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Quanto mais fundamente penso, mais 

Profundamente me descompreendo. 

O saber é a inconsciência de ignorar, 

Mesmo quem sabe muito nada sabe. 

Quanto mais fundamente penso, sim, 

Mais fundamente me sinto ignorar, 

Mais fundamente sinto alguma coisa 

Além do que profundamente penso. 

E é isto que dizer me faz: eu penso 

Profundamente. 

 

Fernando Pessoa  
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RESUMO 

Barbosa, S. de C. O. (2010). Relações entre o temperamento infantil e as  práticas educativas 

maternas: estudo longitudinal dos oito aos 18 meses de vida. Dissertação de Mestrado. 

Instituto de Psicologia. Universidade Federal da Bahia, Salvador.  

 

O presente estudo investigou as relações entre características do temperamento infantil, 

avaliadas aos oito meses de vida do bebê, e as práticas educativas maternas, avaliadas aos 18 

meses das crianças. Participaram do estudo 28 díades mãe-criança, com bebês do sexo 

masculino, com boas condições de saúde, de famílias de nível socioeconômico baixo, residentes 

na região metropolitana de Salvador. Para a avaliação do temperamento infantil foi utilizado o 

Questionário de Temperamento Infantil Revisado e para a avaliação das práticas educativas 

maternas foi realizada uma Entrevista estruturada sobre práticas educativas maternas. O 

Questionário de Temperamento Infantil Revisado forneceu dois tipos de avaliação referidas no 

estudo como: avaliação específica das nove dimensões e impressões gerais maternas das nove 

dimensões. A análise de conteúdo das entrevistas permitiu a classificação das práticas educativas 

maternas em práticas facilitadoras do desenvolvimento social, práticas não facilitadoras do 

desenvolvimento social e não interferência. Foram verificadas correlações moderadas entre as 

dimensões e o escore total de temperamento da criança, nos dois tipos de avaliação realizados, e 

as categorias específicas de práticas educativas maternas. Contudo, as análises de regressão 

revelaram que a única dimensão do temperamento que explicou a variância nas práticas 

educativas maternas foi a persistência. A impressão geral materna da dimensão persistência 

explicou 19% da variância nas práticas facilitadoras, desconsiderando a influência das 

dimensões aproximação-retraimento e nível de atividade física. O modelo de regressão múltipla, 

considerando os três fatores analisados, explicou 26,5% da variância total das práticas 

facilitadoras. Em conjunto, os resultados do presente estudo indicam que a análise do 

temperamento infantil, seja através da avaliação das dimensões específicas ou das impressões 

gerais maternas, não prediz, de modo consistente, a utilização das práticas educativas maternas 

facilitadoras e não facilitadoras. Discute-se a relevância de variáveis moderadoras e mediadoras 

na complexa relação entre as diferentes dimensões dos dois construtos e particularidades do 

instrumento utilizado para a avaliação do temperamento.  

Palavras chaves: Temperamento infantil. Práticas educativas maternas. Desenvolvimento 

infantil. 
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ABSTRACT 

Barbosa, S. de C. O. (2010). Relationships between child temperament and maternal child-

rearing practices: longitudinal study of eight to 18 months. Master’s Dissertation. Instituto de 

Psicologia. Universidade Federal da Bahia, Salvador. 

 

The present study investigated the relationships between child temperament characteristics 

measured at eight months of age and maternal child-rearing practices assessed when the children 

were 18 months old. Participants in this study were 28 mother-child dyads, with healthy male 

infants of low socioeconomic status families living in the Salvador metropolitan area. The 

infants’ temperament was measured using the Revised Infant Temperament Questionnaire and 

the maternal child-rearing practices were measured using a structured interview about maternal 

child-rearing practices. The Revised Infant Temperament Questionnaire provided two types of 

assessment referred to in the study as: specific assessment of the nine dimensions and maternal 

general impressions of the nine dimensions. The content analysis of the interviews allowed the 

classification of the maternal child-rearing practices into three categories: social development 

facilitating practices, social development nonfacilitating practices, and no interference. 

Moderate correlations were found between the dimensions and the total score of the child’s 

temperament on the two types of assessment carried out and the specific categories of maternal 

child-rearing practices. However, regression analysis revealed that persistence was the only 

temperament dimension that explained the variance in the maternal child-rearing practices. The 

maternal general impression of the persistence dimension explained 19% of the variance in the 

facilitating practices, not taking into consideration the influence of the approach-withdrawal and 

level of physical activity dimensions. Considering the three analyzed factors, the multiple 

regression model explained 26,5% of the total variance in the facilitating practices. Taken 

together, the results of the present study indicate that the analysis of infant temperament in the 

two types of assessment that were carried out does not consistently predict the use of facilitating 

and nonfacilitating maternal child-rearing practices. The relevance of the moderator and 

mediator variables in the complex relationship between the different dimensions in the two 

constructs and the specificities of the instrument used for assessing temperament are discussed. 

Key words: Child temperament. Maternal child-rearing practices. Child development. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, muitas pesquisas começaram a ilustrar as contribuições do ambiente 

para os padrões de temperamentos (Kagan et al., 1994; Park, Belsky, Putnam & Crnic, 1997; 

Thompson, 1999). Com isso, alguns estudos verificaram que características do comportamento 

materno influenciavam características infantis de temperamento (Kochanska, 1997). Outros 

estudos, no decorrer do tempo, (Clark, Kochanska & Ready, 2000), por sua vez, apontaram que 

características do temperamento infantil podiam também influenciar o comportamento parental.  

Esses estudos, então, passaram a revelar a possibilidade de uma natureza relacional tanto do 

temperamento da criança, quanto das práticas educativas parentais no contexto da infância.  

Há na literatura a crescente preocupação de pesquisadores em reconhecer características 

individuais infantis, bem como crenças, valores e práticas de pais ou cuidadores em diferentes 

contextos, uma vez que essas variáveis trazem implicações para a relação cuidadores-criança e 

consequentemente para o desenvolvimento infantil (Seidl de Moura et al., 2004; Lordelo, 2002). 

Desse modo, o estudo de modelos teóricos específicos que tratam sobre o temperamento infantil 

e, por outro lado, das práticas educativas maternas poderá orientar a análise crítica de construtos 

e determinantes formalizados nessas teorias e servir como norteador para uma maior 

aproximação e compreensão desses fenômenos. Os conhecimentos construídos na pesquisa 

também poderão servir para orientar mães diante dificuldades cotidianas com as práticas de 

educação na infância. Nesse sentido, a literatura tem indicado algumas tendências, ao revelar que 

crianças com um perfil de temperamento difícil são um alvo mais freqüente de práticas 

educativas maternas não facilitadoras do desenvolvimento social (Alvarenga, Piccinini, Frizzo, 

Lopes & Tudge, 2009). 

O objetivo do presente projeto de pesquisa foi investigar as relações entre características 

do temperamento infantil, avaliadas aos oito meses de vida do bebê, e as práticas educativas 

maternas, avaliadas aos 18 meses das crianças. A revisão de literatura sobre a temática das 

relações entre temperamento infantil e práticas educativas maternas está subdividida em três 

seções. A primeira seção, Temperamento Infantil, trata da descrição de estudos relacionados à 

definição, classificação, dimensões, modelos de investigação e avaliação do temperamento 

infantil. A segunda seção, Práticas Educativas Parentais, descreve diferentes modelos e 

classificações das práticas educativas parentais. Por fim, no tópico Relações entre 
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Temperamento Infantil e Práticas Educativas Maternas, a descrição dos estudos revisados 

aponta para as associações entre o temperamento e diferentes dimensões da parentalidade, 

sugerindo tanto um impacto do temperamento infantil sobre as práticas educativas maternas, 

quanto o impacto dessas práticas sobre o temperamento infantil.  

 

Temperamento infantil 

As especulações da correspondência entre as idades da vida e os quatro humores ou 

temperamentos nos indivíduos, por volta do século XIII, já traduziam noções científicas. Os 

estudos que deram origem à noção de temperamento foram iniciados ainda no Século II e 

parecem constantes na atualidade. As mais antigas tentativas de explicação das diferenças de 

condutas individuais efetuaram-se pela análise de fatores fisiológicos. Na Antigüidade, os 

médicos associavam uma significação psicológica às variantes fisiológicas que observavam. 

Hipócrates (460-370 a.C.), em sua doutrina, descreveu os quatro humores “sangue”, “bílis 

negra”, “bílis amarela” e “fleuma”, considerando que o predomínio de um desses humores no 

corpo podia resultar em quatro tipos diferentes de temperamento no indivíduo. Para Hipócrates, 

características corporais de musculatura e de peso, por exemplo, relacionavam-se a propriedades 

do mundo físico, como o frio, o calor, o seco e o úmido. Essas relações corresponderiam a traços 

psicológicos de temperamentos individuais, que poderiam ser de atividade, de nervosismo, de 

metodismo ou de pouca emotividade (Clapier-Valladon, 1988).  

O termo temperamento refere-se consensualmente às diferenças constitucionalmente 

baseadas em estilos comportamentais que são visíveis em crianças com idade precoce (Sanson, 

Hemphill & Smart, 2004). De acordo com Newcombe (1999) alguns bebês nascem com uma 

tendência para certos humores e estilos de reações e essas tendências inatas são chamadas de 

temperamento. O temperamento pode ser conceitualizado como provido de uma base biológica, 

mas com sua expressão, aceitação social e impacto sobre o desenvolvimento e funcionamento 

individual, podendo ser moderado por condições e expectativas sociais e culturais (Sanson, et. 

al., 2004).  

Os avanços nos estudos sobre o temperamento iniciaram-se após os anos 50 com o 

trabalho de Thomas, Chess, Birch, Hertzig e Korn (1963) no Estudo Longitudinal de Nova York 

- NYLS (citado por Carey & McDevitt, 2007). Segundo Carey e McDevitt (2007), o foco do 
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NYLS foi determinar a contribuição do temperamento para conclusões sobre ajustamento 

psicológico e desenvolvimento de desordens comportamentais. Assim, no estudo longitudinal, o 

estudo do temperamento abordou estilos de comportamento com a definição de nove categorias 

de estilos comportamentais. Isso ocorreu a partir do estudo de uma amostra de 133 bebês, que 

foram acompanhados até a idade adulta. O método inicial para acessar o temperamento no 

NYLS foi o de entrevistas semi-estruturadas com as mães, do sexto mês de vida dos seus bebês 

aos seis anos. As respostas das mães sobre o temperamento dos bebês foram gravadas e 

avaliadas sobre três pontos de uma escala, variando entre alto, intermediário e baixo. A análise 

do conteúdo revelou cerca de nove dimensões que foram tipicamente usadas para descrever 

estilos comportamentais. As dimensões do temperamento acessadas foram: 1- nível de atividade 

neuromotora (componente motor do funcionamento infantil de períodos ativos e inativos da 

criança durante o dia), 2- ritmicidade (ritmos de funcionamento orgânico e sua previsibilidade), 

3-aproximação ou retraimento (resposta inicial aos novos estímulos), 4-adaptabilidade 

(facilidade de modificação de respostas socialmente aceitas diante de novos eventos), 5- 

intensidade de reação (nível energético de resposta), 6- limiar de resposta (nível de estimulação 

externa necessária para produzir uma resposta na criança), 7- qualidade de humor (quantidade de 

comportamento agradável), 8- distratibilidade (eficácia com que estímulos externos interferem 

na direção do comportamento iniciado), 9- atenção e persistência (duração da manutenção de 

uma atividade específica, a despeito das interferências externas). Foi proposta, então, uma 

classificação de tipos de temperamento infantil em fácil, difícil e de aquecimento lento (Thomas 

& Chess, 1977). As crianças do grupo de temperamento fácil foram descritas como sendo fáceis 

de cuidar e, geralmente, adaptando-se rapidamente a novas situações e demandas do ambiente. 

As crianças do grupo de temperamento difícil foram consideradas como, geralmente, 

apresentando dificuldades de adaptação a novas situações, e demandando maior atenção do 

cuidador. Características de humor negativo, de comportamento de esquiva, arritmicidade e alta 

intensidade de resposta foram descrições de crianças consideradas tipicamente difíceis. Já as 

crianças do grupo de aquecimento lento foram descritas como apresentando dificuldades de 

adaptação frente a novas situações, mas as suas reações a situações estranhas eram expressas de 

forma menos intensa que as do grupo de temperamento difícil. Nesse modelo proposto por 

Thomas e Chess, o temperamento é um construto que tem sua origem inata, mas a sua expressão 

está sujeita às circunstâncias do ambiente (Thomas et al., 1963, citado por Sanson, et. al., 2004).  

As nove dimensões de diferenças individuais que constituíram os tipos básicos de 

temperamentos fácil, difícil e de aquecimento lento apresentavam ainda outras características 
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específicas. A criança com temperamento fácil apareceu na proporção de 40% da amostra de 

NYLS e pareciam geralmente estar de bom humor, ter sono e movimentos intestinais regulares e 

maior aproximação de acontecimentos desconhecidos. Já a criança de temperamento difícil 

representou 10% da amostra e apresentava reação intensa às imposições e frustrações. Parecia 

ser difícil de ser cuidada e necessitava de um tempo maior para ajustar-se a qualquer coisa 

desconhecida. Por sua vez, a criança de temperamento de aquecimento lento totalizava 15% da 

amostra e apresentava-se relativamente passiva, com humor negativista e reagia com pouca 

intensidade. Eram ainda, de certo modo, melancólicas e respondiam à novidade de forma 

moderadamente negativa (Mussen, Conger & Kagan, 1977). As demais crianças da amostra 

NYLS não se encaixaram em nenhum desses modelos, demonstrando padrões únicos em suas 

características temperamentais. Ademais, os investigadores Thomas, Chess e Birch 

acompanharam longitudinalmente os bebês da amostra de NYLS e observaram que cerca de 40 

crianças da amostra desenvolveram problemas psicológicos que demandaram ajuda psiquiátrica. 

Os bebês “difíceis” compunham a maioria desse grupo (Mussen, et. al., 1977). 

Outros modelos teóricos de temperamento surgiram após a proposta de Thomas e Chess. 

Para Buss e Plomin (1984), o temperamento pode ser definido como um conjunto de traços de 

personalidade herdados, temporalmente estáveis e evolutivamente adaptativos. Assim, no 

modelo proposto por esses autores, o temperamento constitui-se de quatro dimensões, em 

oposição ao modelo de Thomas e Chess, que são: emocionalidade, atividade neuromotora, 

sociabilidade e impulsividade. A emocionalidade refere-se somente às emoções que envolvem a 

ativação da área simpática do sistema nervoso autônomo, ou seja, o medo, a raiva e a ansiedade. 

A sociabilidade refere-se à orientação em direção a pessoas ou eventos e a impulsividade 

relaciona-se ao tempo de reação a pessoas ou eventos. As dimensões de sociabilidade, 

emocionalidade negativa e atividade neuromotora são as que demonstram componentes 

genéticos mais consistentes. Nesse modelo, o temperamento é um construto que se origina 

internamente ao sujeito, mas cuja expressão é suscetível aos efeitos da maturação (Buss & 

Plomin, 1984).  

Outro modelo para o conceito de temperamento foi formulado por Rothbart e Derriberry 

(1981, citado por Bosa & Piccinini, 1994) e definido como diferenças individuais na reatividade, 

isto é, nas respostas motoras ou afetivas, e na auto-regulação, a qual se trata da habilidade da 

criança em regular a reatividade. As diferenças individuais na reatividade e na auto-regulação 

compõem as dimensões do temperamento. Nesse modelo, de modo semelhante ao proposto por 

Buss e Plomin (1984), o temperamento também é um construto com origem interna ao 
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indivíduo, mas sua expressão estaria sujeita à maturação do organismo (Rothbart & Derriberry, 

1981, citado por Bosa & Piccinini, 1994). 

A influência genética e a estabilidade do temperamento ao longo do tempo foram apontadas no 

estudo de Braugart, Plomin, DeFries e Fulker (1992), embora essa base biológica não implique 

necessariamente em que o temperamento seja imutável (Sanson, et. al., 2004). Em seu estudo com 95 

pares de irmãos não-adotivos e 80 pares de irmãos adotivos, Braugart et al. (1992) evidenciaram a 

influência hereditária para os fatores afeto-extroversão, atividade e orientação para a tarefa do 

temperamento na infância, nos primeiro e segundo anos de vida. Dados relacionados a um estudo anterior 

semelhante, com 85 pares de gêmeos idênticos e 50 pares de gêmeos fraternos, utilizando-se as mesmas 

medidas e com uma amostra apresentando as mesmas faixas etárias, foram utilizados (Matheny, 1980 

citado por Braugart, et. al., 1992). O delineamento realizado envolveu comparações quase-experimentais. 

Os quatro grupos estudados foram: irmãos não-adotivos, irmãos adotivos, gêmeos idênticos e gêmeos 

fraternos. A proposta do estudo foi a de apresentar dados sobre temperamento infantil de irmãos adotivos 

e comparar com os resultados obtidos sobre gêmeos. A hipótese era de que os dados correlacionais de 

irmãos não-adotivos e de gêmeos fraternos eram similares, por serem ambos parentes de primeiro grau.  

O Infant Behavior Record permitiu acessar a personalidade das crianças durante uma situação estruturada 

e foi administrado individualmente com os pais, para que estes classificassem o comportamento infantil.  

O IBR focou domínios como orientação social, tônus emocional geral, esquiva, direção para metas, 

atenção, persistência e o interesse da criança em modos específicos da experiência sensória. A 

herdabilidade, que é a proporção do total da variância influenciada por efeitos genéticos, foi de 42% da 

variância para o fator afeto-extroversão, 47% para atividade e 44% para o fator de orientação para a 

tarefa. Houve pouca contribuição do ambiente compartilhado sobre o total da variância de qualquer um 

dos fatores analisados. Porém, uma importante limitação dos resultados deste estudo  foi  de que apenas 

uma única situação de laboratório e uma única medida, a do IBR, foram utilizadas.  

Experiências ambientais, bem como a cultura circundante na qual está inserida a criança, 

podem modificar o funcionamento biológico e influenciar o temperamento (Thompson, 1999; 

Sanson, et. al., 2004). Diferenças culturais para o comportamento de bebês já foram estudadas 

por Kagan et al. (1994). A pesquisa analisou duas amostras Caucasianas, uma de Boston e outra 

de Dublin e uma amostra Chinesa, de Beijing. Foram estudadas 247 crianças de Boston, 106 de 

Dublin e 80 de Beijing, dentre meninos e meninas de quatro meses de idade. Foi administrada a 

mesma bateria para as amostras e foram categorizadas as seguintes variáveis, de acordo com a 

observação de videotapes: atividade motora, vocalização, sorriso, inquietação e choro. Seriam 

avaliadas as diferenças de níveis de reatividade, sendo esta caracterizada como uma das 

dimensões básicas do temperamento. As crianças chinesas foram significativamente menos 

ativas, irritáveis e vocais que as das outras amostras. As crianças de Boston mostraram o maior 
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nível de reatividade. Porém, o estudo levantou hipóteses posteriores de que modestas diferenças 

biológicas relacionadas à etnicidade, como a incidência de determinadas proteínas e grupos 

sangüíneos, também poderiam influenciar a reatividade infantil. Esses achados podem implicar 

na ocorrência de uma variabilidade populacional, a despeito da cultura circundante. 

Pesquisas também apontaram que o temperamento inicial pode prenunciar a personalidade 

adulta, problemas de comportamento e a experiência de socialização (Eisenberg et al., 2001; 

Walker, 2001; Kagan & Snidman, 1999). Usando dados sociométricos e acessando a faixa de 

dimensões do temperamento, Walker (2001) apontou em seu estudo que pré-escolares que foram 

rejeitados por seus pares obtinham resultados altos, através da classificação de professores, sobre 

médias de atividade e distratibilidade e resultados baixos sobre a persistência, além de 

características de humor negativo e pouca adaptabilidade na escola, quando comparadas às 

crianças com popularidade entre seus pares. Em resumo, o estudo sugeriu que características de 

temperamento difícil foram associadas com status sociométrico negativo.  

No estudo de Kagan e Snidman (1999), há alguma evidência para se sugerir que a 

reatividade negativa prediz comportamento de inibição na pré-escola, que subseqüentemente 

prediz uma infância com problemas de internalização. Kagan e colaboradores seguiram uma 

amostra de mais de 400 bebês dos quatro meses de idade aos sete anos e meio. Os bebês foram 

classificados com alta ou baixa reatividade, de acordo com os níveis de estresse e atividade em 

resposta a estímulos visuais, auditivos e olfativos. Bebês com alta reatividade mostraram 

estresse, como por exemplo, chorando, e vigorosa atividade física em resposta aos estímulos. Por 

outro lado, a baixa reatividade nos bebês apontou para o mínimo estresse aos estímulos e baixa 

atividade motora. Já a alta reatividade nos bebês mostrou mais comportamentos de medo e 

inibição para eventos não familiares (como por exemplo, entrar no laboratório com um adulto 

não familiar) que para bebês com baixa reatividade. Bebês com alta reatividade foram mais 

propensos a serem inibidos e com comportamento de esquiva aos quatro anos de idade e a 

desenvolverem sintomas de ansiedade aos sete anos de idade. Esses resultados sugeriram que 

características do temperamento (especialmente, a reatividade e a inibição) são associadas a 

problemas de comportamento de internalização, embora muitas crianças que são inibidas em 

idade precoce não mostrem, mais tarde, esses problemas de comportamento. Uma limitação da 

pesquisa nessa área é a sobreposição dos indicadores de inibição e de problemas de 

comportamento de internalização. Por exemplo, o temperamento de medo a novas situações 

pode se sobrepor à ansiedade, uma indicadora de problemas de comportamentos de 

internalização. 
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Para Eisenberg et al. (2001) examinaram diferentes tipos de emocionalidade negativa, 

regulação e controle em 214 crianças com problemas de comportamentos de internalização e 

externalização, aos 55 e 97 meses de idade. Pais e professores proviram informações sobre o 

ajustamento, a regulação e controle de disposições e a emocionalidade das crianças. Foram 

utilizadas medidas laboratoriais e de observação das reações da criança, além de questionários e 

escalas com os participantes. Comportamentos de internalização foram definidos de dois modos: 

como evitação social/ansiedade/ depressão e como queixas psicossomáticas. Comportamentos de 

externalização em crianças foram preditores de comportamentos de raiva, impulsividade e baixa 

regulação. Comportamentos de internalização em crianças foram preditores de tristeza, baixa 

regulação de atenção e baixa impulsividade. Achados sugeriram que a emocionalidade e a 

regulação são associadas ao ajustamento infantil. A limitação deste estudo é que não houve 

evidência da direção dos efeitos. Segundo os autores, provavelmente as relações entre 

emocionalidade, regulação e ajustamento ocorrem porque emocionalidade e regulação têm papel 

fundamental nos problemas de ajustamento.  

Ademais, modelos de investigação do temperamento infantil foram propostos em 

concordância com determinados pressupostos sobre a relação do temperamento com outras 

variáveis associadas. Por exemplo, um dos possíveis modelos de pesquisa sobre o temperamento 

é o que adota uma metodologia correlacional e, implícita ou explicitamente, interpreta 

associações entre o temperamento infantil e resultados desenvolvimentais.  Outra metodologia 

de pesquisa sobre o temperamento sugere a evidência de efeitos indiretos ou mediados ou ainda 

de efeitos moderados. A evidência de efeitos indiretos ou mediados ocorre ao se estudar o 

impacto do temperamento sobre um resultado desenvolvimental, através da influência de uma 

terceira variável em interação. Já a evidência dos efeitos moderadores é apontada quando o 

impacto do temperamento sobre o resultado desenvolvimental é afetado pela presença de uma 

terceira variável que atenua este resultado (Sanson, et. al., 2004). 

Thomas e Chess propuseram um terceiro modelo de pesquisa para o temperamento, 

denominado interacional (Thomas & Chess, 1977). Nesse modelo, o estudo sugere que a alta 

compatibilidade entre as capacidades do temperamento e características contextuais facilita o 

desenvolvimento saudável do sujeito. Desse modo, influências interacionais implicam em efeitos 

múltiplos, isto é, a co-ocorrência de variáveis ambientais e de temperamento particulares 

promove um efeito que vai além das contribuições separadas dessas variáveis. Contudo, achados 

de efeitos interacionais são ainda relativamente escassos na literatura científica (Sanson, et. al., 

2004). 
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Um quarto modelo de pesquisa sobre o temperamento pode ser denominado de 

transacional (Crockenberg & Smith, 2002). Da perspectiva do modelo transacional, as 

características de bebês e de cuidadores implicam em influências mútuas e recíprocas, 

produzindo padrões únicos de comportamentos. Esse modelo, então, requer medidas 

independentes de comportamentos da mãe e da criança através do tempo, além de procedimentos 

analíticos que permitam que os efeitos da mãe e da criança sejam considerados simultaneamente 

(Crockenberg & Smith, 2002). 

Uma abordagem múltipla de medidas para a avaliação temperamental tem incluído 

avaliações de psicólogos, psiquiatras e pediatras, além de relatos de pais, classificação de 

observações diretas de crianças, realizadas em casa e no laboratório e medidas fisiológicas 

(Kagan & Snidman, 1991; Seifer, Sameroff, Barret & Krafchuk, 1994; Eisenberg et al., 2001; 

Rothbart & Hwang, 2002; Seifer, 2002).  

Seifer et al. (1994) realizaram um estudo com observadores e mães, que classificaram o 

comportamento infantil sobre dimensões do temperamento, na residência das mães, uma vez por 

semana, durante oito semanas. O estudo envolveu sessões de observações gravadas em 

videotapes e o uso de um questionário. Segundo os autores, quando as observações diretas foram 

comparadas com os relatos das mães, pouca evidência da correlação mãe-observador foi 

encontrada. O método estatístico utilizado analisou as correlações intraclasses para examinar a 

estabilidade do temperamento infantil e da confiabilidade das observações com os relatos de 

mães. As conclusões evidenciaram a) que existem diferenças individuais no temperamento 

infantil, b) que observações múltiplas são necessárias para identificar a confiabilidade dessas 

diferenças e c) mães são uma fonte pobre de informação sobre o estilo de comportamento de 

seus bebês. Esse estudo trouxe ainda conclusões sobre a validade dos instrumentos utilizados, 

como os questionários (que contêm convergência de medidas) e as observações do 

temperamento infantil (os quais observados em casa e no laboratório foram consistentes com os 

achados de outros estudos). Por outro lado, tem sido salientado que muitas pesquisas empregam 

questionários de forma não-crítica e sem considerar quem é o informante e em que momento ele 

interpreta a informação dada sobre o comportamento infantil (Seifer, 2002).  

A dificuldade em relação à noção de temperamento, sua classificação e dimensões, bem 

como a necessidade de uma definição única permanecem (Bosa & Piccinini, 1994). Por 

exemplo, Clapier-Valladon (1988) aponta que em meados do século XX, havia três grupos de 

significações presentes na noção de temperamento: 1) o que está na própria origem do termo 
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“tempo”, o ritmo psíquico e físico geral; 2) a afetividade como uma dimensão que está inclusa 

na noção de temperamento e 3) acrescentam-se à noção de temperamento fatores de 

excitabilidade ou de reatividade física, ou seja, a propensão para estar irritado ou excitado. A 

irritabilidade ou excitabilidade foram traços considerados relativamente constantes num 

indivíduo e que podiam ser descobertos desde os primeiros meses de vida.  

Segundo Sanson, et. al. (2004), e seus estudos já no século XXI, algumas dimensões do 

temperamento estão recebendo larga aceitação na literatura científica, a saber: 1) reatividade ou 

emocionalidade negativa (que se refere à irritabilidade, humor negativo e alta intensidade de 

reações negativas ligadas ao limiar de estresse para limitações - que se refere à irritabilidade, 

raiva - e ao limiar de estresse para a novidade - que se refere ao medo), 2) auto-regulação (com 

dois subcomponentes: esforço de controle de atenção e esforço de controle de emoções) e 3) a 

dimensão variadamente rotulada limiar de aproximação, ou inibição, ou ainda sociabilidade (que 

descreve a tendência para aproximar-se de novas situações e pessoas ou, contrariamente, para a 

esquiva ou para ser prudente). Ainda segundo esses autores, dimensões do temperamento infantil 

como a inibição, alta reatividade negativa e pobre auto-regulação parecem ter fortes ligações 

com problemas de comportamento em idades posteriores. Os aspectos positivos do 

temperamento, como a baixa reatividade e a alta auto-regulação, tendem a ser associados com 

comportamentos indicadores de competência social. Assim, as crianças classificadas como de 

temperamento difícil são tipicamente de humor negativo, inibidas, não-adaptáveis, altamente 

intensas e arrítmicas. Porém, falhas para replicar esses grupos de temperamento propostos por 

Thomas & Chess têm levado pesquisadores a formar suas próprias categorizações de 

“temperamento difícil”, fazendo comparações através de estudos problemáticos (Sanson, et. al., 

2004). 

Não obstante, pesquisadores ainda têm enfatizado o predomínio da influência fisiológica e 

genética sobre o temperamento (Braugart, et al., 1992). Porém, a importância das experiências 

ambientais modificando o funcionamento biológico infantil e influenciando o temperamento da 

criança também já vem sendo considerada e discutida na literatura (Thompson, 1999; Sanson, et. 

al., 2004).  

Estudos brasileiros com amostras de bebês com até dois anos de idade ainda são escassos, 

e ainda mais escassos são os estudos nacionais sobre o temperamento infantil. Isso ocorre 

contrariamente ao que acontece na literatura internacional, na qual muitas pesquisas 

correlacionam um grande número de variáveis do desenvolvimento na primeira infância, sendo o 
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temperamento infantil uma das variáveis consideravelmente exploradas. Por fim, torna-se de 

grande interesse para a psicologia o conhecimento das qualidades do temperamento, uma vez 

que bebês com temperamentos diferentes provocam reações diferentes por parte dos pais e, 

estes, mesmo quando encontram experiências ou práticas de criação de filhos semelhantes, 

reagem de formas distintas (Newcombe, 1999). 

 

 

Práticas educativas maternas  

Os primeiros autores a tratarem sobre o desenvolvimento infantil e a educação foram 

basicamente filósofos, religiosos, médicos, educadores, humanistas e reformistas, mas que, já no 

século XVII, abordaram problemas que ainda são críticos para o psicólogo do desenvolvimento. 

Escreviam a respeito de características inerentes à criança, bem como sobre os métodos mais 

efetivos de educá-la e treiná-la. Alguns autores que concebiam a infância como naturalmente má 

escreviam sobre a depravação inata da criança, ao passo que outros a retratavam como uma 

nobre selvagem, dotada biologicamente de virtudes e características que lhe assegurariam um 

crescimento saudável, bem como um comportamento social responsável, desde que pudesse 

exprimir-se com liberdade (Mussen, et. al., 1977). 

Passados os séculos, a compreensão de que as práticas educativas parentais constituem-se 

como estratégias que contribuem para a experiência de socialização infantil (Baumrind, 1996) 

encontra sua ênfase na literatura científica. Essas práticas visam à transmissão para a criança de 

tipos de comportamentos que são funcionalmente eficazes na sociedade (Papalia, Olds & 

Feldman, 2006). Ao constituir-se enquanto ferramentas de socialização, pesquisadores têm dado 

relevância ao estudo das práticas parentais, propondo diferentes tipos de classificação.  

Baumrind (1996) identificou três estilos parentais e descreveu padrões típicos de 

comportamento das crianças criadas conforme cada estilo. Pais com estilo autoritário valorizam 

o controle e a obediência sem questionamento e tendem a castigar a criança quando esta viola 

um determinado padrão de conduta imposto. Crianças criadas sob esse estilo parental de 

disciplina tendem a ser mais insatisfeitas, retraídas e desconfiadas. Já pais com estilo permissivo 

tendem a valorizar a auto-expressão e a auto-regulação infantis e fazem poucas exigências a fim 

de que a criança monitore sua própria atividade o máximo possível. Quando precisam 
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estabelecer regras, explicam para a criança os motivos para isso e raramente usam castigos. As 

crianças que crescem sob a influência deste estilo, em particular na fase pré-escolar, tendem a 

ser mais imaturas e providas de pouco autocontrole. Por outro lado, pais com estilo autoritativo
1
 

respeitam a personalidade e os interesses da criança, enfatizam valores sociais, além de serem 

acolhedores, mas firmes na manutenção de padrões e na disponibilidade de castigos limitados e 

criteriosos, quando necessários, num contexto de relacionamento afetuoso e positivo. Pais 

autoritativos explicam a base de suas opiniões e estimulam a troca de idéias com seus filhos. 

Seus filhos, então, tendem a se sentir mais seguros, independentes, autocontrolados, 

exploradores e satisfeitos. De acordo com a autora, as dimensões das práticas parentais são as 

seguintes: a) responsividade: refere-se ao fato de o cuidado ser suportivo quanto às necessidades 

da criança e b) exigência: refere-se à utilização de estratégias disciplinares como de 

contingência, de consistência, além de confrontação e de monitoramento da criança, visando à 

sua inserção na sociedade. Por exemplo, no estilo parental autoritativo, tanto as dimensões da 

responsividade quanto da exigência são de níveis elevados. No estilo autoritário, a dimensão 

parental da responsividade ocorre em baixo nível, mas a dimensão da exigência está presente em 

altos níveis. Já para o estilo parental permissivo, é a dimensão da responsividade que ocorre em 

alto nível combinada com baixo nível de exigência. O modelo autoritativo (que se opõe aos 

estilos autoritário e permissivo) exige altos níveis das duas dimensões de práticas parentais, ou 

seja, de responsividade e de exigência. Esse modelo é caracterizado pelo uso de controle 

contingencial, justificado por explicações racionais de regras consistentes à criança.  

O Modelo Nórdico (Baumrind, 1996) também proposto por Baumrind, contrasta com o 

anterior e tem ocorrido nas práticas parentais da Suíça e Noruega. Nesse modelo os pais 

enfatizam as vontades e necessidades psíquicas das crianças e não procuram constrangê-las ou 

inibi-las. O modelo implica o uso de pouca punição física e também de poucas explicações 

racionais. Uma crítica levantada ao Modelo de Baumrind (1996) é que ele pode não ter levado 

em consideração fatores constitucionais do sujeito, como o temperamento infantil, que poderiam 

ter influenciado a competência das crianças e exercido influência sobre o comportamento 

parental.  

Hoffman (1994) agrupou as práticas educativas em duas categorias: as indutivas e as de 

força coercitiva. As práticas indutivas objetivam disciplinar, indicar e explicar para a criança as 

                                                           
1  Em alguns estudos, os termos Autorizante, Assertivo ou Democrático são utilizado ao invés do termo 

Autoritativo. Porém, todos os termos referem-se ao mesmo estilo parental. 
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conseqüências de seu comportamento, utilizando-se dos aspectos lógicos da situação. Segundo o 

autor, a criança é capacitada, através de práticas parentais indutivas, a utilizar a informação e 

controlar sua própria conduta, desenvolvendo certa autonomia para suas ações e internalizando 

padrões morais (Hoffman, 1994). As práticas de força coercitiva objetivam a aplicação direta da 

força, abarcando tanto o uso de punição física, castigo, privação de privilégios e afeto, quanto à 

ameaça da realização dessas ações. O uso destas práticas prediz medo, ansiedade e raiva nas 

crianças e não oferece possibilidades de que elas compreendam as implicações de suas ações e 

os motivos pelos quais os pais não as aceitam (Hoffman, 1994).  

Segundo Grusec e Goodnow (1994), a afirmação de poder é uma categoria de disciplina 

que visa a desencorajar o comportamento indesejável através da afirmação física ou verbal do 

controle dos pais, o que inclui exigências, ameaças, retirada de privilégios e outras formas de 

punição. As técnicas indutivas, por sua vez, visam a induzir o comportamento desejável, ou a 

desencorajar o comportamento indesejável, apelando-se ao senso de racionalidade e de justiça da 

criança, o que inclui impor limites, demonstrar as conseqüências lógica de uma ação, explicar, 

discutir e ouvir as idéias da criança. Já a retirada de amor constitui-se numa estratégia disciplinar 

que pode assumir a forma de ignorar, isolar ou mostrar desafeto por uma criança. Grusec e 

Goodnow (1994) argumentaram que o uso específico de técnicas disciplinares parentais, como 

as explicações à criança através do uso da razão ou do uso da punição, afetam diferencialmente a 

internalização da explicação nas crianças. No estudo, a internalização do resultado da disciplina 

baseou-se sobre a percepção das crianças da mensagem parental e aceitação ou rejeição dela.  Os 

mecanismos para a promoção da aceitação nas crianças da mensagem parental foram as 

percepções das ações dos pais como apropriadas, motivação para a aceitação do posicionamento 

parental e a percepção de um valor autogerado. Para os autores, as variáveis relacionadas aos 

métodos de disciplina sobre a internalização são a natureza da má ação da criança, a natureza da 

reação parental, a natureza da criança e a natureza do pai. Em qualquer situação de técnica 

disciplinar há, portanto, duas configurações de comportamentos (má ação da criança e resposta 

parental) e duas configurações de individualidade (a do cuidador e a da criança). A natureza da 

má ação refere-se às convenções sociais, à moral. A natureza da reação parental refere-se ao 

estímulo empático, à evidência de valores ou à ênfase da insegurança e ameaça da autonomia da 

criança. Refere-se também à relevância, clarificação e consistência ou não da mensagem parental 

dada à criança. A natureza da individualidade da criança relaciona-se a características de seu 

temperamento, humor, idade e história de vida passada quanto à sua disciplinarização. A 

natureza da individualidade do cuidador relaciona-se ao seu grau de responsividade, de 
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disposição para com a criança e ao seu estilo disciplinar característico. Assim, Grusec e 

Goodnow (1994) sugeriram que a escolha e a eficácia de uma estratégia disciplinar podem 

depender da personalidade do cuidador/genitor, da individualidade da criança e sua faixa etária, 

da qualidade do relacionamento cuidador-criança e dos costumes e expectativas culturais. 

Hoffman (1994), no entanto, apresentou críticas ao estudo de Grusec e Goodnow (1994). Suas 

proposições foram criticadas no sentido de que as internalizações das crianças pareciam passar 

pesadamente a um nível cognitivo. No estudo de Grusec e Goodnow (1994) foi enfatizada a 

importância do nível de generalidade das repreensões parentais, do entendimento de crianças de 

meta-regras e da visão de medo e de racionalidade das crianças sobre as intervenções parentais. 

Hoffman, então, argumentou que uma teoria que relacione disciplina e internalização deve 

enfatizar também a capacidade das crianças para a empatia e seus sentimentos de ansiedade, 

medo e ressentimento. 

Desse modo, a eficácia da disciplina parental pode depender do quanto a criança aceita e 

compreende a mensagem do genitor, tanto cognitivamente quanto emocionalmente. Ademais, o 

comportamento parental deve se adequar à natureza das ações infantis, ao temperamento infantil 

e aos níveis cognitivo e emocional da criança (Grusec & Goodnow, 1994). Assim, diferentes 

modelos disciplinares são utilizados enquanto importantes ferramentas para o processo de 

socialização de crianças, e parecem afetar diferentemente o processo de compreensão e de 

internalização da explicação dada às crianças. A escolha de determinadas práticas educativas 

parentais como ferramentas para socialização infantil pode estar atrelada às características 

parentais, às características individuais da criança e sua faixa etária, à qualidade do 

relacionamento cuidador-criança e dos costumes e expectativas culturais. 

A importância de se compreender o momento inicial de socialização da criança na família 

e as práticas educativas utilizadas como ferramentas da socialização infantil foi analisada no 

estudo de Piccinini, Frizzo, Alvarenga, Lopes e Tudge (2007) . Com o objetivo de investigar as 

práticas educativas parentais utilizadas com crianças de 18 meses de idade, os autores 

examinaram as eventuais diferenças entre as práticas relatadas por pais e mães e a influência do 

nível socioeconômico da família sobre as práticas utilizadas. Participaram da pesquisa 34 

famílias com crianças de aproximadamente 18 meses. As famílias eram de diferentes níveis 

socioeconômicos (NSE), de acordo com critérios baseados em Hollingshead. Foram utilizados 

também, aos 18 meses do bebê, um delineamento de grupos contrastantes, com vistas a 

comparar as eventuais diferenças entre as práticas educativas maternas e paternas. Foi utilizada 

também uma entrevista estruturada, composta de seis situações que comumente ocorrem no dia-
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a-dia das crianças e envolvem comportamentos inadequados ou desobediência da criança. A 

análise de conteúdo revelou uma predominância de práticas indutivas relatadas tanto pelas mães 

como pelos pais, seguidas de práticas coercitivas e de não-interferência. As práticas coercitivas 

foram mais mencionadas tanto pelas mães como pelos pais na situação de birra, possivelmente 

devido à aversividade deste comportamento para os pais. Houve poucas referências feitas à 

punição física nos relatos dos pais e mães entrevistados. A idade das crianças pode ser 

considerada um fator importante para a compreensão deste dado. Também, é interessante 

observar a freqüência expressiva de explicações, mesmo diante do estágio inicial do 

desenvolvimento da linguagem em que as crianças se encontravam. Ademais, o nível 

socioeconômico também não esteve relacionado às práticas educativas dos pais e mães 

entrevistados. Embora o método empregado não permita afirmações conclusivas, foram 

encontradas evidências que indicam o uso freqüente de estratégias que envolvem a linguagem na 

regulação do comportamento infantil. Os resultados indicaram a menor relevância de questões 

de gênero na determinação das práticas. Porém, deve-se ressaltar que a amostra desse estudo era 

de poucas famílias de níveis socioeconômicos médio-alto e alto.  

De acordo com Alvarenga, Piccinini, Frizzo, Lopes e Tudge (2009), após completar o 

primeiro ano de vida, a criança começa a passar por mudanças marcantes no que tange às suas 

habilidades para interagir socialmente. Junto com a aquisição e a ampliação do repertório verbal, 

ela se torna progressivamente mais capaz de expressar seus pontos de vista, de negar-se a 

cooperar ou aceitar as demandas do ambiente e de negociar as exigências e solicitações dos pais, 

de outros adultos e dos pares. Estas aquisições podem ser compreendidas como um conjunto de 

habilidades sociais específicas que começam a se desenvolver, dentre as quais se destaca a 

assertividade. A assertividade permitirá à criança negociar sua independência no contexto das 

expectativas e exigências do mundo social. Em torno dos 2 anos de idade a criança começa a 

desenvolver o comportamento assertivo e uma das aquisições mais importantes para o 

desenvolvimento desta habilidade é a capacidade de dizer “não”. Embora a literatura que 

examina as diferenças nas práticas educativas de pais e mães aponte de forma consistente para a 

ausência de diferenças, a questão da estabilidade das práticas ainda é uma lacuna importante 

presente na literatura. 

Desse modo, com o objetivo de investigar a estabilidade e as mudanças nas práticas 

educativas de mães e pais entre os 18 e os 24 meses de seus filhos, Alvarenga, et. al. (2009) 

conduziram um estudo no qual participaram 18 famílias. Também, foram comparadas as práticas 

educativas maternas e paternas aos 24 meses. As mães e os pais responderam separadamente a 
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uma entrevista estruturada sobre práticas educativas parentais envolvendo seis situações de 

conflito do dia-a-dia da criança. A hipótese inicial era de que aos 24 meses pais e mães 

relatariam mais práticas indutivas (ex. negociação e explicação) do que aos 18 meses, devido à 

crescente aquisição de autonomia e assertividade nas crianças, além do desenvolvimento da 

linguagem. Uma segunda hipótese foi de que não haveria diferenças nas práticas educativas 

maternas e paternas aos 24 meses da criança. Assim, foram utilizadas uma entrevista de dados 

demográficos, realizada na gestação e a entrevista sobre práticas educativas parentais (Piccinini 

& Alvarenga, 2001), que foi realizada tanto aos18 quanto aos 24 meses da criança. Para se 

investigar a estabilidade e as mudanças nas práticas educativas mencionadas pelas mães e pelos 

pais aos 18 e 24 meses de vida da criança, foi utilizado o teste não-paramétrico Wilcoxon.  As 

análises revelaram um aumento significativo na freqüência de práticas indutivas maternas dos 18 

para os 24 meses de vida da criança. A hipótese inicial foi parcialmente apoiada pelos 

resultados, pois apenas as mães relataram mais práticas indutivas aos 24 meses do que aos 18 

meses de vida dos filhos. Esse resultado sugere que o desenvolvimento da assertividade e da 

linguagem na criança operaria de modo mais freqüente e intenso sobre as práticas maternas do 

que sobre as práticas paternas, pelo menos em parte, devido ao fato de as mães serem expostas a 

essas novas habilidades infantis com mais freqüência.  Os resultados do estudo não apoiaram a 

segunda hipótese, pois as mães apresentaram uma freqüência significativamente maior do que os 

pais de práticas indutivas. Além disso, elas também relataram mais práticas coercitivas do que os 

pais aos 24 meses da criança. Esses achados reforçaram o argumento de maior envolvimento das 

mães nos cuidados com a criança, inclusive quando são necessárias verbalizações e ações que 

visam restringir certos comportamentos infantis. As diferenças encontradas no estudo estariam 

relacionadas ao período específico do desenvolvimento infantil que foi avaliado, caracterizado 

por mudanças marcantes no comportamento infantil, que tendem a se refletir também em 

mudanças no repertório comportamental dos pais. 

Desse modo, como já discutido na seção anterior, Grusec & Goodnow (1994) sugeriram 

que a escolha de ferramentas para socialização infantil e sua eficácia podem depender da 

personalidade do cuidador/genitor, da individualidade da criança e sua faixa etária, da qualidade 

do relacionamento cuidador-criança e dos costumes e expectativas culturais. Ou seja, a escolha 

de determinadas práticas educativas parentais parece estar atrelada às características parentais, às 

características individuais da criança e sua faixa etária, à qualidade do relacionamento cuidador-

criança e dos costumes e expectativas culturais. 
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Relações entre temperamento infantil e práticas educativas maternas  

A influência recíproca entre o comportamento dos pais e o temperamento do bebê é um 

fenômeno que ilustra o princípio da bidirecionalidade no desenvolvimento (Newcombe, 1999). 

Esse princípio afirma que a relação entre pais e filhos se dá em duas direções: os pais 

influenciam as crianças e as crianças influenciam o comportamento parental. De acordo com 

Newcombe (1999), o desenvolvimento das crianças é um produto da interação entre suas 

próprias características e as características das pessoas que a socializam. Para Thompson (1999) 

características de humor, adaptabilidade, nível de atividade, persistência e limiar de angústia são 

importantes atributos prévios da individualidade dos bebês que influenciam seus cuidadores e 

constituem as fundações do crescimento da personalidade infantil.   

Segundo Greenfield (2002), para receber cuidados físico e psicológico necessários, dada a 

imaturidade do seu organismo, os bebês são capazes de atrair a atenção de seus cuidadores e 

obter deles um cuidado seguro. Isso ocorre a partir de um repertório de características do bebê, 

tais como o temperamento, e os comportamentos de apego, como o choro e o sorriso. Por sua 

vez, os cuidadores são providos de comportamentos complementares aos dos bebês. Estes 

comportamentos são baseados na tendência dos cuidadores para reagir a características 

específicas do comportamento infantil. Ou seja, os cuidadores carregam o bebê, por exemplo, 

em resposta à angústia deste, ou olham e aproximam-se do bebê em resposta ao seu choro.  

Segundo Newman, Caspi, Moffitt e Silva (1997), as relações de socialização precoces do 

bebê com seus cuidadores podem abrandar aspectos indesejáveis de estilos temperamentais 

extremos. Por outro lado, pesquisas têm indicado que as bases biológicas e sociais do 

temperamento infantil trazem implicações para os estilos particulares de interação criança-adulto 

(Seifer, et. al., 1994; Grusec & Goodnow, 1994; Hoffman, 1994; Bosa & Piccinini, 1996; Park, 

et. al., 1997; Seifer, 2002). Essas pesquisas são consonantes aos modelos de investigação do 

temperamento infantil interacional, proposto por Thomas e Chess (1977), ou transacional, 

descrito por Crockenberg e Smith (2002). Em ambos os modelos de investigação, enfatiza-se o 

pressuposto da relação entre temperamento infantil e comportamento do cuidador, em que tanto 

o temperamento pode influenciar o comportamento do cuidador, quanto o comportamento do 

cuidador pode modificar tendências de temperamento em crianças. 
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Segundo Lerner (1993), Thomas e Chess sugeriram ainda o Goodness of Fit Model, um 

modelo que indica que resultados desenvolvimentais ocorrem quando características físicas e 

comportamentais da pessoa são consonantes com as demandas dos contextos físico e social 

dentro dos quais a pessoa se desenvolve. Através de características da sua individualidade, a 

criança pode ser ativa em seu próprio desenvolvimento e influenciar o comportamento parental 

que recebe. Por outro lado, há também demandas de configurações de componentes físicos e 

sociais sobre a criança. Por exemplo, atitudes, valores ou estereótipos de adultos podem enfatizar 

determinados atributos comportamentais ou físicos na criança. De igual modo, atributos 

comportamentais de adultos com os quais a criança interage, podem ajustar os atributos 

comportamentais da própria criança, a partir de interações adaptativas. E, por fim, características 

físicas do ambiente e seus estímulos requerem que a criança possua determinadas habilidades 

para interagir com o seu contexto de forma mais eficiente. 

Considerando o caráter preditor de características de adultos em interação com 

características infantis implicando em comportamentos parentais específicos, em um estudo 

longitudinal, realizado com uma abordagem múltipla de investigação, Clark, Kochanska e Ready 

(2000) verificaram que a personalidade materna em interação com a emocionalidade negativa de 

bebês era preditora de comportamentos parentais. As relações entre a personalidade e o 

comportamento parental foram examinadas longitudinalmente, sendo que a personalidade 

materna e a emocionalidade dos bebês foram previamente medidas para, passados cinco meses, 

serem acessados, de modo observacional, os comportamentos parentais. A hipótese do estudo 

considerou que as dimensões da personalidade materna de extroversão e conscienciosidade 

estariam associadas com mais comportamentos parentais adaptativos. Este estudo baseou-se na 

concepção de que a personalidade é uma configuração de disposições estáveis e que tem efeitos 

persistentes e relativamente consistentes através do tempo. A amostra abrangia 112 díades de 

mães-bebês que foram observadas em casa, em situações cotidianas de interação, quando o bebê 

encontrava-se entre 8 e 10 meses de idade. Essas observações foram utilizadas para acessar a 

emocionalidade negativa das crianças. Os bebês também foram observados a partir de 

procedimentos padrões em laboratório, que permitiram acessar as diferenças individuais 

precoces infantis na emocionalidade negativa.  As emoções negativas infantis analisadas em 

laboratório se referiram às categorias de medo, raiva e desconforto. Já para a observação da 

criança em interação com a mãe em situação naturalística, foram configuradas seis categorias: 

alegria, tristeza, medo, raiva, inquietude e angústia. Concomitantemente, a mãe foi solicitada a 

completar um auto-relato sobre sua própria personalidade através dos instrumentos NEO Five-
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Factor Inventory (que avaliou as dimensões de neuroticismo, extroversão, abertura, 

agradabilidade e conscienciosidade) e Perspective-Taking Scale of the Interpersonal Reactivity 

Index (que avaliou a empatia). De acordo com o NEO Five-Factor Inventory, a dimensão do 

neuroticismo referia-se a tendência geral do sujeito para experienciar afetos negativos. Já a 

extroversão referia-se à tendência do sujeito a ser sociável, assertivo, ativo e comunicativo. A 

dimensão da abertura no instrumento citado referia-se à atividade imaginativa, à curiosidade 

intelectual e à independência de julgamento do sujeito. A dimensão da agradabilidade 

relacionava-se à tendência do sujeito a ser altruístico e simpático. E por fim, a conscienciosidade 

como dimensão do instrumento citado relacionava-se com a tendência do sujeito a traçar planos 

e a organizar-se. Por outro lado, o instrumento Perspective-Taking Scale of the Interpersonal 

Reactivity Index avaliou a empatia segundo a tendência do sujeito em adotar o ponto de vista 

psicológico do outro. Em seguida, quando os bebês estavam entre os 13 e os 15 meses de vida, 

foram observados dois aspectos do comportamento parental em contextos disciplinares de 

interação mãe-criança: o poder assertivo como técnica disciplinar e a responsividade. A 

responsividade materna também foi observada nos contextos de interação no laboratório e 

naturalístico. Os resultados do estudo, a partir de análises estatísticas, sugeriram que mães com 

altos níveis de neuroticismo ou extroversão usavam mais controle ou força como estilos 

disciplinares na interação com seus bebês. A personalidade da mãe e também em relação com a 

emocionalidade infantil foram preditivas de comportamentos parentais posteriores. Desse modo, 

mães com altos níveis de neuroticismo utilizavam-se de um estilo de disciplina de maior poder 

assertivo e essas características da personalidade materna em associação com a emocionalidade 

negativa da criança foram preditora de práticas parentais de maior poder assertivo. 

Especificamente, mães com baixos níveis de empatia eram mais tendenciosas a adotar um estilo 

disciplinar de maior poder assertivo com crianças que apresentavam altos níveis de 

emocionalidade negativa. Os resultados também sugeriram que mães com altos níveis de 

conscienciosidade eram mais responsivas com seus bebês. Porém, os autores do estudo 

colocaram a necessidade de ser seja enfatizado que a categoria da personalidade de extroversão é 

multifacetada, ou seja, é um construto amplo com aspectos específicos e que pode exigir 

medidas diferenciadas para a sua avaliação. Além disso, os autores ainda pontuaram que a 

empatia também se trata de um construto complexo da personalidade e torna-se bem menos 

entendida do que a compreensão das cinco grandes dimensões da personalidade acessadas pelo 

NEO Five-Factor Inventory. Ademais, como dificuldade do estudo, o tamanho da amostra pode 

ter limitado a análise de pequenos, mas interessantes, efeitos, que poderiam ser vistos numa 

amostra mais diversa. Do mesmo modo, os efeitos considerados no estudo remeteram-se apenas 
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a variáveis maternas, negligenciando-se o impacto da personalidade paterna nas interações. Há 

que se atentar também ao fato de que a personalidade parental e a emocionalidade negativa 

infantil são apenas dois de múltiplos fatores que podem influenciar o comportamento parental.  

Na medida em que características contextuais associam-se a características de 

comportamentos infantis, Chen, Rubin, Cen, Hastings, Chen e Stewart (1998), desenvolveram 

um estudo no qual as atitudes parentais de criação de filhos foram correlacionadas com o 

comportamento infantil de inibição em duas amostras culturais diferentes: canadense e chinesa. 

As hipóteses do estudo foram, em primeiro lugar, que o comportamento de inibição infantil 

estaria associado positivamente com a aceitação  

materna e negativamente com a rejeição materna e com a  

punição em crianças chinesas. Em contrapartida, a segunda hipótese do estudo previu que  

o comportamento de inibição infantil seria associado negativamente com aceitação materna entre 

as crianças canadenses. Segundo afirmações dos autores, o comportamento de inibição infantil é 

positivamente valorizado e considerado adaptativo para a cultura chinesa. Com efeito, esperou-

se, no estudo, que as crianças da amostra chinesa com comportamento de inibição seriam mais 

aceitas e apoiadas pelos seus pais. Por outro lado, em ambas as culturas, chinesa e canadense, os 

pais enfatizam e incentivar a realização do comportamento infantil de conquista. Diante dessas 

afirmações, os autores ainda formularam a hipótese de que o comportamento de inibição infantil 

seria negativamente associado com o incentivo materno do comportamento de conquista na 

criança para a amostra canadense. No entanto, sendo consistente com as metas de socialização 

observadas na China, o comportamento de inibição infantil seria positivamente associado com o 

incentivo materno ao comportamento de conquista na criança para a amostra chinesa. Ainda 

segundo os autores, o comportamento parental de autoritarismo estaria positivamente associado 

ao comportamento de inibição infantil independentemente da amostra estudada. Além do mais, 

como outra hipótese formulada no estudo, as atitudes maternas de encorajamento de 

independência e autonomia seriam negativamente relacionadas com o comportamento de 

inibição infantil, também para qualquer amostra. Desse modo, 150 crianças chinesas e 108 

crianças canadenses participaram da pesquisa. As mães e as crianças foram convidadas a visitar 

o laboratório universitário quando as crianças tinham dois anos de idade. A díade permaneceu na 

sala e enquanto a criança podia brincar com uma variedade de brinquedos atraentes por 10 

minutos, enquanto a mãe sentada numa cadeira com mesa preenchia um questionário. Em 

seguida, uma mulher desconhecida para a criança entrava na sala  

com outros brinquedos específicos. Ela manuseava os brinquedos e após um minuto, se a criança 
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ainda não tinha se aproximado da desconhecida recebia um incentivo dela própria para que a 

criança participasse com ela nos brinquedos. O comportamento de inibição infantil foi 

codificado com base na quantidade de tempo gasto pela criança nos contatos físicos com a mãe 

durante o jogo livre e na aproximação à estranha durante o manuseio dos brinquedos com ela. As 

mães completaram o Child-Rearing Practices Relatório Q-Sort para a avaliação das práticas 

maternas. Os resultados mostraram que o comportamento de inibição foi significativamente e 

positivamente correlacionado com práticas de aceitação materna e de incentivos à independência 

e a comportamentos de conquista na criança para a amostra chinesa. Por outro lado, para a 

mesma amostra, o comportamento de inibição infantil foi significativamente e negativamente  

correlacionado com práticas maternas de punição e rejeição. Para a amostra canadense, o 

comportamento de inibição infantil foi significativa e positivamente correlacionado com as 

práticas maternas de punição, de proteção e de cuidado, porém foi significativa e negativamente 

correlacionado com práticas maternas de aceitação e de incentivo a comportamento de conquista 

na criança. Assim, os resultados sugeriram que as crianças chinesas foram mais inibidas do que 

as canadenses. Não obstante, mães chinesas e canadenses diferem entre si nas práticas de 

socialização infantil, sendo que o comportamento de inibição infantil foi associado com atitudes 

maternas positivas em direção à criança, incluindo a aceitação, a ausência de punição  

e o incentivo a comportamento de conquista na criança para a amostra chinesa. Já para a amostra 

canadense, o comportamento de inibição infantil foi associado com atitudes maternas de punição 

e superproteção. A hipótese de que a prática de incentivo materno de independência seria 

negativamente associada à inibição infantil, para ambas as amostras não foi apoiada no estudo. 

Os resultados indicaram que o encorajamento materno da independência infantil não foi 

significativamente correlacionado com a inibição nas crianças canadenses. De qualquer modo, 

esse estudo forneceu informações valiosas relativas aos ambientes culturais diferentes nos quais 

as crianças vivem, se comportam, e se desenvolvem. No entanto, é igualmente importante 

examinar as relações entre estilos parentais e o comportamento infantil num nível intracultural.  

Ademais, mostra-se relevante a importância, para se compreender melhor as características do 

comportamento infantil em interação com crenças, atitudes e práticas parentais em um contexto 

cultural, o desenvolvimento de mais estudos com dados longitudinais. 

Já de acordo com Alvarenga e Piccinini (2007), nos primeiros meses de vida do bebê a mãe 

geralmente se comporta de modo a responder prontamente a sinais sutis de desconforto ou 

tentativas de comunicação, e com o passar do tempo seu comportamento seria "menos 

intrusivo", estimulando o desenvolvimento da criança para que ela se torne um ser cada vez mais 
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independente, capaz de identificar suas próprias necessidades e desejos e ir em busca de sua 

satisfação. No estudo desenvolvido pelos autores com o objetivo de investigar o impacto do 

temperamento infantil, da responsividade materna e das práticas educativas maternas nos 

problemas de externalização e na competência social das crianças, a hipótese era a de que a 

baixa responsividade materna e o temperamento difícil da criança estariam relacionados a 

práticas não-facilitadoras do desenvolvimento social e aos problemas de externalização na 

criança aos 30 meses. Por outro lado, a alta responsividade materna e o temperamento fácil 

estariam relacionados a práticas facilitadoras do desenvolvimento, e à competência social. O 

temperamento infantil e a responsividade materna foram avaliados aos três meses de vida do 

bebê, e as práticas educativas maternas, e indicadores iniciais de problemas de externalização e 

competência social de crianças aos 30 meses de vida. O temperamento infantil foi avaliado 

através de entrevista com as mães e a responsividade materna através da observação da interação 

familiar. O termo práticas educativas facilitadoras do desenvolvimento social foi utilizado para 

designar as estratégias como a assertividade, a sensibilidade o envolvimento positivo e as 

orientações maternas utilizadas na regulação do comportamento da criança. Já o termo práticas 

educativas não-facilitadoras do desenvolvimento social foi utilizado para designar as estratégias 

coercitivas, intrusivas, ambíguas ou permissivas de controle. A responsividade materna geral aos 

três meses do bebê foi preditora somente da sensibilidade materna avaliada aos 30 meses da 

criança, não apresentando relações significativas com as demais práticas avaliadas. A 

sensibilidade materna foi uma categoria criada para contemplar práticas descritas na literatura 

como autorizadoras da autonomia da criança e foi, então, definida no estudo, como 

manifestações maternas que indicam atenção, consideração e respeito em relação às 

necessidades e desejos da criança, quando estes são manifestados de forma assertiva. Os 

resultados obtidos mostraram que a sensibilidade materna aos sinais do bebê e a capacidade da 

mãe de responder de forma adequada a esses sinais constituem um importante preditor da 

capacidade futura da mãe de perceber o crescimento e o desenvolvimento da criança, 

permitindo-lhe autonomia. Porém, a responsividade pareceu um conceito insuficiente para 

contemplar a predição da ampla variedade de práticas educativas facilitadoras e não-facilitadoras 

do desenvolvimento social da criança. Portanto, a hipótese do estudo foi parcialmente 

confirmada a partir do exame dos resultados das análises de regressão múltipla. Isso porque se 

constatou que, embora o temperamento e a responsividade materna não tenham sido 

significativos para explicar o comportamento infantil, as práticas facilitadoras e não-facilitadoras 

foram significativas para explicar, respectivamente, a competência social e os problemas de 

externalização da criança.  Porém, há a ressalva de uma possível limitação metodológica na 
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pesquisa pelo fato de ter sido realizada com uma amostra pequena e com certa peculiaridade, o 

que pode ter afetado as análises realizadas.  

Em outro estudo analisado, ao investigarem o papel do temperamento infantil (fácil x 

difícil) nos comportamentos interativos mãe – criança, Bosa e Piccinini (1996) acompanharam 

31 díades com bebês de ambos os sexos e idades entre 15 e 17 meses e utilizaram a escala de 

temperamento Toddler Temperament Scale (TTS). A avaliação do temperamento infantil foi 

realizada a partir da abordagem das nove dimensões propostas por Thomas e Chess (1977), a 

saber: atividade neuromotora, ritmicidade, aproximação/ retraimento, reação a novas situações, 

adaptabilidade, intensidade de reação emocional, limiar de resposta sensorial, qualidade de 

humor, persistência e atenção.  Classificaram, então, a criança nos seguintes tipos de 

temperamento: fácil, intermediário baixo, difícil, intermediário alto e de aquecimento lento. A 

análise de variância indicou que, comparado ao grupo de temperamento fácil, as crianças de 

temperamento difícil apresentavam mais comportamentos proximais em relação à mãe e maior 

resistência à estranha na ausência da mãe.  

Park, et. al. (1997) examinaram o temperamento de 125 bebês com 12-13 meses de idade e 

as práticas paternas e maternas, quando os bebês estavam com 15, 21, 27 e 33 meses. Foram 

utilizados questionários para avaliar o temperamento infantil, respondido pelos pais, além de 

observações de reações comportamentais da criança feitas no laboratório e de observações da 

interação familiar feitas em duas visitas domiciliares. A alta emocionalidade negativa nos bebês 

foi preditiva de alta inibição nos bebês e de práticas paternas de alta sensibilidade e pouca 

intrusão. O estudo apontou a importância de distinguir a emocionalidade positiva da negativa na 

infância, bem como a de aprofundar pesquisas sobre práticas maternas e paternas.  

Também há evidência na literatura das associações entre características do temperamento 

infantil e práticas educativas parentais relacionadas ao desenvolvimento posterior da consciência 

infantil e à adaptação da criança ao ambiente (Kochanska, 1997; Paterson & Sanson, 1999). 

Achados de Kochanska (1997) sugeriram que, para crianças com comportamento de medo, que 

foi avaliado como uma dimensão do temperamento, um estilo brando de disciplina maternal 

facilitava o desenvolvimento da consciência infantil em idade pré-escolar. Já para crianças sem 

comportamento de medo, a experiência de altos níveis de apego seguro e de responsividade 

materna na infância prediziam posteriormente o desenvolvimento infantil da consciência.  

 Em outro estudo, Paterson e Sanson (1999), investigaram as interações entre 

temperamento e práticas parentais, assim como a adaptação de características de crianças de 
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cinco e seis anos de idade a seus ambientes. Quando a criança possuía características que se 

adaptavam às demandas do seu ambiente, como, por exemplo, às expectativas parentais, 

considerava-se que ela tinha uma boa adaptação. A adaptação foi avaliada a partir de relatos de 

pais sobre características sociais, comportamentais e cognitivas da criança que eles poderiam 

considerar como aborrecimentos. A classificação de adaptação pobre era atribuída quando a 

criança mostrava uma alta freqüência de comportamentos classificados como de aborrecimentos 

pelos pais. Os achados sugeriram forte associação entre a inflexibilidade no temperamento 

(incluindo a reatividade negativa) e práticas parentais punitivas e entre essas duas variáveis para 

a predição direta de problemas de comportamento de externalização nas crianças posteriormente.  

Um grupo de 112 crianças de dois a quatro anos de idade foi estudado por Hemphill e 

Sanson (2001) e incluiu observações detalhadas em laboratório e classificações parentais sobre 

suas crianças. Crianças com alta reatividade e que mostraram significativamente maiores níveis 

de problemas de comportamentos de externalização aos quatro anos de idade tinham 

experienciado práticas parentais mais pobres (práticas menos calorosas, mais punitivas ou de 

baixo uso indutivo da razão), aos dois anos de idade, que aquelas crianças com características de 

alta reatividade, mas que não mostraram posteriormente problemas de comportamento. Crianças 

classificadas com baixa inibição (isto é, altamente sociáveis) e que mostraram problemas de 

comportamento de externalização, aos quatro anos de idade, haviam recebido práticas parentais 

de altos níveis de punição. Ao contrário, as crianças com características de alta sociabilidade e 

que não mostraram problemas de comportamento posteriormente receberam práticas parentais 

com baixos níveis de punição.  

Em suma, as características exibidas pela criança podem, sobretudo, afetar o modo pelo 

qual os pais a tratam, o que efetivamente configura um sistema bastante complexo de “feedback” 

de influências mútuas (Mussen, et.al., 1977). Assim, o impacto do temperamento sobre práticas 

educativas maternas e das práticas educativas maternas sobre o temperamento são foco de 

muitas pesquisas que investigam os efeitos interativos do temperamento infantil e da 

parentalidade sobre o desenvolvimento infantil.  

Por outro lado, enquanto tem sido freqüentemente postulado que o temperamento infantil e 

as práticas parentais estão ligados, a exata natureza dessas associações é difícil de ser 

especificada (Sanson, et. al., 2004). As evidências empíricas de tal ligação podem ser difíceis de 

serem interpretadas pela ocorrência de quatro problemas metodológicos, a saber: 1) conexões 

entre temperamento e parentalidade podem ser explicadas pela genética e pela biologia nas 
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similaridades entre pais e crianças (que podem ser refletidas em alguma extensão no 

temperamento infantil), 2) o extensivo uso de relatos de pais para acessar ambos, temperamento 

e práticas parentais pode significar que características parentais influenciem em ambos os dados, 

3) dado que o temperamento infantil parece ser influenciado pelas práticas parentais já em 

estágio precoce do desenvolvimento infantil, associações entre temperamento e parentalidade 

podem ser um resultado de um histórico anterior de práticas parentais, e 4) conclusões sobre as 

relações causais entre temperamento e parentalidade freqüentemente não podem ser desenhadas 

porque estudos têm usado apenas dados correlacionais.  

Segundo Sanson, et. al. (2004) é evidente ainda na literatura que, embora dados empíricos 

sejam crescentes, interações temperamento-parentalidade são freqüentemente não muito bem 

compreendidas, mesmo quando descritas em teorias do desenvolvimento. Uma aproximação 

para superar algumas das dificuldades metodológicas mencionadas anteriormente seria a 

manipulação experimental das práticas parentais para a investigação das ligações entre 

temperamento e parentalidade, uma vez que o temperamento infantil não está aberto para a 

manipulação experimental.  

 

Justificativa e objetivo do estudo  

A revisão de literatura aponta para a relevância dos estudos sobre o temperamento infantil 

enquanto uma disposição inicial constituinte da personalidade humana (Newman et al., 1997). 

Em muitos estudos utilizando o relato de pais, pôde-se observar o caráter preditor do 

temperamento infantil sobre resultados desenvolvimentais (Seifer et al., 1994; Seifer, 2002).  

A revisão teórica sugere ainda a necessidade de distinguir conceitualmente as dimensões 

do temperamento, bem como possíveis semelhanças entre construtos. Por exemplo, dimensões 

como emocionalidade negativa e alta reatividade por vezes são categorias que se confundem ao 

serem analisadas. Pesquisas têm sugerido que a dimensão inibição em crianças relaciona-se a 

práticas educativas parentais de maior sensibilidade ou de estilo mais brando de disciplina (Park, 

et. al., 1997; Kochanska, 1997, Baumrind, 1996). Em contraposição, dimensões como a 

emocionalidade negativa e a alta reatividade associam-se a práticas educativas parentais 

punitivas (Clark, et. al., 2000; Paterson e Sanson, 1999; Baumrind, 1996).  
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A importância do presente estudo está na compreensão de características do temperamento 

infantil que podem repercutir em diferentes tipos de práticas educativas maternas, que, por sua 

vez, podem trazer implicações para o desenvolvimento infantil. Torna-se relevante, então, a 

compreensão de quais dimensões do temperamento infantil podem ter impacto sobre a utilização 

das práticas educativas maternas.  

Desse modo, a produção de conhecimento científico em relação às práticas educativas 

maternas e seus determinantes, pode orientar comportamentos parentais quanto à utilização de 

técnicas disciplinares mais eficazes para o processo de socialização, sem que se percam de vista 

as características individuais das crianças. Desse modo, a compreensão dos determinantes das 

práticas educativas maternas representaria a possibilidade de intervenção em famílias com maior 

risco de adotar práticas ineficazes ou prejudiciais à criança. Esse trabalho de intervenção teria 

como foco a promoção de práticas educativas parentais mais eficazes ao desenvolvimento 

infantil e que garantissem a melhor qualidade da relação criança-adulto.  

O objetivo deste estudo foi investigar as relações entre características do temperamento 

infantil, avaliadas aos 8 meses de vida do bebê, e as práticas educativas maternas, avaliadas aos 

18 meses das crianças. Os resultados dos estudos sobre essas duas variáveis têm indicado o 

caráter dinâmico das relações entre as características da criança e as práticas parentais, nas quais 

as práticas parentais afetam e são também influenciadas por características infantis (Seifer, et.al., 

1994; Hoffman, 1994; Park, et.al., 1997; Seifer, 2002). Mesmo os estilos de temperamento 

infantil sendo constituídos de uma natureza inata, as características contextuais podem moldar a 

expressão de estilos temperamentais. Desse modo, características físicas do ambiente, bem como 

modos individuais de funcionamento materno, podem se comportar enquanto características 

contextuais que influenciam a expressão de comportamentos infantis baseados em estilos 

temperamentais predispostos geneticamente. Embora se considere o amplo reconhecimento do 

caráter dinâmico de tais relações, o objetivo do presente estudo foi avaliar o temperamento 

infantil como um possível preditor das práticas educativas maternas. Assim, optou-se por avaliar 

o poder preditivo do temperamento infantil aos 8 meses de vida da criança, com o objetivo de 

obter as impressões maternas a respeito de suas características, antes que a expressão do 

temperamento sofresse o impacto das práticas educativas maternas, que se configuram e se 

tornam mais freqüentes em torno do décimo segundo mês de vida da criança. Já as práticas 

educativas maternas foram avaliadas aos 18 meses de vida do bebê para que a avaliação pudesse 

contemplar um repertório mais amplo de estratégias, uma vez que os bebês também já disporiam 

de um repertório comportamental mais variado. 
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As dimensões do temperamento propostas nos diferentes estudos revisados são analisadas 

no presente estudo em consonância com as categorias propostas por Thomas e Chess (1977). 

Nesse sentido, as hipóteses do presente estudo foram construídas com base na análise dos 

resultados de investigações que adotam diferentes modelos teóricos. Porém, as definições das 

dimensões utilizadas de acordo com diferentes modelos, permitem a aproximação das dimensões 

do modelo de Thomas e Chess (1977). Assim, as dimensões de medo e inibição, segundo o 

modelo de Buss e Plomin (1984) serão analisadas como correspondentes à categoria de 

retraimento, no presente estudo. Do mesmo modo, a dimensão emocionalidade negativa, 

segundo o modelo de Buss e Plomin (1984) será analisada correspondendo à categoria qualidade 

de humor. 

Com relação à análise das práticas educativas maternas, será adotada uma adaptação dos 

modelos propostos por Alvarenga (2004) e Piccinini et al. (2007). Alvarenga (2004) propõe a  

classificação das práticas educativas maternas em práticas facilitadoras do desenvolvimento 

social e práticas não facilitadoras do desenvolvimento social. As práticas facilitadoras do 

desenvolvimento social são aquelas que não envolvem o uso da coerção ou que buscam apontar 

para a criança as razões que justificam a necessidade de mudança de comportamento (Hoffman, 

1979). Essas práticas estariam relacionadas ao desenvolvimento da competência social na 

infância. Por outro lado, as práticas não facilitadoras envolvem o uso da coerção, não estimulam 

a capacidade de auto-regulação na criança, e por esta razão, estariam associadas ao 

desenvolvimento de problemas de comportamento na infância (Hoffman, 1979). 

Considerando-se os fatores destacados nessa investigação e com base na literatura, a 

Figura 1 apresenta de modo resumido, o modelo conceitual construído para o presente estudo. 

As seguintes hipóteses serão testadas com base na avaliação específica das nove dimensões do 

temperamento que constam no instrumento utilizado: 1) Quanto mais difícil o temperamento da 

criança maior será a freqüência de práticas maternas não facilitadoras; 2) A alta intensidade de 

reação e o humor negativo estarão correlacionados positivamente com as práticas maternas não 

facilitadoras, 3) A dimensão aproximação-retraimento estará correlacionada positivamente com 

as práticas maternas facilitadoras. 
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Figura 1. Modelo Conceitual do Estudo. 
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CAPÍTULO II 

MÉTODO 

Participantes 

Participaram do estudo 28 díades mãe-criança. As díades eram constituídas por bebês do 

sexo masculino, com boas condições de saúde, de famílias de nível socioeconômico baixo, e 

residentes na região metropolitana de Salvador. Estas díades fazem parte da amostra do estudo 

longitudinal Determinantes Sociodemográficos, familiares e individuais do comportamento anti-

social na Infância (Alvarenga, Dazzani, Lordelo, Alfaya & Piccinini, 2007), o qual pretende 

acompanhar um grupo de díades mãe-bebê da gestação até o 11º ano de vida das crianças, 

investigando uma série de preditores e indicadores do comportamento anti-social na infância. 

Para isto, o estudo longitudinal, investiga uma amostra considerada de risco para o 

desenvolvimento de comportamento anti-social, na qual todos os bebês que compõem as díades 

são do sexo masculino e todas as díades são de nível socioeconômico (NSE) baixo. Vale a 

ressalva que as características de gênero e NSE que dão um contorno de risco à amostra foram 

referenciadas por estudos empíricos na área (Fox, Platz & Bentley, 1995; Colder, Mott & 

Berman, 2002). As mães foram inicialmente contatadas em quatro maternidades públicas de 

Salvador, através da técnica de amostragem por acessibilidade e após esta etapa da coleta de 

dados, todas as demais etapas foram realizadas em visitas domiciliares às díades participantes. 

Os dados sociodemográficos foram coletados no período da gestação. A idade média das mães 

foi de 29,64 anos (DP = 5,58). A média de escolaridade das mães em anos de estudos foi de 

11,24 (DP =2,10) e a média de escolaridade dos pais foi de 10,72 (DP =2,20). Do total de 

participantes do estudo, 39,3% das mães estava vivenciando a sua primeira gravidez, sendo que 

a média do número de filhos para cada mãe foi M=0,71 (DP=0,89). Do total da amostra do 

estudo, 82,1% das mães tinha o pai do seu bebê vivendo com elas. Apenas 42,9% das mães da 

amostra estava trabalhando no período da gestação. Por outro lado, 85,7% dos pais dos bebês 

exercia atividade remunerada naquele período. A renda média da família foi de R$ 824,52 (DP = 

396,15). A tabela 1 apresenta as características sociodemográficas das díades participantes do 

estudo.  
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Tabela 1  

Características Sócio-demográficas dos Participantes (n=28) 

Idade da mãe   M=29,64 (DP=5,58) 

Escolaridade da mãe em anos de estudo  M=11,24 (DP=2,10) 

Situação ocupacional da mãe  

Exerce atividade remunerada 

Não exerce atividade remunerada 

 

12 (42,9%) 

16 (57,1%) 

Primiparidade 11 (39,3%) 

Multiparidade 

 

Quantidade de filhos  

 

17 (60,7%) 

 

M=0,71 (DP=0,89) 

Residência do pai do bebê   

Vive com a mãe do bebê  23 (82,1%) 

Não vive com a mãe do bebê  

 

  5 (17,9%) 

Situação ocupacional do pai  

Exerce atividade remunerada 24 (85,7%) 

Não exerce atividade remunerada 

 

 4  (14,3%) 

Escolaridade do pai em anos de estudo 

Renda familiar em Reais 

M=10,72 (DP=2,20) 

M=824,52 (DP=396,15) 
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A Tabela 2 apresenta as condições do parto, de saúde e de alimentação do bebê no seu 

primeiro mês de vida. As mães participantes do estudo completaram 39,67 semanas de gestação 

em média (DP=1,88). Dezesseis mães tiveram partos normais. Os bebês, ao nascer, 

apresentaram médias de 3301,22g (DP=424,53) de peso e de 47,15cm (DP=10,77) de 

comprimento. Apenas três mães relataram ameaça de aborto. Cinco bebês passaram por 

internação hospitalar no primeiro mês de vida e seis bebês fizeram uso de medicação diária. O 

Anexo A apresenta os motivos da internação para cada um dos cinco casos e o nome da 

medicação administrada para cada um dos seis casos. Dos 28 recém-nascidos, 21 estavam sendo 

amamentados durante o primeiro mês de vida. 
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Tabela 2 

Condições do Parto, de Saúde e de Alimentação do Bebê no Primeiro Mês de Vida (n=28) 

Número de Semanas de gestação  

Tipo de parto 

Normal 

Cesáreo  

 

 M=39,67 (DP=1,88) 

 

16 (57,1%) 

12 (42,9%) 

Peso do bebê ao nascer (g) 

Comprimento ao nascer (cm) 

 M=3301,22 (DP=424,53) 

 M=47,15 (DP=10,77) 

Ameaça de aborto   

Sim  

Não  

 

 3 (10,7%) 

 25 (89,3%) 

Internação hospitalar do recém nascido  

Sim  5 (17,9%) 

Não  

 

Uso de medicação diária pelo recém nascido 

Sim 

Não  

 

23 (82,1%) 

 

 

6 (21,4%) 

22 (78,6%) 

Alimentação do recém nascido 

Seio 

Mista 

 

21 (75%) 

7 (25%) 
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Delineamento e procedimentos  

Foi utilizado um delineamento correlacional (Robson, 1993) envolvendo a variável 

preditiva temperamento infantil e a variável predita práticas educativas maternas. O Estudo 

Longitudinal Determinantes Sociodemográficos, familiares e Individuais do Comportamento 

Anti-social na Infância (Alvarenga, et. al., 2007) do qual o presente estudo faz parte, envolve 

diversas fases de coletas de dados realizadas desde a gestação até o 18º ano de vida do bebê. 

Para fins do presente estudo, serão utilizados dados coletados nas fases da gestação, primeiro, 

oitavo e 18º meses de vida da criança.  

No 3º trimestre de gestação, as gestantes preencheram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e a Ficha de Dados Sociodemográficos. As gestantes que preencheram os 

critérios para compor a amostra do estudo (estar esperando um bebê do sexo masculino, estar no 

3º trimestre de gestação e não apresentar complicações físicas graves durante a gravidez) foram 

contatadas posteriormente por telefone, para agendamento de uma visita domiciliar no primeiro 

mês de vida do bebê. Nessa ocasião, foi solicitado a elas que preenchessem a Ficha de Saúde do 

Recém Nascido.  

No oitavo mês de vida do bebê, as mães foram novamente contatadas para o agendamento 

de uma visita domiciliar, para a aplicação do Questionário de Temperamento Infantil 

Revisado. A aplicação do questionário foi feita em forma de entrevista, e as respostas das 

participantes foram registradas pelos pesquisadores.  

Por fim, no décimo oitavo mês de vida da criança, foi agendada nova visita domiciliar, 

durante a qual foi realizada a Entrevista Sobre Práticas Educativas Maternas. As entrevistas 

foram gravadas e posteriormente transcritas. 

 

 

Considerações éticas 

A pesquisa com seres humanos traz consigo questões e responsabilidades éticas. A 

principal obrigação do pesquisador é salvaguardar o bem-estar, a dignidade e os direitos de todos 

os participantes da pesquisa, crianças e adultos igualmente. Importantes normas éticas para 

pesquisas científicas em Psicologia do Desenvolvimento, formuladas pelo comitê da Sociedade 
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para a Pesquisa em Desenvolvimento Infantil (Newcombe, 1999), referem-se a procedimentos 

não danosos, ao consentimento livre e esclarecido, aos incentivos aos participantes, à 

confidencialidade, à análise de riscos e às implicações das descobertas científicas. 

Os procedimentos não danosos, segundo Newcombe (1999), devem obrigar o pesquisador 

(a) a adotar a metodologia menos estressante possível aos participantes. Contudo, podem surgir 

ocasiões em que a exposição do sujeito seja necessária, se benefícios diagnósticos ou 

terapêuticos para o sujeito estiverem associados à pesquisa.  

Os participantes, sejam adultos ou crianças e seus responsáveis, devem consentir a 

condução da pesquisa após a informação dada pelo pesquisador (a) sobre as peculiaridades do 

estudo que possam afetar a disposição de participação dos sujeitos. Os sujeitos também devem 

ser informados que a recusa em participar da pesquisa, em qualquer nível do procedimento, não 

lhes acarretará qualquer tipo de prejuízo. De modo semelhante, na pesquisa com bebês, os 

investigadores devem esforçar-se para prover explicações sobre os procedimentos da pesquisa 

aos pais e para serem, especialmente, sensíveis a quaisquer indicadores de desconforto por parte 

dos bebês (Newcombe, 1999). 

Os incentivos para participar em um projeto de pesquisa devem ser justos e não podem 

exceder indevidamente o âmbito de incentivos normalmente conhecidos pelos sujeitos da 

pesquisa. Independente dos incentivos, o investigador deve ter sempre em mente que, quanto 

maiores os possíveis efeitos da investigação sobre os sujeitos, maior é a obrigação de proteger o 

bem-estar a e liberdade dos mesmos (Newcombe, 1999). 

 A confidencialidade deve garantir que todas as informações obtidas sobre os participantes 

da pesquisa devem ser mantidas em sigilo e suas identidades omitidas em qualquer forma de 

divulgação ou publicação de dados. A análise de riscos ocorre durante a execução do estudo, 

uma vez que o pesquisador (a) tem acesso a informações que possam colocar em risco o bem-

estar dos participantes. Nesse caso, o pesquisador (a) deve discutir as implicações das 

informações com especialistas na área, bem como com os participantes e/ou seus responsáveis e 

disponibilizar assistência necessária a eventuais danos. Ademais, os investigadores devem estar 

cientes das implicações sociais, políticas e humanitárias de sua pesquisa e devem ser cuidadosos 

na apresentação das descobertas científicas (Newcombe, 1999). 

No presente estudo, as normas éticas acima serão respeitadas em todos os procedimentos 

da pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (cópia no anexo B) garante o 

consentimento informado dos participantes e a confidencialidade da pesquisa, uma vez que todo 
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o material do estudo será mantido em sigilo e restrito aos pesquisadores. O presente projeto foi 

submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade 

Federal da Bahia, e obteve parecer favorável à aprovação.  

 

 

Instrumentos 

1) Ficha de dados sociodemográficos da gestante 

Utilizada para a investigação da idade da gestante, escolaridade, profissão, estado civil, 

quantidade de filhos, estado de saúde durante a gestação e data prevista para o nascimento do 

bebê, além de endereço e telefone de contato, entre outras informações. Cópia no anexo C.  

2) Ficha de saúde do bebê 

Utilizada para a avaliação das condições de saúde do bebê e investigação da existência de 

enfermidades graves ou crônicas. Além destas informações, a ficha investiga possíveis 

intercorrências nos últimos meses da gestação, as condições do parto e a alimentação do bebê. 

Cópia no Anexo D. 

3) Questionário de temperamento infantil revisado (Carey & McDevitt, 2007) 

Trata-se de um instrumento utilizado para a avaliação do temperamento infantil em bebês 

de 4 a 11 meses de vida, a partir de informações fornecidas pelos pais ou cuidadores. É um 

questionário composto por 105 itens, que abrangem vários aspectos da rotina do bebê: sono, 

alimentação, evacuações, troca de fraldas e de roupas, banho, reações a procedimentos médicos, 

reações a doenças, a novas situações e a brincadeiras. Cada um dos itens tem seis alternativas de 

resposta, variando gradativamente entre os extremos quase nunca e quase sempre. Além disso, 

ao final do questionário, as mães são solicitadas a comparar comportamentos do seu bebê com 

outros da mesma idade e a oferecer uma impressão geral do seu bebê em cada uma das nove 

dimensões avaliadas (nível de atividade física, ritmo, aproximação-retraimento, adaptabilidade, 

limiar de resposta, intensidade de reação, humor, distrabilidade e atenção-persistência). Nesta 

parte do questionário também são oferecidas seis alternativas de respostas que variam entre 

extremos de reações/atividades. Além dessas respostas é solicitada ainda uma impressão geral da 

mãe a respeito de como é para ela lidar com o bebê. Para esse item as respostas, também em seis 

alternativas, variaram entre os extremos muito fácil e muito difícil. Através da verificação da 
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consistência interna do instrumento pelo método teste-reteste, as médias do coeficiente alfa, para 

as diferentes versões do questionário, variaram entre 0,57 e 0,82. O coeficiente alfa específico da 

versão original do Questionário de Temperamento Infantil Revisado, utilizada para o presente 

estudo, foi 0,57.  Segundo o manual do teste da versão original do Questionário de 

Temperamento Infantil Revisado, o valor do coeficiente alfa aumenta significativamente com a 

idade. Isso porque a consistência interna de medidas infantis, incluindo a cognição, tende a ter 

um baixo valor devido à instabilidade geral do comportamento do recém nascido durante esse 

período de vida. Os valores de alfa, ainda segundo o manual do teste, podem ser afetados 

também pelo total de itens do questionário. Portanto, os valores de alfa aumentam 

significativamente nos questionários desenhados para crianças mais velhas. Utilizando-se o 

iReport Writer Software (Carey & McDevitt, 2007) obtém-se interpretações separadas do 

Questionário de Temperamento Infantil Revisado, que variam entre baixo, médio e altos escores 

para cada uma das nove dimensões de temperamento. O levantamento manual do questionário, 

que foi utilizado no presente estudo, gera escores para cada uma das nove dimensões do 

temperamento. Em seis das nove dimensões (atividade, ritmicidade, aproximação/retraimento, 

adaptabilidade, intensidade de reação e qualidade de humor), quanto mais alto for o escore, mais 

difícil é o temperamento. Estas serão as dimensões correlacionadas às práticas educativas 

maternas. Além disso, os escores somados das seis dimensões mencionadas acima geram o 

escore total de temperamento da criança.  

Para fins de classificação nos diferentes tipos de temperamento, serão utilizados os 

seguintes critérios: (1) fácil: escores acima da média em até duas das seis dimensões 

consideradas, mas nenhum maior do que um desvio padrão; (2) difícil: devem ser apresentados 

escores acima da média em pelo menos quatro das seis dimensões consideradas, sendo que no 

mínimo em duas dimensões os escores devem ser maiores que um desvio padrão e (3) 

aquecimento lento: deve ser utilizado o mesmo critério para a classificação de temperamento 

infantil difícil, porém se os escores em intensidade de reação ou em adaptabilidade forem maior 

que um desvio padrão, os escores em nível de atividade e qualidade de humor devem ser 

menores que um desvio padrão. Para os casos intermediários se têm os seguintes critérios: (1) 

intermediário alto: assemelha-se à classificação para o temperamento difícil em termos de 

média, admitindo, entretanto, somente um escore maior que um desvio padrão. Ou ainda, 

admitem-se escores acima da média em duas ou três dimensões com duas dimensões com 

escores acima de um desvio padrão e (2) intermediário baixo: aproxima-se da classificação para 
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o temperamento fácil, admitindo-se, porém, escores acima da média em mais do que duas das 

seis dimensões, mas com nenhum maior que um desvio padrão (Bosa, 1993). 

O instrumento foi adaptado para o presente estudo. Na primeira etapa do processo de 

adaptação, a versão original do instrumento foi submetida à tradução e retrotradução. A análise 

da correspondência entre a versão retrotraduzida e a versão original revelou mais de 80% de 

semelhança nos itens. Na segunda etapa do processo de adaptação, a versão traduzida foi 

aplicada em forma de entrevista em cinco mães, as quais apresentavam características 

semelhantes as da amostra do presente estudo, e com bebês com idades entre 4 e 11 meses. As 

mães entrevistadas tinham nível de instrução máximo equivalente ao ensino médio completo. 

Além de responder os itens do questionário, as mães foram solicitadas a avaliar a clareza da 

linguagem utilizada com perguntas como: “Esta afirmação é clara?” ou “Você acha que todas as 

mães entenderiam essa frase?”. Além disso, as entrevistadas foram solicitadas a parafrasear os 

itens (“Como você diria esta mesma frase de outro jeito?”). A partir dos resultados do dessas 

entrevistas algumas modificações foram implementadas nos itens e foram criados cartões de 

resposta. Estes cartões apresentam as seis alternativas de respostas. Além das alternativas de 

respostas, os cartões contêm ainda uma seta na vertical, direcionada para cima, que acompanha 

as seis alternativas de respostas, indicando que quanto mais próxima a resposta estiver do topo 

superior, maior é a freqüência ou intensidade do comportamento observado no bebê.  Para as 

primeiras 95 afirmações do instrumento, o cartão apresenta as seguintes opções de respostas (de 

baixo para cima): 1) quase nunca, 2) raramente, 3) varia, normalmente não, 4) varia, 

normalmente sim, 5) freqüentemente, 6) quase sempre. Para as dez questões seguintes, foram 

elaborados cartões de respostas específicos para cada uma das questões, com as mesmas 

alternativas que constam no instrumento. Na terceira etapa do processo de adaptação, foi 

realizado um teste piloto do instrumento com 15 mães de bebês com idade entre 4 e 11 meses, 

com nível de instrução semelhante ao da amostra do presente estudo.  A aplicação do 

questionário foi realizada em forma de entrevista. O pesquisador fazia leitura das questões para a 

mãe e esta, portando o cartão de respostas e tendo recebido orientação quanto ao seu uso, 

indicava a resposta escolhida baseada no referido cartão. Em seguida, o próprio pesquisador 

registrava no instrumento a resposta escolhida pela entrevistada. O teste piloto do instrumento 

indicou que a introdução do cartão de respostas facilitou a aplicação e que os itens podiam ser 

bem compreendidos pelas participantes. Cópia do instrumento no Anexo E. Cópia do cartão de 

resposta no anexo F. 

4) Entrevista sobre práticas educativas maternas 
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Foi utilizada para a investigação das práticas educativas utilizadas pelas mães na regulação 

do comportamento dos filhos. Trata-se de uma entrevista adaptada da proposta de Alvarenga e 

Piccinini (2001) e utilizada no estudo de Piccinini, et. al. (2007). É uma entrevista estruturada 

com seis situações que envolvem conflito e que são usuais do cotidiano de mães e de crianças 

com dezoito meses de vida. As situações apresentadas envolvem os seguintes comportamentos 

inadequados da criança: a) a criança recusa-se a comer durante a refeição; b) a criança chora se a 

mãe tem que deixá-la com outra pessoa; c) a criança recusa-se a vestir a roupa; d) recusa-se a ir 

para cama no horário de dormir; e) a criança recusa-se a ir ao banho ou a sair do banho e, por 

fim, f) a criança faz birra ao receber um “não” da mãe. Após cada uma das situações foram feitas 

três perguntas abertas à mãe: a) Você já teve este problema com o (nome da criança)? b) O que 

você fez? Não obstante, há que se fazer a ressalva de que se a mãe apontasse não ter apresentado 

dificuldade atual com bebê nesta situação específica, foi, então, solicitado que se imaginasse em 

conflito com a criança nesta situação específica e a pesquisadora, por sua vez, reformulava a 

pergunta dirigida à mãe: o que você faria se isso acontecesse? c) Você teve que fazer mais 

alguma coisa? Do mesmo, há que se fazer uma ressalva também nesta questão, pois se a mãe 

apontasse não ter apresentado dificuldade atual com bebê nesta situação específica, era também 

solicitado a ela que imaginasse uma outra possibilidade de reagir ao conflito com a criança nesta 

situação. Assim, a pesquisadora, por sua vez, reformulava a pergunta dirigida à mãe: você acha 

que teria que fazer mais alguma coisa? As respostas das mães foram submetidas à análise de 

conteúdo (Bardin, 1977) e codificadas a partir da estrutura de categorias adaptada de Piccinini, 

Frizzo, Alvarenga, Lopes & Tudge (2007), com três grupos de práticas: a) Práticas facilitadoras 

do desenvolvimento social: 1) negocia/troca; 2) comanda verbalmente sem coerção; 3) muda os 

hábitos da criança; 4) explica apontando conseqüências; 5) explica apontando convenções; 6) 

interfere no ambiente físico e b) Práticas não facilitadoras do desenvolvimento social: 7) faz 

ameaça de punição e de retirada de privilégios; 8) retira privilégios/castiga; 9) pune verbalmente; 

10) pune fisicamente; 11) coage fisicamente; 12) faz ameaças de cunho religioso ou fictício; c) 

Outras Práticas: 13) delega para outra pessoa; 14) engana. Foi utilizada também a categoria 15) 

não interfere, para classificar respostas que indicavam que a mãe não utilizava nenhuma prática 

educativa na situação. Uma última categoria foi proposta: 16) prática não codificada, utilizada 

quando a prática educativa materna não pôde ser classificada em nenhum dos três grupos de 

práticas referidos acima. A codificação das entrevistas foi realizada por dois codificadores 

independentes, extensamente treinados. A fidedignidade entre os dois codificadores foi 

estabelecida com base em 10 entrevistas (cerca de 35% do total). O valor do coeficiente Kappa 

foi de 0,83, considerando-se todas as categorias utilizadas. Cópia da entrevista sobre práticas 
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educativas parentais no Anexo G. As categorias e os critérios utilizados para análise das práticas 

educativas maternas aos 18 meses encontram-se, respectivamente, nos Anexos H e I. Cópia do 

protocolo de análise das práticas educativas maternas – Anexo J.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Os resultados serão apresentados em três seções. Na Seção I, apresentam-se os dados sobre 

o temperamento infantil aos oito meses de vida do bebê, na Seção II apresentam-se os resultados 

da análise das práticas educativas maternas aos 18 meses de vida da criança e, por fim, na Seção 

III apresentam-se os resultados da análise das relações entre o temperamento infantil e as 

práticas educativas maternas. 

 

Seção I. Examinando o temperamento infantil no oitavo mês de vida do bebê  

Nesta seção são examinadas as dimensões do temperamento, bem como o seu escore total, 

avaliadas no oitavo mês de vida das crianças. Conforme já exposto na seção de instrumentos, em 

seis das nove dimensões (atividade, ritmicidade, aproximação/retraimento, adaptabilidade, 

intensidade de reação e qualidade de humor), quanto maior for o escore, mais difícil é o 

temperamento. Além disso, os escores somados das seis dimensões mencionadas acima geram o 

escore total de temperamento da criança, sendo que quanto mais alto o escore total, mais difícil é 

o temperamento. Ao final do questionário, as mães ainda foram solicitadas a comparar o 

comportamento do seu bebê com o de outros bebês da mesma idade e a oferecer uma impressão 

geral do seu bebê em cada uma das nove dimensões avaliadas (nível de atividade física, ritmo, 

aproximação-retraimento, adaptabilidade, limiar de resposta, intensidade de reação, humor, 

distrabilidade e atenção-persistência). Além da impressão geral sobre cada dimensão, solicitou-

se à mãe que respondesse como era lidar com seu bebê, escolhendo uma das seis alternativas de 

resposta que variavam de muito fácil a muito difícil. Este último item do questionário se refere, 

portanto, à impressão geral materna ao perfil de temperamento da criança. Com o objetivo de 

distinguir os dois tipos de avaliação do temperamento infantil realizados através do questionário, 

os dados da avaliação derivada da análise das 95 questões específicas sobre as nove dimensões e 

o escore total do temperamento, também gerado a partir dessas questões, serão referidos como 

avaliação específica das nove dimensões, e os dados da avaliação derivada das 10 questões 

sobre a impressão geral da mãe de cada uma das dimensões e do perfil de temperamento do bebê 

serão referidos como impressões gerais maternas das nove dimensões. 

A Tabela 3 apresenta as médias, desvios padrão, valor t e nível de significância na 

avaliação específica das nove dimensões e do escore total de temperamento infantil e nas 
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impressões gerais maternas das nove dimensões e no perfil do temperamento. Houve diferenças 

significativas nas dimensões nível de atividade (t (27) = -6,04; p=0,0001), adaptabilidade (t (27) 

= 2,56; p=0,016), intensidade de reação (t (27) = -4,85; p=0,0001), qualidade de humor (t (27) = 

5,68; p= 0,0001), limiar de resposta (t (27) = 4,46; p= 0,0001) e atenção e persistência (t (27) = -

3,19; p= 0,004) para a avaliação específica das nove dimensões e para a análise das impressões 

gerais maternas das nove dimensões. A análise dos dados apontou que as maiores médias 

observadas tanto pela avaliação específica das nove dimensões (M= 4,35; DP=0,57) quanto pela 

análise das impressões gerais maternas das nove dimensões (M=5,46; DP=0,74) foram na 

dimensão nível de atividade. Em contrapartida, as menores médias observadas na análise das 

nove dimensões foram nas dimensões adaptabilidade (M=3,05; DP=0,63) e distratibilidade 

(M=3,05; DP=0,45). Na análise das impressões gerais maternas sobre cada uma das dimensões, 

a qualidade de humor foi a dimensão com a menor média (M=2,21; DP=0,95).  
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Tabela 3 

Médias, desvios padrão, valor t e nível de significância na avaliação específica das nove 

dimensões e do escore total de temperamento infantil e nas impressões gerais maternas nas nove 

dimensões e no perfil do temperamento infantil (n=28) 

 

Dimensões do 

temperamento 

Médias da 

avaliação 

específica das 

nove dimensões 

Médias das 

impressões gerais 

maternas das nove 

dimensões 

t P 

Nível de atividade 4,35 (DP=0,57) 5,46 (DP=0,74) -6,04 0,0001 

Ritmicidade 3,20 (DP=0,57) 3,0 (DP=1,46) 0,70 0,49 

Aproximação-

retraimento 

3,19 (DP=0,88) 3,21 (DP=1,54) -0,06 0,953 

Adaptabilidade 3,05 (DP=0,63) 2,43 (DP=1,10) 2,56 0,016 

Intensidade de reação 3,44 (DP=0,40) 4,54 (DP=1,17) -4,85 0,0001 

Qualidade de humor  3,50 (DP=0,76) 2,21 (DP=0,95) 5,68 0,0001 

Limiar de resposta 3,79 (DP=0,72) 4,39 (DP=0,91) 4,46 0,0001 

Distratibilidade 3,05 (DP=0,45) 3,68 (DP=1,94) -1,70 0,101 

Atenção e persistência 3,95 (DP=0,64) 2,61 (DP=1,49) -3,19 0,004 

Escore total
2
 20,65 (DP=2,19) 2,57 (DP=1,16)   

gl=27 

Numa etapa seguinte de análise foi realizada a classificação do perfil do temperamento 

infantil a partir da avaliação específica das dimensões e de acordo com os critérios de Bosa 

(1993) descritos na seção de instrumentos. A aplicação desses critérios revelou uma possível 

                                                           
2 Não foi possível utilizar o teste t para a comparação dessas médias, porque as escalas de avaliação das duas 

variáveis eram diferentes. Enquanto na avaliação específica das nove dimensões o escore total de temperamento 

podia variar de seis a 36, nas impressões gerais maternas das nove dimensões o escore total podia variar de um a 

seis. 
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inadequação dos dados fornecidos pelo instrumento para a classificação do perfil do 

temperamento infantil de acordo com este modelo. A análise do perfil do temperamento dos 

bebês revelou que sete casos foram classificados como temperamento fácil e 21 casos foram 

classificados como temperamento intermediário baixo. Por esta razão, a comparação entre díades 

com bebês de temperamento difícil e díades com bebês de temperamento fácil tornou-se 

inviável. 

 

 

II. Examinando as Práticas Educativas Maternas no 18º mês de vida o bebê 

Nessa seção foram analisadas as respostas das mães à entrevista sobre as práticas 

educativas maternas. A Tabela 4 apresenta os percentuais e freqüências com que cada uma das 

seis situações foram experimentadas pelas participantes considerando as respostas das mães à 

primeira pergunta feita após o relato de cada situação: Você já teve este problema com o (nome 

da criança)? De acordo com os dados apontados na Tabela 4, as situações de conflito mais 

freqüentes foram a criança recusar-se a sair do banho, a criança fazer birra ao receber um não da 

mãe e a criança recusar-se a comer. Do total de 28 casos analisados, 89,3% das mães referiu 

conflito com a criança na situação recusa-se a ir/sair do banho, bem como na situação faz birra 

ao receber um não da mãe, na qual também 89,3% das mães apontou ter vivenciado essa 

situação de conflito com a criança. Essas foram as situações mais freqüentemente citadas pelas 

participantes do presente estudo. Em seguida, 75% das mães referiu ter vivenciado conflito com 

a criança na situação recusa-se a comer, tendo sido a segunda prática mais freqüentemente 

citada pelas participantes. Do total de mães, 57,1% referiu ter vivenciado conflito com a criança 

na situação recusa-se a ir para a cama. Na situação recusa-se a vestir a roupa, 53,6% das mães 

relatou ter vivenciado conflito com a criança. Um total de 42,9% das mães referiu ter 

experimentado conflito com a criança na situação recusa-se a ficar com outra pessoa. Assim, s 

situações menos freqüentemente vivenciadas pelas mães foram quando a criança recusa-se a 

ir/sair do banho e quando faz birra ao receber um não da mãe, ambas com ocorrência em apenas 

de 10, 7% dos casos. A segunda situação menos freqüentemente citada pelas mães foi quando a 

criança recusa-se a ficar com outra pessoa, tendo ocorrido em apenas 25% dos casos. 
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Tabela 4 

Percentuais e freqüências das situações específicas de conflito com a criança (n=28) 

 

A Tabela 5 apresenta os percentuais e freqüências das práticas facilitadoras e não 

facilitadoras relatadas nas seis diferentes situações. Esta etapa da análise considerou apenas a 

primeira prática relatada pelas mães em cada uma das situações. De acordo com os dados 

analisados, na situação recusa-se a comer, as mães relataram mais práticas facilitadoras (59,3%) 

do que práticas não facilitadoras (3,7%). Dezesseis mães relataram ter utilizado a prática negocia 

e troca para lidar com a criança, e apenas uma mãe citou a utilização da prática coage 

fisicamente.  

Na situação recusa-se a ficar com outra pessoa as mães relataram somente práticas 

facilitadoras (32,2%) como primeira estratégia para lidar com o comportamento da criança. 

Nesta situação, a prática facilitadora de maior freqüência foi negocia e troca, tendo sido referida 

por oito mães. A prática explica apontando consequências foi apontada por apenas uma mãe.  

Na situação recusa-se a vestir a roupa, as mães apontaram ter utilizado mais práticas não 

facilitadoras (40,7%) do que facilitadoras (33,3%). A prática referida com maior freqüência foi 

coage fisicamente, mencionada por nove mães. A prática facilitadora negocia e troca foi 

indicada como a segunda estratégia mais utilizada tendo sido relatada por seis mães. Duas mães 

relataram ter utilizado a prática comanda verbalmente sem coerção. Uma mãe referiu a utilização 

da prática explica apontando consequências, uma mãe referiu a utilização da prática pune 

fisicamente e uma mãe apontou a utilização da prática pune verbalmente.  

Na situação recusa-se a ir para cama dormir, as mães apontaram ter utilizado mais práticas 

facilitadoras (57,1%) do que não facilitadoras (14,3%).  A prática negocia e troca foi, mais uma 

Situações 

 Recusa-se 

a comer 

Recusa-se a 

ficar c/ outra 

pessoa 

Recusa-se a 

vestir a roupa 

Recusa-se a 

ir p/ cama 

dormir 

Recusa-se a 

ir/sair do 

banho 

Faz birra ao 

receber um 

não da mãe 

Sim 75% (21) 42,9% (12) 53,6% (15) 57,1% (16) 89,3% (25) 89,3% (25) 

Não 25% (7) 57,1% (16) 46,4% (13) 42,9% (12) 10,7% (3) 10,7% (3) 
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vez, a de maior freqüência, tendo sido referida por 10 mães. As práticas facilitadoras interfere no 

ambiente físico e comanda verbalmente sem coerção foram referidas, respectivamente, por 

quatro e por duas mães. Duas mães referiram utilizar-se da prática pune verbalmente, uma mãe 

referiu utilizar-se da prática coage fisicamente e uma mãe referiu utilizar-se da prática faz 

ameaça de cunho religioso/fictício.  

Na situação recusa-se a ir/sair do banho, as mães relataram ter utilizado mais práticas 

facilitadoras (50,1%) do que práticas não facilitadoras (32,1%). Seis mães relataram ter utilizado 

a prática negocia e troca, assim como seis mães apontaram a utilização da prática coage 

fisicamente. A terceira prática mais referida foi interfere no ambiente físico, tendo sido apontada 

por cinco mães. Duas mães relataram a utilização da prática pune verbalmente e uma mãe 

apontou utilizar-se da prática faz ameaça de cunho religioso/fictício. Além dessas práticas, na 

situação recusa-se a ir/sair do banho, uma mãe afirmou a prática comanda verbalmente sem 

coerção, uma o mãe citou a prática explica apontando consequências e uma mãe citou a 

utilização da prática explica apontando convenções.  

Por fim, na situação faz birra ao receber um “não” da mãe, as práticas não facilitadoras 

(78,6%) foram mais referidas pelas mães do que as práticas facilitadoras (7,1%). Onze mães 

relataram a prática pune verbalmente, seis mães relataram a prática pune fisicamente e quatro 

mães apontaram utilizar-se da prática coage fisicamente. A quarta prática mais apontada foi 

negocia e troca, tendo sido referida por duas mães. Uma mãe referiu a prática retira 

privilégio/castiga. 

Em resumo, as práticas facilitadoras foram mais freqüentes como primeira estratégia 

utilizada pelas mães nas situações recusa-se a comer, recusa-se a ir para a cama dormir e 

recusa-se a ir/sair do banho. Comparando-se o total de práticas facilitadoras e não facilitadoras, 

na situação recusa-se a ficar com outra pessoa, as mães referiram utilizar mais práticas 

facilitadoras que não facilitadoras. Entretanto, nessa mesma situação, quando comparados os 

totais de todas as categorias de práticas utilizadas pelas mães, a categoria não interfere foi mais 

referida do que o total de práticas facilitadoras. Por outro lado, as práticas não facilitadoras 

foram mais freqüentes nas situações recusa-se a vestir a roupa e faz birra ao receber um não da 

mãe. Examinando conjuntamente as seis situações, entre as práticas facilitadoras, destacam-se as 

freqüências das práticas negocia e troca e interfere no ambiente físico.  Entre as práticas não-

facilitadoras, destacam-se as freqüências das práticas pune verbalmente, pune fisicamente e 

coage fisicamente.    
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Tabela 5.  

Percentuais e freqüências da primeira prática educativa utilizada nas diferentes situações analisadas (práticas facilitadoras e não facilitadoras) (n=28) 

 
Situações 

 Recusa-se a comer Recusa-se a ficar 

c/ outra pessoa 

Recusa-se a vestir 

a roupa 

Recusa-se a ir p/ 

cama dormir 

Recusa-se a ir/sair 

do banho 

Faz birra ao receber um 

não da mãe 

Práticas facilitadoras 59,3% (16) 32,2% (9) 33,3% (9) 57,1% (16) 50,1% (14) 7,1% (2) 

Negocia e troca 59,3% (16) 28,6% (8) 22,2% (6) 35,7% (10) 21,4% (6) 7,1% (2) 

Comanda verbalmente 

sem coerção 

- - 7,4% (2) 7,1% (2) 3,6% (1) - 

Muda os hábitos - - - - - - 

Explica apontando 

conseqüências 

- 3,6% (1) 3,7% (1) - 3,6% (1) - 

Explica apontando 

convenções 

- - - - 3,6% (1) - 

Interfere no ambiente 

físico 

 

- - - 14,3% (4) 17,9% (5) 

 

 

Práticas não 

facilitadoras 

3,7% (1) - 40,7% (11) 14,3% (4) 32,1% (9) 78,6% (22) 

Ameaça punir/retirar 

privilégio 

- - - - - - 

Retira privilégio/castiga - - - - - 3,6% (1) 

Pune verbalmente - - 3,7% (1) 7,1% (2) 7,1% (2) 39,3% (11) 

Pune fisicamente - - 3,7% (1) - - 21,4% (6) 

Coage fisicamente 3,7% (1) - 33,3% (9) 3,6% (1) 21,4% (6) 14,3% (4) 

Faz ameaça de cunho 

religioso/fictício 

- - - 3,6% (1) 3,6% (1) - 
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A Tabela 6 apresenta as freqüências de respostas maternas classificadas nas categorias 

outras práticas e não interfere, nas diferentes situações analisadas. Foi considerada apenas a 

primeira prática relatada pelas mães em cada uma das situações. É importante destacar que a 

categoria não interfere foi codificada somente quando a mãe não relatava nenhum outro tipo de 

prática na situação. A análise dos dados revelou que 29,6% das mães relatou não interferir no 

comportamento infantil diante da experiência de conflito com a criança na situação recusa-se a 

comer. Nessa mesma situação, 7,4% das mães referiu uma prática que não foi codificada, já que 

não pôde ser contemplada em nenhuma das categorias propostas no presente estudo. Na situação 

recusa-se a ficar com outra pessoa, 35,7% das mães do estudo referiu não interferir no 

comportamento da criança, 14,3% das mães apontou utilizar a prática delega para outra pessoa, 

7,1% das mães referiu utilizar a prática engana e, por fim, 10,7% das mães referiu prática não 

codificada. Portanto, para a situação recusa-se a ficar com outra pessoa, 21,4% das mães apontou 

ter utilizado outras práticas. A freqüência da categoria não interfere destaca-se em relação ao 

total de práticas facilitadoras e não facilitadoras nessa situação. Na situação recusa-se a vestir a 

roupa, 7,4% das mães referiu a utilização de outras práticas, sendo que 3,7% das mães referiu a 

utilização da prática delega para outra pessoa e 3,7% das mães referiu a utilização da prática 

engana. Do total de mães, 17,9% afirmou que não interferiu nesta mesma situação. Na situação 

recusa-se a ir/sair do banho, 17,9% das mães relatou não interferir no comportamento da criança. 

Por fim, na situação faz birra ao receber um não da mãe, 14,3% das participantes relatou não 

interferir no comportamento infantil. As figuras seqüenciadas de 2 a 8  ilustram os dados 

contidos nas tabelas 5, 6 e 7. 
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Tabela 6.  

Freqüências médias da primeira prática educativa categorizada utilizada nas diferentes 

situações analisadas (outras práticas e não interfere) (n=28) 

 

 

 

SITUAÇÕES 

 Recusa-se 

a comer 

Recusa-se a 

ficar c/ 

outra pessoa 

Recusa-se a 

vestir a 

roupa 

Recusa-se a 

ir p/ cama 

dormir 

Recusa-se 

a ir/sair 

do banho 

Faz 

birra 

ao 

receber 

um não 

da mãe 

Outras 

práticas 

 

- 21,4% (6) 7,4% (2) - - - 

Delega para 

outra pessoa 

 

- 14,3% (4) 

 

3,7% (1) 

 

- - - 

Engana - 7,1% (2) 3,7% (1) - - - 

Não interfere 29,6% (8) 35,7% (10) 18,5% (5) 17,9% (5) 17,9% (5) 14,3% 

(4) 

Não 

codificada 

7,4% (2) 10,7% (3) - 10,7% (3) - - 
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Figura 2. Primeira prática educativa utilizada na situação recusa-se a comer. Fonte: 

Tabelas 5 e 6. 

 

 

 

Figura 3. Primeira prática educativa utilizada na situação recusa-se a ficar com outra 

pessoa. Fonte: Tabelas 5 e 6. 
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Figura 4. Primeira prática educativa utilizada na situação recusa-se a vestir a roupa. Fonte: 

Tabelas 5 e 6. 

 

 

Figura 5. Primeira prática educativa utilizada na situação recusa-se a ir para a cama dormir. 

Fonte: Tabelas 5 e 6. 
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Figura 6. Primeira prática educativa utilizada na situação recusa-se a ir/sair do banho. Fonte: 

Tabelas 5 e 6. 

 

 

Figura 7. Primeira prática educativa utilizada na situação faz birra quando recebe um não da 

mãe. Fonte: Tabelas 5 e 6. 

 

A Tabela 7 apresenta as freqüências médias e desvios padrão do total de cada categoria de 

prática educativa materna, nos diferentes grupos de práticas e do total geral de práticas 
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facilitadoras e não facilitadoras, considerando-se conjuntamente todas as respostas das mães nas 

seis situações analisadas. Foi analisado um total de 287 práticas educativas maternas. De acordo 

com os dados analisados, a freqüência média do total de práticas facilitadoras e não facilitadoras 

foi M= 7,29 (DP=2,65). A freqüência média do total de práticas facilitadoras (M=3,68; DP= 

1,63) foi muito semelhante à freqüência média do total de práticas não facilitadoras (M=3,61; 

DP= 1,95). A categoria não interfere obteve freqüência média 1,71 (DP=0,97), seguida da 

categoria outras práticas (M=0,71; DP=0,76). A média de práticas não codificadas foi M=0,54 

(DP= 0,69). Dentre as práticas facilitadoras, a prática negocia e troca foi a que obteve maior 

freqüência média (M= 2,46; DP= 1,45), seguida pelas práticas comanda verbalmente sem 

coerção (M= 0,50; DP=0,88), interfere no ambiente físico (M=0,36; DP= 0,55), explica 

apontando consequências (M= 0,21; DP=0,49), explica apontando convenções (M= 0,11; DP= 

0,31) e muda os hábitos (M= 0,04; DP=0,18). Dentre as práticas não facilitadoras, a prática 

coage fisicamente, foi a que obteve maior média (M=1,46; DP=1,10), seguida pelas práticas 

pune verbalmente (M=1,04 DP=0,92), pune fisicamente (M= 0,68; DP=0,77), retira 

privilégio/castiga (M=0,21; DP=0,49), faz ameaça de punir/retira privilégio (M=0,14; DP=0,35) 

e faz ameaça de cunho religioso/fictício (M=0,11; DP=0,31). A figura 8 ilustra os percentuais 

das categorias de práticas facilitadoras, não facilitadoras, outras práticas e não interfere. 
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Tabela 7 

Freqüências médias e desvios padrão do total de cada categoria de prática educativa materna, 

dos diferentes grupos de práticas e do total geral de práticas facilitadoras e não facilitadoras 

(n=28) 

 

Práticas educativas maternas                  Média Desvio padrão 

Práticas facilitadoras 3,68 1,63 

Negocia e troca 

Comanda verbalmente sem coerção 

Muda os hábitos 

Explica apontando consequências  

Explica apontando convenções 

Interfere no ambiente físico 

 

2,46 

0,50 

0,04 

0,21 

0,11 

0,36 

1,45 

0,88 

0,18 

0,49 

0,31 

0,55 

Práticas não-facilitadoras 3,61 

 

0,14 

0,21 

1,04 

0,68 

1,46 

0,11 

 

 

 

0,21 

0,43 

1,71 

 

0,54 

 

 

0,71 

 

7,29  

 

 

 

 

1,95 

Faz ameaça de punir/retirar privilégio 

Retira privilégio/castiga 

Pune verbalmente 

Pune fisicamente 

Coage fisicamente 

Faz ameaça de cunho 

religioso/fictício 

 

Outras práticas 

 

Delega para outra pessoa 

Engana 

 

Não interfere 

 

Prática não codificada 

 

Total de outras práticas 

 

Total de práticas facilitadoras e 

não facilitadoras 

0,35 

0,49 

0,92 

0,77 

1,10 

0,31 

 

 

 

 

0,49 

0,63 

 

0,97 

 

0,69 

 

0,76 

 

2,65 
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Figura 8. Total de Práticas Educativas Maternas. Fonte: Tabela 7. 

 

 

III. Examinando as relações entre temperamento infantil e práticas educativas maternas 

Inicialmente, foi realizada a análise das correlações entre as diferentes categorias de 

práticas educativas maternas, o escore total de temperamento, a impressão geral da mãe do perfil 

de temperamento, os escores da avaliação específica em cada uma das nove dimensões de 

temperamento, e as impressões gerais maternas de cada dimensão avaliada.  

A Tabela 8 apresenta os resultados das correlações das variáveis referentes ao 

temperamento infantil com as práticas maternas facilitadoras. Houve uma correlação negativa 

moderada entre o escore total de temperamento e o total de práticas facilitadoras (r= -0,39; 

p<0,05), indicando que quanto mais fácil é o temperamento do bebê, maior a freqüência de 

práticas maternas facilitadoras. Foi verificada uma correlação negativa moderada entre a 

dimensão aproximação-retraimento e o total de práticas facilitadoras (r= -0,46; p<0,01), que 

sugere que, quanto mais a criança resiste a novos contextos, menos as mães utilizam práticas 

facilitadoras. Entre a dimensão limiar de resposta e o total de práticas facilitadoras, foi 

constatada uma correlação negativa moderada (r= -0,41; p<0,05), o que indica que quanto mais 

sensivelmente a criança reage a estímulos do ambiente, menos ela recebe práticas educativas 
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facilitadoras. Para o escore total de temperamento e a prática negocia e troca (r= -0,45; p <0,01) 

foi encontrada uma correlação negativa moderada. Esse resultado indica que quanto mais a 

criança apresenta a tendência a um perfil de temperamento difícil, menos a prática negocia e 

troca é utilizada pela mãe.  Houve uma correlação positiva moderada entre a dimensão 

ritmicidade e a prática comanda verbalmente sem coerção (r=0,33; p< 0,05), o que sugere que 

quanto mais irregulares são as funções corporais da criança, mais as mães utilizam o comando 

verbal sem coerção. Entre a dimensão aproximação-retraimento e a prática negocia e troca foi 

verificada uma correlação negativa moderada (r= -0,51; p<0,01), o que indica que quando o bebê 

apresenta-se muito resistente ao contato com novos contextos a mãe tende a utilizar menos a 

prática negocia troca. Entre a dimensão adaptabilidade e a prática negocia e troca foi constatada 

uma correlação negativa moderada (r= -0,46; p<0,01). Esse achado indica que quanto mais 

lentamente a criança transita de uma reação negativa para uma reação de aceitação, menos as 

mães utilizam a prática negocia e troca. Entre a dimensão persistência e a prática comanda 

verbalmente sem coerção foi verificada uma correlação negativa moderada (r= -0,36; p<0,05), 

indicando que quanto mais persistente é a criança na realização de uma tarefa, menos a mãe 

utiliza o comando verbal sem coerção. As demais correlações analisadas não foram 

significativas.
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 Tabela 8 

Correlações da avaliação específica das nove dimensões e do escore total de temperamento com as práticas educativas maternas facilitadoras 

(n=28) 

 

  

     DIMENSÕES 

 

     

 

 

 

 

Atividade 

 

 

 

  Ritmicidade 

 

 

 

Aproximação- 

Retraimento 

 

 

 

   Adaptabilidade 

 

 

Intensidade de 

reação 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Persistência 

 

 

 

Distratibilidade 

 

 

 

Limiar de 

resposta 

 

Escore 

total 

 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

          

Negocia e troca -0,15 0,13 -0,51** -0,46** -0,17 -0,11 0,22 -0,14 -0,30 -0,45** 

Comanda 

verbalmente sem 

coerção 

-0,52 0,33* -0,20 -0,09 -0,02 -0,19 -0,36* 0,30 -0,01 -0,05 

Muda os hábitos -0,29 -0,01 -0,13 0,06 -0,17 0,02 0,19 0,08 -0,25 -0,17 

Explica apontando 

consequências 

0,08 -0,21 0,23 0,20 -0,09 0,09 0,19 0,06 -0,005 0,15 

Explica apontando 

convenções 

0,15 0,07 0,24 0,19 0 0,12 0,01 -0,20 0,12 0,22 

Interfere no ambiente 

físico 

-0,12 -0,04 -0,05 0,13 -0,009 -0,31 -0,19 0,24 -0,25 -0,20 

Total de 

facilitadoras 

-0,19 0,12 -0,46** -0,26 -0,29 -0,12 0,12 0,04 -0,41* -0,39* 

*p<0,05 

**p<0,01 
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A Tabela 9 apresenta as correlações da avaliação específica das nove dimensões e do 

escore total de temperamento com as práticas educativas maternas não facilitadoras. Foi revelada 

uma correlação positiva moderada entre a dimensão limiar de resposta e o total de práticas não 

facilitadoras (r= 0,32; p< 0,05), indicando que quanto mais sensivelmente a criança reage a 

estímulos do ambiente, mais as mães utilizam práticas não facilitadoras. Houve uma correlação 

positiva moderada entre a dimensão ritmicidade e a prática pune fisicamente (r=0,46; p <0,01) e 

correlações negativas e moderadas entre essa mesma dimensão e as práticas coage fisicamente 

(r= -0,35; p <0,05) e faz ameaça de cunho religioso/fictício (r= -0,35; p <0,05). Esses achados 

sugerem que quanto mais irregulares são as funções corporais da criança, mais as mães punem 

fisicamente e menos estas coagem fisicamente e fazem ameaças de cunho religioso/fictício em 

relação a suas crianças. Entre a dimensão aproximação-retraimento e a prática pune fisicamente 

foi indicada uma correlação negativa moderada (r= -0,32; p<0,05), sugerindo que quanto mais 

resistente a novos contextos a criança fosse, menos punição física era relatada pela mãe. Foi 

apontada uma correlação positiva moderada entre essa mesma dimensão (aproximação-

retraimento) e a prática coage fisicamente (r= 0,32; p<0,05), o que indica que quanto mais 

resistente é a criança a novas situações, mais as mães utilizam a coação física. Entre a dimensão 

distratibilidade e a prática ameaça punir/retirar privilégio foi verificada uma correlação positiva 

moderada (r= 0,37; p<0,05), bem como entre esta mesma dimensão e a prática coage fisicamente 

(r= 0,38; p<0,05). Esses resultados sugerem que quanto mais a criança facilmente se distrai, 

mais ela evoca práticas educativas maternas de ameaçar punir/ retirar privilégio ou coagir 

fisicamente. Entre a dimensão limiar de resposta e a prática coage fisicamente foi encontrada 

uma correlação positiva forte (r= 0,44; p<0,01), o que sugere que quanto mais sensível é criança 

a estímulos do ambiente, mais as mães utilizam a coação física. As demais correlações 

analisadas não foram significativas. 
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Tabela 9  

Correlações da avaliação específica das nove dimensões e do escore total de temperamento com as práticas educativas maternas não 

facilitadoras (n=28) 

 

  

     DIMENSÕES 

 

     

 

 

 

 

Atividade 

 

 

 

  Ritmicidade 

 

 

 

Aproximação 

Retraimento 

 

 

 

   Adaptabilidade 

 

 

Intensidade de 

reação 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Persistência 

 

 

 

Distratibilidade 

 

 

 

Limiar de 

resposta 

 

Escore 

total 

 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

          

Ameaça punir/retirar 

privilégio 

      0,22 0,18 -0,05 -0,05 -0,04 -0,24 -0,09 0,37* 0,08 0,06 

        Retira 

privilégio/castiga 

0,18 -0,02 0,07 -0,02 -0,03 0,12 -0,05 -0,09 0,16 0,20 

Pune verbalmente 0,05 0,30 -0,18 0,09 0,07 0,12 -0,21 0,08 0,01 0,13 

Pune fisicamente -0,63 0,46** -0,32* -0,17 -0,05 -0,09 -0,15 -0,08 0,01 -0,12 

Coage fisicamente 0,18 -0,35* 0,32* 0,24 0,27 0,12 -0,10 0,38* 0,44** 0,19 

Faz ameaça de cunho 

religioso/fictício 

-0,25 -0,35* -0,01 0,23 0,15 0,01 -0,22 0,05 0,02 -0,07 

Total de não 

facilitadoras 

0,16 0,05 0,02 0,15 0,24 0,09 -0,25 0,20 0,32* 0,19 

 *p<0,05 

**p<0,01 
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A Tabela 10 apresenta as correlações da avaliação específica das nove dimensões das 

dimensões e do escore total de temperamento com outras práticas educativas maternas, com a 

categoria não interfere e com o total de práticas educativas maternas facilitadoras e não 

facilitadoras. Foi apresentada uma correlação negativa moderada entre o escore total de 

temperamento e o total de outras práticas, composta pelas categorias delega para outra pessoa e 

engana (r= -0,36; p<0,05). Esse resultado sugere que quanto maior é a tendência da criança a um 

perfil de temperamento difícil, mais as mães utilizam-se de práticas de delegar para outra pessoa 

e enganar. Foram reveladas correlações negativas moderadas entre o total de outras práticas, a 

dimensão aproximação-retraimento (r= -0,38; p<0,05) e a dimensão adaptabilidade (r= -0,34; 

p<0,05). Esses achados apontam que quanto mais a criança resiste a novos contextos e quanto 

mais lentamente ela transita de uma reação negativa para uma reação de aceitação, menos as 

mães utilizam as práticas delega para outra pessoa e engana. Também foi apontada uma 

correlação negativa moderada entre o total da categoria não interfere e a dimensão humor (r= -

0,42; p<0,05). Esse resultado aponta que quanto mais agradável é o humor infantil, mais as mães 

relatam não interferir no comportamento da criança. Houve uma correlação positiva moderada 

entre a dimensão humor e a prática delega para outra pessoa (r= 0,38; p<0,05), sugerindo que 

quanto mais desagradável é o humor da criança, mais a mãe utiliza a prática delega para outra 

pessoa. As demais correlações analisadas não foram significativas. 

 



88 

 

 

 

  

Tabela 10 

Correlações da avaliação específica das nove dimensões e do escore total de temperamento com outras práticas educativas maternas, com a 

prática não interfere e com o total de práticas educativas maternas facilitadoras e não facilitadoras (n=28) 

 

  

 

 

 

 

Atividade 

 

 

 

  Ritmicidade 

 

 

 

Aproximação 

Retraimento 

 

 

 

   Adaptabilidade 

 

 

Intensidade de 

reação 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Persistência 

 

 

 

Distratibilidade 

 

 

 

Limiar de 

resposta 

 

Escore 

total 

 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

          

Delega para outra 

pessoa 

-0,16 -0,15 -0,10 -0,04 0,23 0,38* 0,03 0,01 -0,06 -0,01 

Engana 0,17 0,03 -0,23 -0,22 -0,30 -0,16 0,02 0,30 0,02 -0,22 

Total de outras 

práticas 

-0,15 -0,02 -0,38* -0,34* -0,15 0,08 -0,19 0,14 0,05 -0,36* 

Total de não 

interfere 

0,18 -0,03 0,02 -0,23 0,25 -0,42* -0,05 -0,03 0,13 -0,09 

Total de práticas 

facilitadoras e não 

facilitadoras 

0,01 0,18 -0,28 -0,05 0,06 -0,04 -0,15 0,27 -0,004 -0,08 

*p<0,05 

**p<0,01
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A Tabela 11 apresenta as correlações das impressões gerais maternas das nove dimensões 

e do escore total de temperamento infantil com as práticas educativas maternas facilitadoras. Foi 

revelada uma correlação negativa moderada entre a impressão geral materna da dimensão 

atividade e o total de práticas facilitadoras (r= -0,47; p<0,01), o que sugere que quanto maior é a 

quantidade de movimento corporal na criança, menos as mães utilizam práticas facilitadoras. 

Entre a impressão geral materna da dimensão persistência e o total de práticas facilitadoras foi 

encontrada uma correlação positiva moderada (r= 0,44; p<0,01), o que indica que quanto menos 

persistente é a criança na realização de uma tarefa, mais as mães utilizam práticas facilitadoras. 

Entre a impressão geral materna da dimensão distratibilidade e o total de práticas facilitadoras 

(r= 0,38; p<0,05) foi apresentada uma correlação positiva moderada. Esse achado sugere que 

quanto mais facilmente a criança se distrai com estímulos no ambiente, mais as mães utilizam 

práticas facilitadoras. Foi indicada uma correlação negativa moderada entre a impressão geral 

materna da dimensão limiar de resposta e o total de práticas facilitadoras (r= -0,34; p< 0,05), o 

que aponta que quanto mais sensivelmente a criança reage a estímulos do ambiente, menos as 

mães utilizam práticas facilitadoras. Entre a impressão geral materna do escore total de 

temperamento infantil e a prática negocia e troca foi verificada uma correlação negativa 

moderada (r= -0,32; p<0,05), porém a correlação entre essa mesma impressão geral materna e a 

prática comanda verbalmente sem coerção constatou-se uma correlação positiva moderada (r= 

0,32; p<0,05). Esses achados sugerem que quanto mais difícil tende a ser o perfil da criança, 

menos ocorre a utilização materna da prática negocia e troca, porém mais as mães utilizam a 

prática comanda verbalmente sem coerção. Houve uma correlação negativa moderada entre a 

impressão geral materna da dimensão atividade e a prática explica apontando consequências (r= 

-0,41; p<0,05), sugerindo que quanto maior é a quantidade de movimento corporal da criança, 

menos as mães utilizam a prática explica apontando consequências. Entre a impressão geral 

materna da dimensão adaptabilidade e a prática interfere no ambiente físico foi apontada uma 

correlação negativa moderada (r= -0,43; p<0,05), o que indica que quanto mais lentamente a 

criança transita de uma reação negativa para uma reação de aceitação, menos as mães interferem 

no ambiente físico. Foi verificada uma correlação positiva moderada entre a impressão geral 

materna da dimensão distratibilidade e a prática explica apontando consequências (r= 0,39; 

p<0,05), indicando que quanto maior é a impressão geral materna da facilidade de distração da 

criança, mais ocorre o uso da prática materna explica apontando consequências. As demais 

correlações analisadas não foram significativas. 
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Tabela 11 

Correlações das impressões gerais maternas das nove dimensões e do escore total de temperamento infantil com as práticas educativas maternas 

facilitadoras (n=28) 

 

  

     IMPRESSÕES 

 

      

 

 
 

 

Atividade 

 

 

 

Ritmicidade 

 

 

 

Aproximação-

retraimento 

 

 

 

Adaptabilidade 

 

 

Intensidade de 

reação 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Persistência 

 

 

 

Distratibilidade 

 

 

 

Limiar de 

resposta 

 

 

TOTAL 

 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

           

Negocia e troca -0,22 0,03 0,15 0,23 -0,25 0,21 0,25 0,10 -0,13 -0,32*  

Comanda 

verbalmente sem 

coerção 

-0,06 0,19 -0,12 -0,08 0,23 -0,14 0,16 0,22 -0,19 0,32*  

Muda os hábitos -0,17 -0,14 -0,03 0,12 -0,16 -0,04 0,19 0,01 -0,11 -0,12  

Explica apontando 

consequências 

-0,41* 0,10 0,03 0,19 -0,16 -0,09 0,19 0,39* 0,11 0,10  

Explica apontando 

convenções 

-0,30 -0,02 0,02 0,08 0,008 -0,24 0,08 -0,05 -0,20 0,15  

Interfere no 

ambiente físico 

0,22 0,13 0,04 -0,43* 0,29 -0,02 -0,16 0,12 -0,06 -0,16  

Total de 

facilitadoras 

-0,47** 0,21 0,11 0,17 -0,12 0,06 0,44** 0,38* -0,34* -0,17  

*p<0,05 

**p<0,01
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A Tabela 12 apresenta as correlações das impressões gerais maternas das nove dimensões 

e do escore total de temperamento infantil com as práticas educativas maternas não facilitadoras. 

Revelou-se uma correlação positiva moderada entre a impressão geral materna da dimensão 

atividade e a prática coage fisicamente (r= 0,32; p<0,05), o que revela que quanto maior é a 

quantidade de movimento corporal da criança, mais a mãe coage fisicamente. Entre a impressão 

geral materna da dimensão aproximação-retraimento e a prática retira privilégio/castiga foi 

apontada uma correlação positiva moderada (r= 0,35; p<0,05), a qual aponta que quanto mais a 

criança resiste a novos contextos, mais esta recebe práticas de retirada de privilégio/castigo.  

Entre a impressão geral materna da dimensão intensidade de reação e a prática retira 

privilégio/castiga foi encontrada uma correlação negativa moderada (r= -0,32; p<0,05), bem 

como uma correlação positiva moderada entre esta mesma impressão geral materna e a prática 

coage fisicamente (r= 0,42; p<0,01). Esses resultados sugerem que quanto mais intensas são as 

reações infantis, mais estas são submetidas a retirada de privilégio/castigo e menos a coação 

física. Entre a impressão geral materna da dimensão humor e a prática coage fisicamente foi 

constatada uma correlação negativa moderada (r= -0,43; p<0,05), indicando que quanto mais 

desagradável é o humor da criança, menos a mãe coage fisicamente. Foi verificada uma 

correlação negativa moderada entre a impressão geral materna da dimensão distratibilidade e a 

prática faz ameaça de cunho religioso/fictício (r= -0,42; p<0,05), o que indica que quão mais 

facilmente a criança se distrai com estímulos do ambiente, menos a mãe faz ameaça de cunho 

religioso/fictício. Entre a impressão geral materna da dimensão limiar de resposta e a prática faz 

ameaça de cunho religioso/fictício foi verificada uma correlação negativa moderada (r= -0,32; 

p<0,05), indicando que quanto mais sensivelmente a criança reage a novos estímulos, menos as 

mães fazem ameaça de cunho religioso/fictício. As demais correlações analisadas não foram 

significativas. 
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 Tabela 12 

 Correlações das impressões gerais maternas das nove dimensões e do escore total de temperamento infantil com as práticas educativas maternas 

não facilitadoras (n=28) 

 

  

     IMPRESSÕES 

 

     

 

 
 

 

Atividade 

 

 

 

Ritmicidade 

 

 

 

Aprox-

retraimento 

 

 

 

Adaptabilidade 

 

 

Intensidade de 

reação 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Persistência 

 

 

 

Distratibilidade 

 

 

 

Limiar de 

resposta 

 

 

TOTAL 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

          

Ameaça 

punir/retirar 

privilégio 

0,06 0,28 0,09 -0,07 0,16 -0,07 0,16 0,23 -0,09 0,19 

Retira 

privilégio/castiga 

-0,09 0,04 0,35* -0,13 -0,32* 0,19 -0,30 0,19 0,18 -0,07 

Pune verbalmente 0,16 -0,05 -0,15 0,14 -0,12 0,01 -0,02 -0,18 0,13 0,11 

Pune fisicamente -0,02 -0,01 -0,01 -0,06 -0,16 -0,25 0,01 -0,13 -0,09 -0,14 

Coage fisicamente 0,32* 0,14 0,08 -0,20 0,42** -0,43* -0,12 -0,17 0,03 0,23 

Faz ameaça de 

cunho 

religioso/fictício 

0,27 -0,13 0,23 -0,13 0,27 0,11 0,05 -0,42* -0,32* 0,06 

Total não 

facilitadoras 

0,20 -0,01 0,09 -0,02 0,11 -0,29 -0,09 -0,16 0,005 0,25 

*p<0,05 

**p<0,01 
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A Tabela 13 apresenta as correlações das impressões gerais maternas das nove dimensões 

e do escore total de temperamento com outras práticas educativas maternas, com a categoria não 

interfere e com o total de práticas educativas maternas facilitadoras e não facilitadoras. Foi 

apontada uma correlação positiva moderada entre a impressão geral materna da dimensão 

persistência e o total de outras práticas, composta pelas categorias delega para outra pessoa e 

engana (r= 0,42; p<0,05), indicando que quanto mais a criança persiste na realização de uma 

tarefa, mais ocorre a não interferência da mãe no comportamento infantil. Entre a impressão 

geral materna da dimensão persistência e o total da categoria não interfere foi encontrada uma 

correlação negativa moderada (r= -0,33; p<0,05), o que indica que quanto mais a criança persiste 

na realização de uma tarefa, menos as mães referiram a categoria não interfere. Foi revelada uma 

correlação negativa moderada entre a impressão geral materna da dimensão adaptabilidade e a 

categoria não interfere (r= -0,43; p<0,01). Esse resultado sugere que quanto mais lentamente a 

criança transita de uma reação negativa para uma reação de aceitação, menos a mãe interfere no 

comportamento infantil. Entre a impressão geral materna da dimensão persistência e a prática 

delega para outra pessoa foi revelada uma correlação positiva moderada (r= 0,33; p<0,05), a qual 

indica que quanto mais a criança persiste na realização de uma tarefa, mais as mães relatam a 

prática delega para outra pessoa.  As demais correlações analisadas não foram significativas. 
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Tabela 13  

Correlações das impressões gerais maternas das nove dimensões e do escore total de temperamento com outras práticas educativas maternas, 

com a categoria não interfere e com o total de práticas educativas maternas facilitadoras e não facilitadoras (n=28) 

 

  

     IMPRESSÕES 

 

     

 

 
 

 

Atividade 

 

 

 

Ritmicidade 

 

 

 

Aproximação-

retraimento 

 

 

 

Adaptabilidade 

 

 

Intensidade de 

reação 

 

 

 

Humor 

 

 

 

Persistência 

 

 

 

Distratibilidade 

 

 

 

Limiar de 

resposta 

 

 

TOTAL 

PRÁTICAS 

EDUCATIVAS 

          

Delega para outra 

pessoa 

0,05 0,06 -0,20 0,20 0,05 0,04 0,33* -0,27 -0,25 0,10 

Engana -0,16 0,29 0,20 -0,06 0,14 -0,02 0,29 0,02 0,06 0,10 

Total de outras 

práticas 

0,03 0,19 0,14 -0,05 0,19 -0,15 0,42* -0,29 -0,07 -0,04 

Total de não 

interfere 

0,14 -0,06 0,13 -0,43** 0,25 -0,12 -0,33* 0,04 -0,03 0,11 

Total de práticas 

facilitadoras e não 

facilitadoras 

-0,05 0,14 0,09 0,06 0,02 -0,21 0,15 0,11 -0,15 0,08 

*p<0,05 

**p<0,01
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Foram realizadas, ainda, análises de regressão linear múltipla com base nas hipóteses e nos 

resultados da análise de correlações. A Tabela 14 apresenta a análise de regressão múltipla do 

total de práticas facilitadoras sobre as dimensões aproximação-retraimento e limiar de resposta, 

de acordo com a avaliação específica das nove dimensões. Os resultados dessa análise não 

revelaram indícios de que as dimensões aproximação-retraimento e limiar de resposta 

explicassem a variância nas práticas facilitadoras.  

 

Tabela 14 

Análise de regressão múltipla do total de práticas facilitadoras sobre a avaliação específica das 

dimensões aproximação-retraimento e limiar de resposta (n=28) 

Fatores preditores B SE Beta p (t) 

Aproximação-

retraimento 

 

-0,48 

 

-0,21 

 

0,26 

 

Limiar de resposta -0,52 -0,28 0,14 

F=2,30; p=0,12 

 

 

A Tabela 15 apresenta a análise de regressão múltipla do total de práticas não facilitadoras 

sobre as dimensões intensidade de reação, humor e limiar de resposta, de acordo com a avaliação 

específica das nove dimensões. Em consonância com os resultados dessa análise, não houve 

indícios de que as dimensões intensidade de reação, humor e limiar de resposta explicassem a 

variância nas práticas não facilitadoras. 
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Tabela 15  

Análise de regressão múltipla do total de práticas não facilitadoras sobre a avaliação específica 

das dimensões intensidade de reação, humor e limiar de resposta (n=28) 

 

Fatores preditores B SE Beta p (t) 

Intensidade de reação 

 

1,38 0,28 0,16 

Humor  -0,27 -0,10 0,62 

Limiar de resposta 0,89 0,33 0,13 

F=1,30; p=0,29 

 

A Tabela 16 apresenta a análise de regressão múltipla do total de práticas facilitadoras 

sobre as dimensões aproximação-retraimento, nível de atividade física e persistência, de acordo 

com as impressões gerais maternas das nove dimensões. Em consonância com os resultados, não 

houve indícios de que as impressões gerais maternas das dimensões aproximação-retraimento e 

nível de atividade física explicassem a variância nas práticas facilitadoras. Por outro lado, a 

impressão geral materna da dimensão persistência (p=0,03) explicou 19% (R2 parcial=0,19) da 

variância nas práticas facilitadoras, desconsiderando a influência dos demais fatores. O modelo 

de regressão múltipla, considerando os três fatores analisados, explica 26,5% (R2 total ajustado 

= 0,265) da variância total das práticas facilitadoras. 
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Tabela 16  

Análise de regressão múltipla do total de práticas facilitadoras sobre as impressões gerais 

maternas das dimensões aproximação-retraimento, atividade e persistência (n=28) 

 

Fatores preditores B SE Beta p (t) 

Aproximação 

retraimento 

 

0,005 0,05 0,97 

Atividade  -0,69 -0,31 0,09 

Persistência  0,43 0,40 0,03 

F=4,25; p=0,01 

 

A Tabela 17 apresenta a análise de regressão múltipla do total de práticas não facilitadoras 

sobre as dimensões intensidade de reação e humor, de acordo com as impressões gerais maternas 

das nove dimensões. Em consonância com os resultados dessa análise, não houve indícios de que 

essas dimensões explicassem a variância nas práticas não facilitadoras. 

 

 

Tabela 17  

Análise de regressão múltipla do total de práticas não facilitadoras sobre as impressões gerais 

maternas das dimensões intensidade de reação e humor (n=28) 

 

Fatores preditores B SE Beta p (t) 

Intensidade de reação 

 

0,13 

 

0,08 

 

0,71 

 

Humor  -0,24 -0,11 0,58 

F=0,36; p=0,69 

 

 

 

 



98 

 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO  

Os resultados serão discutidos em três seções. Inicialmente, são discutidos os resultados 

sobre o temperamento infantil. Na segunda seção são discutidas as práticas educativas maternas. 

Por fim, na terceira seção apresenta-se a discussão dos resultados que envolvem as relações entre 

o temperamento infantil e as práticas educativas maternas.  

 

 4.1 Temperamento infantil  

A comparação entre os dois tipos de avaliação do temperamento gerados pelo questionário 

(avaliação específica das nove dimensões e impressões gerais maternas das nove dimensões) 

revelou diferenças significativas nas dimensões nível de atividade, adaptabilidade, intensidade 

de reação, qualidade de humor, limiar de resposta e atenção e persistência. Essas diferenças 

significativas indicam discrepâncias entre os dois tipos de avaliação e podem sugerir 

dificuldades na compreensão dos itens da avaliação específica das nove dimensões, já que a 

amostra foi caracterizada por poucos anos de escolaridade.  

A avaliação específica das nove dimensões e do escore total de temperamento remete-se a 

itens que são mais precisos do cotidiano da mãe e do bebê e que são mais complexos quanto à 

compreensão, para mães com pouca escolaridade. Por outro lado, os itens que se referem às 

impressões gerais maternas das nove dimensões e do perfil de temperamento da criança são mais 

gerais, com perguntas mais amplas e de mais fácil compreensão. Por esta razão, as análises das 

dimensões e do perfil do temperamento, no presente estudo, incluíram os dois tipos de avaliação. 

De acordo com o manual do Questionário de Temperamento Infantil Revisado, os itens sobre as 

impressões gerais foram inclusos no instrumento para que se pudesse determinar o nível de 

concordância entre as avaliações categorizadas e a percepção global do avaliador sobre as 

categorias e sobre as impressões gerais. Segundo o manual, a comparação dos resultados dessas 

médias também pode revelar o nível de acurácia da percepção materna ou o nível de 

entendimento materno da individualidade infantil. Além disso, características sobre a amostra de 

padronização do instrumento apontam que a maior parte da amostra era composta primariamente 

de euroamericanos de nível socioeconômico médio (Carey & McDevitt, 2007).   
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De qualquer modo, algumas dessas dimensões propostas no modelo de Thomas e Chess 

(1977) (adaptabilidade, intensidade de reação, qualidade de humor, limiar de resposta e atenção 

e persistência), têm recebido ampla aceitação na literatura científica atual. Segundo Sanson, et. 

al. (2004), as dimensões do temperamento que têm recebido larga aceitação na literatura 

científica são a emocionalidade negativa, que se refere à irritabilidade, humor negativo e alta 

intensidade de reações negativas; a autorregulação, que consiste no esforço de controle de 

atenção e esforço de controle de emoções; e limiar de aproximação, ou inibição, ou ainda 

sociabilidade, que descreve a tendência para aproximar-se de novas situações e pessoas ou, 

contrariamente, para a esquiva ou para ser prudente. Esses achados sugerem que a literatura 

científica tem problematizado essas questões e sugerido aproximações entre diferentes tipos de 

categorizações do temperamento infantil e discutido a relevância dessas categorizações para a 

análise sistemática do perfil de temperamento da criança.  

Contrariamente aos resultados da análise do perfil do temperamento infantil, esperava-se 

que os bebês da amostra expressassem características diferentes quanto à classificação geral do 

perfil de temperamento infantil nos três tipos propostos por Thomas e Chess (1977). A análise 

do perfil do temperamento, através da avaliação específica das nove dimensões, indicou que a 

maioria dos casos foi classificada como temperamento intermediário baixo. É possível que os 

critérios de Bosa (1993) para a classificação do temperamento infantil em tipos utilizados no 

presente estudo, não tenham se adequado com precisão aos dados do instrumento, o que 

explicaria o grande número de crianças classificadas como de temperamento fácil ou 

intermediário baixo. Adicionalmente, Goldsmith et. al (1987) apontaram que não há um 

consenso na literatura científica de que o perfil de temperamento difícil pode realmente ser 

obtido, mesmo com os  grandes avanços nas pesquisas sobre as dimensões do temperamento 

teoricamente e empiricamente derivadas. 

De qualquer modo, algumas características do teste também precisam ser consideradas. O 

manual do teste da versão original do Questionário de Temperamento Infantil Revisado aponta 

um baixo valor do coeficiente alfa do instrumento revelando que medidas infantis, incluindo a 

cognição, tendem a ter um baixo valor de consistência interna, devido à instabilidade geral do 

comportamento da criança durante esse período de vida (Carey & McDevitt, 2007). 

Concomitantemente a essas limitações, alguns resultados de pesquisas apontaram o quão 

delicado é definir o temperamento fácil ou difícil em termos absolutos (Lerner, 1993; Alvarenga, 

2004), uma vez que a percepção materna do perfil de temperamento do bebê está vinculada às 

características maternas de funcionamento próprio no ambiente. Segundo Alvarenga (2004), 
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como um exemplo que ilustra esses resultados de pesquisas, um bebê com ritmo de 

funcionamento irregular e alto nível de atividade física poderia ser considerado difícil por uma 

mãe que costuma ter uma rotina muito regular, com horários e atividades preestabelecidos, e que 

percebe como desagradável ou inadequada uma criança fisicamente muito ativa. Outra mãe, 

habituada a uma rotina menos regular e que percebesse um bebê muito ativo como algo 

estimulante e prazeroso, poderia não referir dificuldades. Por fim, segundo Sanson, et. al. (2004), 

as nove dimensões do temperamento propostas por Thomas e Chess (1977) têm sido 

amplamente utilizadas em pesquisas, porém tem sido revelada a sobreposição entre as escalas, o 

que têm exigido refinamentos conceituais de cada dimensão de temperamento. Ademais, 

especula-se, a partir do relato materno ao Questionário de Temperamento Infantil Revisado, 

sobre qual avaliação pudesse apresentar resultados mais fidedignos: a avaliação específica das 

nove dimensões e do escore total de temperamento ou a avaliação das impressões gerais 

maternas das nove dimensões e do perfil de temperamento da criança.   

Em resumo, esses resultados sugerem a importância do uso das impressões gerais maternas 

para a análise do temperamento infantil em populações com baixa escolaridade, as quais 

compõem um largo segmento social em nosso país.  Nesse sentido, as impressões gerais 

maternas reportam-se às questões mais gerais do cotidiano mãe-criança, com perguntas mais 

amplas e de mais fácil compreensão para mães, resultando em achados que podem ser mais 

fidedignos. 

 

4.2 Práticas educativas maternas 

Os resultados do presente estudo sugerem que determinadas situações de conflito com a 

criança refletem dificuldades comuns do cotidiano materno na sua relação de socialização com a 

criança, pois foram experimentadas com bastante freqüência segundo as entrevistadas. As 

situações mencionadas com maior freqüência pelas participantes foram as seguintes: a criança 

recusa-se a comer, a criança recusa-se a ir/sair do banho e a criança faz birra ao receber um não 

da mãe.   

De acordo com os resultados da análise da primeira prática educativa materna, quando a 

criança recusa-se a comer, recusa-se a ficar com outra pessoa, recusa-se a ir para a cama dormir 

e recusa-se a ir/sair do banho, a primeira alternativa de intervenção materna tende a ser uma 

prática facilitadora. Por outro lado, a utilização de práticas não facilitadoras como primeira 

estratégia de ação foi mais freqüente nas situações recusa-se a vestir a roupa e faz birra ao 
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receber um não da mãe. Aponta-se ainda para a relevância da categoria não interfere por ter sido 

referida com mais freqüência pelas mães na situação em que a criança recusa-se a ficar com 

outra pessoa e por ter se sobressaído em relação ao total de práticas educativas maternas 

facilitadoras e não facilitadoras nessa situação. Esses achados são apoiados pela literatura, no 

que diz respeito ao número levemente superior do uso de práticas educativas maternas que 

facilitam o desenvolvimento social infantil na maioria das situações de conflito mãe-criança 

(Alvarenga & Piccinini, 2003; Piccinini, Castro, Alvarenga, Vargas & Oliveira, 2003; Piccinini, 

et. al., 2007). Por outro lado, como as freqüências totais de práticas facilitadoras e não 

facilitadoras foram muito semelhantes, é possível que esses resultados estejam indicando que, na 

população investigada, não exista um predomínio das práticas facilitadoras em relação às 

práticas não facilitadoras. O estudo de Alvarenga e Piccinini (2001), que avaliou as práticas 

educativas maternas em situações de conflito através de entrevista, apresentou como resultado 

uma freqüência superior de práticas indutivas apenas entre as mães de crianças sem problemas 

de comportamento. De modo contrário, o resultado da investigação das práticas educativas 

maternas no grupo de crianças que apresentavam problemas de externalização apresentou 

predominância das práticas coercitivas. Nesse sentido, é possível que a freqüência de práticas 

facilitadoras e não facilitadoras varie não só de acordo com a faixa etária das crianças, mas 

também de acordo com outras variáveis como características comportamentais das crianças. 

Embora tais características não sejam conhecidas na amostra do presente estudo, os resultados 

apresentados indicam que para essas mães as práticas facilitadoras e não facilitadoras são 

relevantes nessa etapa do desenvolvimento da criança.   

Com o objetivo de investigar as práticas educativas parentais utilizadas com crianças de 18 

meses de idade, Piccinini et. al. (2007) conduziram um estudo que examinou também a 

influência do nível socioeconômico da família sobre as práticas utilizadas. Os autores utilizaram 

o mesmo instrumento proposto no presente estudo, além de terem investigado as práticas 

educativas maternas em díades com crianças na mesma faixa etária. Naquele estudo, as práticas 

indutivas foram mencionadas com maior freqüência para quase todas as situações: dormir, ficar 

com pessoas, comer, banho, trocar de roupa, com exceção da situação de birra. Já as práticas 

coercitivas foram mais mencionadas nas situações de birra. De modo semelhante ao que ocorreu 

no presente estudo, o estudo de Piccinini et. al. (2007) também mencionou destaque à freqüência 

de relatos maternos sobre a categoria não-interferência. Porém, no estudo de Piccinini et. al. 

(2007) a categoria não interferência foi tão mencionada quanto a categoria negocia e troca na 

situação comer. Desse modo, enquanto as mães do presente estudo referiam a prática negocia e 

troca na situação em que a criança recusa-se a comer, o estudo anteriormente citado, também 
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apontou, nessa situação de conflito, que as mães, além de tentar negociar a alimentação com a 

própria criança, também não interferiram no comportamento infantil com bastante freqüência. 

Especula-se que as mães do presente estudo tenham uma concepção de cuidado parental que 

privilegia, em detrimento de qualquer outra estratégia educativa, o investimento de tempo na 

promoção e facilitação da alimentação da criança. Esse resultado, quando comparado ao do 

estudo de Piccinini et. al. (2007), pode sugerir diferenças regionais nos cuidados parentais, o que 

pode, por sua vez, estar refletindo divergências na importância atribuída pela mãe ao 

comportamento de alimentar seu filho no momento das refeições. Por outro lado, foi verificado 

no presente estudo que a categoria não interferência foi mais citada pelas mães na situação 

recusa-se a ficar com outra pessoa. O estudo de Piccinini et. al. (2007) também chamou atenção 

para a situação ficar com outras pessoas que se referia aos momentos em que as mães tinham 

que sair e deixavam a criança com um cuidador, e que, havia estado associada à prática de 

enganar. A categoria não interfere, no presente estudo foi largamente utilizada pelas mães 

quando a criança recusava-se a ficar com outra pessoa sugerindo um possível déficit de 

estratégias eficazes para lidar com esta demanda do ambiente, ou seja, indicando pouco 

repertório comportamental materno para resolver essa situação de conflito específica. No 

presente estudo, geralmente, este conflito era assinalado pelas mães, durante a entrevista, como 

ilustrando o momento em que estas deveriam sair para a sua atividade ocupacional. Justamente 

neste momento, as mães relatavam contar com um tempo restrito para se desvincularem dos 

afazeres do ambiente doméstico e também para lidar com a reação intensa de choro da criança, 

que não aceitava a ausência materna.  

Adicionalmente, no presente estudo, na situação recusa-se a vestir a roupa, a prática 

educativa materna mais utilizada foi coage fisicamente. Isso pode estar indicando novamente a 

necessidade materna de resolver o conflito rapidamente com a criança ou a ausência de um 

repertório menos coercitivo de práticas para lidar com a situação. Assim, a coação física poderia 

ser percebida pelas mães como uma estratégia mais eficaz para a solução rápida desse conflito.  

Na situação recusa-se a ir para a cama dormir a prática educativa materna mais utilizada 

foi negocia e troca. No estudo de Piccinini et. al. (2007), as mães referiam com mais freqüência 

a prática organiza o ambiente da criança. Porém, ambas as práticas tratam de estratégias 

maternas de facilitação do desenvolvimento infantil.  

Na situação recusa-se a ir/sair do banho as práticas educativas maternas mais utilizadas 

foram coage fisicamente e negocia e troca. No estudo de Piccinini et. al. (2007) as mães se 

reportaram com mais freqüência apenas à prática negocia e troca. O achado do presente estudo 

sugere novamente a importância da prática coage fisicamente no repertório das mães 
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participantes. Por fim, na situação faz birra quando recebe um não da mãe a prática educativa 

mais utilizada foi pune verbalmente. Esse achado encontra apoio na literatura, na medida em que 

no estudo de Piccinini et. al. (2007), as mães também reportaram com mais freqüência à prática 

educativa de punir verbalmente a criança. Esses resultados sugerem a possível aversividade 

deste comportamento para os pais. Pode-se especular, adicionalmente, que após o primeiro ano 

de vida, a criança se torna progressivamente mais capaz de negar-se a cooperar ou aceitar as 

demandas do ambiente, o que pode resultar na inabilidade parental em lidar com essa mudança 

no comportamento infantil decorrente do desenvolvimento (Piccinini et. al., 2007; Alvarenga et. 

al., 2009). 

Em resumo, as freqüências dos diferentes tipos de práticas nas situações específicas 

indicam que mesmo em se tratando de crianças pequenas, a coerção e a coação física em 

particular representam importantes estratégias de regulação do comportamento infantil. Portanto, 

práticas que não facilitam o desenvolvimento social infantil podem estar sendo utilizadas com 

objetivos de socialização de curto prazo, ou seja, interromper imediatamente o comportamento 

perturbador da criança (Newcombe, 1999; Saadeh, Rizzo & Roberts, 2002; Weber, Viezzer & 

Brandenburg, 2004). Adicionalmente, alguns achados contraditórios do presente estudo, quando 

comparados aos achados do estudo desenvolvido por Piccinini et. al. (2007),  também podem 

sugerir diferenças de concepções e valores culturalmente determinados, marcando diversidades 

regionais do comportamento materno. Nesse sentido, no estudo de Seidl de Moura et. al. (2004), 

conduzido em diferentes centros urbanos brasileiros acerca do conhecimento de mães primíparas 

sobre o desenvolvimento infantil, foram apresentados resultados que sugeriram que além da 

própria escolaridade materna ser uma variável relevante no nicho de desenvolvimento infantil, e 

que se mostra correlacionada aos conhecimentos parentais sobre desenvolvimento da criança, 

outro efeito significativo apontado foi o centro urbano onde a mãe residia, que se mostrou 

correlacionado ao conhecimento materno acerca do desenvolvimento infantil. Esses achados 

sugeriram que existem diferenças sociais e culturais em relação às concepções maternas, o que 

apóia a idéia de que pode haver mais diversidade do que homogeneidade entre as mães 

brasileiras. 

De acordo com a análise da freqüência média de cada prática e do total de práticas 

desconsiderando as situações específicas, os resultados confirmam a tendência observada na 

análise das situações específicas, pois indicam que as práticas facilitadoras e as práticas não 

facilitadoras foram utilizadas com freqüências semelhantes, embora as práticas facilitadoras 

tenham apresentado uma freqüência levemente superior em relação às não facilitadoras. A 

literatura revela que cuidadores com bom repertório de habilidades parentais negociam, 
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explicam ou raciocinam com a criança sobre uma situação conflituosa, ou seja, utilizam-se de 

práticas que facilitam o desenvolvimento de competências infantis. Contrariamente, pais com 

repertório escasso tendem a recorrer com maior facilidade a práticas coercitivas, como ameaças, 

castigos e punição física (Alvarenga, et al., 2009). Sobre esse aspecto, Bolsoni-Silva, Silveira e 

Marturano (2008) apontaram, em seu estudo, que promover habilidades sociais educativas junto 

aos pais faz com que estes apresentem modelos e também modelem respostas socialmente 

habilidosas nos filhos e sem, contudo, recorrerem a práticas educativas punitivas e à implicações 

de problemas de comportamento infantil. 

Dentre as práticas facilitadoras, destaca-se a prática negocia e troca como sendo a mais 

utilizada pelas mães do estudo. Este tipo de prática faz referência às tentativas maternas de 

conversar com a criança, prometendo-lhe alguma coisa em troca de obediência, oferecendo-lhe 

alguma alternativa, uma brincadeira, ou ainda um entretenimento. Esse resultado está de acordo 

com a literatura, na medida em que aos 18 meses de vida da criança ocorre um estágio inicial de 

incremento da competência verbal, o que se relaciona às práticas educativas parentais que 

também envolvem um maior conteúdo verbal. Com a aquisição gradual de repertório verbal, as 

crianças desenvolvem, nessa fase, a habilidade de negociar as exigências e solicitações dos pais, 

de outros adultos e dos pares (Alvarenga, et al., 2009). 

Já dentre as práticas não facilitadoras, destaca-se a prática coage fisicamente. A coação 

física se configurava quando a mãe referia obrigar ou forçar fisicamente a criança a comportar-se 

de determinada forma. Esse resultado também encontra apoio na literatura, pois sugere as 

dificuldades enfrentadas pelas mães ao lidarem com as mudanças no repertório de competência 

verbal infantil, ocorrendo por volta dos 18 meses de vida da criança (Alvarenga et al., 2009). Ou 

seja, ao mesmo tempo em que as mães utilizariam mais estratégias verbais de regulação, como 

negociar e trocar, também recorreriam com freqüência a práticas educativas coercitivas, como a 

coação física, por ainda não estarem plenamente adaptadas às mudanças no repertório infantil. 

Em síntese, os achados do presente estudo destacam as particularidades do repertório 

materno de práticas educativas nesta etapa do desenvolvimento infantil, já apontadas por outros 

estudos. Além disso, a grande semelhança na freqüência de práticas facilitadoras e não 

facilitadoras, não reportada por outros estudos brasileiros, também pode estar associada a 

diferenças culturais entre as regiões do país, que merecem ser investigadas em futuros estudos.  
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4.3. Relações entre temperamento infantil e práticas educativas maternas 

Apesar do amplo reconhecimento do caráter dinâmico das relações entre temperamento 

infantil e práticas educativas maternas, o objetivo do presente estudo foi avaliar o temperamento 

infantil como um possível preditor das práticas educativas maternas. Inicialmente, será 

considerada a avaliação específica das nove dimensões do temperamento infantil para a análise 

das hipóteses do presente estudo. A primeira hipótese testada no presente estudo foi de que 

quanto mais difícil fosse o temperamento da criança, maior seria a freqüência de práticas 

maternas não facilitadoras. Essa hipótese foi parcialmente confirmada. O escore total de 

temperamento não esteve correlacionado com as práticas não facilitadoras. Por outro lado, o 

escore total de temperamento esteve negativamente correlacionado com as práticas facilitadoras. 

Esses resultados sugerem que quanto menor o escore total, o que se associa, por sua vez, a uma 

tendência ao perfil de temperamento fácil, mais as mães relataram práticas facilitadoras. A 

literatura tem apontado que o temperamento fácil é consonante com a utilização de práticas 

educativas facilitadoras do desenvolvimento social infantil (Goldsmith, et. al., 1987; Paterson & 

Sanson, 1999).  Ademais, o estudo de Stright, Kelley e Gallager (2008), com o objetivo de 

apontar os efeitos da qualidade da parentalidade no desenvolvimento infantil revelou que 

crianças de temperamento difícil foram alvos de mais práticas educativas negativas, como a 

intrusividade e a hostilidade parentais.  Aproximando esse achado ao do presente estudo, as 

práticas educativas negativas assemelham-se a práticas que não facilitam o desenvolvimento de 

aquisição de competências infantis, como as habilidades sociais. Nesse sentido, o estudo de 

Stright, et. al. (2008) apontou que crianças com perfil de temperamento difícil são mais 

submetidas a práticas educativas comprometedoras do desenvolvimento infantil.  

A segunda hipótese do estudo, na qual a alta intensidade de reação e o humor negativo 

estariam correlacionados positivamente com as práticas maternas não facilitadoras, não foi 

confirmada. Não houve correlações entre a dimensão humor e as categorias de práticas não 

facilitadoras na avaliação específica das dimensões do temperamento. Esses resultados não 

apresentam respaldo na literatura, como indicam os estudos de Goldsmith et. al. (1987) e de 

Paterson e Sanson (1999), que sugerem que crianças mais propensas a características de 

expressão negativa de emocionalidade, de baixa adaptabilidade, alta atividade física e baixa 

regulação seriam mais submetidas a práticas educativas não facilitadoras do desenvolvimento 

infantil. Ademais, as dimensões que envolvem a emocionalidade negativa e a alta reatividade 

infantis, ou seja, que se referem,  respectivamente, a um humor desagradável e a alta intensidade 
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de reações na criança, associam-se a práticas educativas parentais punitivas (Clark, et. al., 2000; 

Paterson & Sanson, 1999; Baumrind, 1996). O presente resultado indica que as mães da amostra 

podem apresentar características diversas, tanto de influências ambientais, como o contexto 

cultural, quanto de características individuais, como a sua própria vivência de disciplinarização e 

empatia, o que implicaria no achado da utilização de práticas educativas maternas facilitadoras, 

mesmo quando a criança apresenta alta intensidade emocional e humor desagradável (Grusec & 

Goodnow, 1994). Por outro lado, Clark, et. al. (2000) verificaram que mães com baixos níveis de 

empatia tendiam a adotar um estilo disciplinar de força física com crianças que apresentavam 

altos níveis de emocionalidade negativa.  

Por fim, a terceira hipótese previa que a dimensão aproximação-retraimento estaria 

correlacionada positivamente com as práticas maternas facilitadoras. Isto é, quanto maior 

tendência ao retraimento o bebê apresentasse, mais práticas educativas facilitadoras seriam 

reportadas pela mãe. Esta hipótese não foi confirmada, já que ocorreram correlações negativas 

entre a dimensão aproximação-retraimento com o total de práticas maternas facilitadoras e com a 

prática negocia e troca, na avaliação específica das dimensões do temperamento infantil. Ao 

contrário do que era esperado, os resultados da avaliação específica das dimensões do 

temperamento sugerem que quanto mais a criança resiste a novos contextos, menos as mães 

utilizam práticas facilitadoras. Esses resultados indicam, ainda, que quando o bebê apresenta-se 

muito resistente ao contato com novos contextos, a mãe tende a utilizar menos a prática negocia 

troca. As análises correlacionais da dimensão aproximação-retraimento com as práticas não 

facilitadoras indicam que quanto mais resistente é a criança a novas situações, mais as mães 

dispõem de coação física e menos de punição física. A literatura tem sugerido que alta inibição 

em crianças relaciona-se a práticas educativas parentais de maior sensibilidade ou de estilo mais 

brando de disciplina (Park, et. al., 1997; Kochanska, 1997, Baumrind, 1996). A única evidência 

que fornece apoio indireto a esta hipótese foi a que quanto mais a criança fosse retraída, menos 

punição física ela recebia da mãe. Nesse sentido, Chen, et. al. (1998) desenvolveram um estudo 

no qual as atitudes parentais de criação de filhos foram correlacionadas com o comportamento 

infantil de inibição em duas amostras culturais diferentes: canadense e chinesa. Aproximando os 

construtos dos estudos, a alta inibição infantil pode ser referida pela maior resistência da criança 

a novos contextos, ou seja, altos escores na dimensão aproximação-retraimento, segundo o 

modelo de Thomas e Chess (1977). Os resultados da pesquisa mostraram que quanto maior fosse 

a tendência à inibição infantil, menos as mães utilizavam práticas maternas de punição, para a 

amostra chinesa. Para a amostra canadense, contrariamente, quanto maior era o comportamento 
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de inibição infantil, mais as mães utilizavam práticas de punição ou de superproteção. Esses 

resultados podem dar consistência aos achados do presente estudo quando são aproximadas as 

características culturais ocidentais das amostras canadense e brasileira. Desse modo, práticas 

parentais punitivas ou intrusivas podem ser associadas à expressão infantil de inibição a novos 

contextos, ao serem estudadas culturas ocidentais. Os resultados do presente estudo podem 

refletir a relevância de que as demandas e valores culturais do ambiente, no qual a criança se 

desenvolve, interferem na escolha de práticas parentais (Lerner, 1993).  

A literatura ainda indica que a alta adaptabilidade da criança, o que se relaciona a alta 

tendência à aproximação infantil a novos contextos, e a baixos escores na dimensão 

aproximação-retraimento, é consonante com a utilização materna de práticas educativas 

facilitadoras do desenvolvimento social infantil (Goldsmith et. al., 1987; Paterson & Sanson, 

1999). Ademais, na pesquisa de Hemphill e Sanson (2001) os resultados encontrados sugeriram 

que crianças com características de alta sociabilidade receberam práticas parentais com baixos 

níveis de punição. Aproximando as dimensões do temperamento, a alta sociabilidade infantil 

pode ser comparável no presente estudo, a baixos escores na dimensão aproximação-retraimento, 

e sugere que a criança seria menos resistente a novas pessoas, lugares ou acontecimentos. No 

presente estudo, essas crianças receberam mais práticas parentais facilitadoras.  

Analisando as hipóteses do presente estudo com base na avaliação das impressões gerais 

maternas, verificou-se que os resultados foram parcialmente semelhantes àqueles obtidos com a 

avaliação específica das nove dimensões. Para a primeira hipótese do estudo, de que quanto mais 

difícil fosse o temperamento da criança, maior seria a freqüência de práticas maternas não 

facilitadoras, não foi confirmada a tendência esperada, embora esta tenha sido parcialmente 

confirmada através da avaliação específica das dimensões do temperamento. Por outro lado, para 

a segunda hipótese do estudo, de que a alta intensidade de reação e o humor negativo estariam 

correlacionados positivamente com as práticas maternas não facilitadoras, esta tendência 

mostrou-se confirmada apenas entre a dimensão da alta intensidade de reação infantil e a prática 

de coação física materna. Porém, a alta intensidade de relação também se correlacionou 

negativamente com a prática retira privilégio/castiga. Esses resultados sugerem que crianças que 

reagem emocionalmente de modo muito intenso recebem mais frequentemente práticas maternas 

de coação física e menos de retirada de privilégio/castigo. O humor correlacionou-se 

negativamente com a prática de coação física, indicando que quanto mais desagradável é o 

humor da criança, menos a mãe coage fisicamente.  Porém, esta hipótese não foi confirmada na 
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avaliação específica das dimensões do temperamento infantil. A terceira hipótese do estudo, de 

que a dimensão aproximação-retraimento estaria correlacionada positivamente com as práticas 

maternas facilitadoras, não foi confirmada, já que houve apenas uma correlação positiva entre a 

dimensão aproximação-retraimento e a prática retira privilégio/castiga, sugerindo que quanto 

mais a criança se retrai em novos contextos, mais as mães utilizam a prática retira 

privilégio/castigar. Apenas esse achado das impressões gerais maternas encontra-se na mesma 

direção do resultado apresentado na avaliação específica das dimensões do temperamento. 

Os achados ora apresentados sobre correlações das impressões gerais maternas não 

encontram confirmações diretas na literatura científica, na medida em que a avaliação das 

impressões gerais maternas não foi utilizada nos estudos desenvolvidos por Thomas e Chess, 

precursores do modelo adotado no presente estudo. Contudo, esses autores já discutiram, em 

suas pesquisas, a repercussão da fidedignidade dos relatos maternos sobre o temperamento 

infantil. Segundo Goldsmith et. al. (1987), a possível inconsistência da fidedignidade dos relatos 

parentais não pode invalidar ou validar a conceitualização de temperamento infantil. Para esses 

autores, a coleta de dados a partir de observações naturalísticas, em vários períodos de tempo e 

sobre diversas ocasiões do cotidiano infantil, podem fornecer elementos a serem comparados 

com os relatos parentais e sugerir a avaliação do grau de acurácia da percepção parental sobre o 

temperamento infantil (Goldsmith et. al., 1987).  

Além dos achados referentes às hipóteses formuladas para o estudo, outras relações 

merecem ser examinadas. Foram realizadas análises correlacionais entre as dimensões utilizadas 

para a verificação do perfil de temperamento infantil e cada categoria específica das práticas 

maternas facilitadoras, tanto na avaliação específica das nove dimensões, como na avaliação das 

impressões gerais maternas. A partir da avaliação específica das nove dimensões do 

temperamento, os achados sugerem que, quanto mais a criança indica a tendência a um perfil de 

temperamento difícil, menos a prática negocia e troca a mãe utiliza com a criança. Esse achado 

encontra apoio na literatura no sentido de que a tendência a um perfil de temperamento difícil se 

relaciona significativamente a práticas não facilitadoras (Goldsmith et. al., 1987; Paterson & 

Sanson, 1999). Os achados dessa avaliação também sugerem que quanto mais irregulares são as 

funções corporais da criança, mais as mães utilizam o comando verbal sem coerção. Esse achado 

não encontra respaldo na literatura cientifica, uma vez que o alto nível de atividade física do 

bebê, quando associado às características das dimensões que fornecem o perfil de temperamento 

infantil, pode se relacionar a um perfil de temperamento difícil e a práticas parentais punitivas 
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(Goldsmith et. al., 1987; Paterson & Sanson, 1999). Os resultados da avaliação específica ainda 

apontam que quanto mais lentamente a criança transita de uma reação negativa para uma reação 

de aceitação, menos as mães utilizam a prática negocia e troca. Esse achado pode encontrar 

apoio na literatura, na medida em que a baixa adaptabilidade do bebê pode se relacionar a um 

perfil de temperamento difícil e a práticas parentais punitivas (Goldsmith et. al., 1987; Paterson 

& Sanson, 1999). Entre a impressão geral materna do perfil de temperamento infantil e a prática 

negocia e troca foi apontado que quanto mais difícil tende a ser o perfil da criança, menos ocorre 

a utilização da prática negocia e troca, porém mais as mães utilizam a prática comanda 

verbalmente sem coerção. Esses resultados apontam para a mesma direção do resultado da 

avaliação específica do temperamento sobre as correlações de práticas facilitadoras com o perfil 

de temperamento difícil. Os achados das impressões gerais maternas sugerem ainda que quanto 

mais atividade física, menos as mães utilizam práticas facilitadoras no geral e a prática explica 

apontando consequências, em particular. Esse achado vai de encontro ao que foi verificado na 

avaliação específica das nove dimensões. Entre a dimensão adaptabilidade e a prática interfere 

no ambiente físico foi observado que quanto mais lentamente a criança transita de uma reação 

negativa para uma reação de aceitação, menos as mães interferem no ambiente físico.  

Adicionalmente, também foram realizadas análises correlacionais entre as dimensões do 

temperamento infantil e as práticas maternas não facilitadoras na avaliação específica das 

dimensões e na avaliação das impressões gerais maternas. A partir da avaliação específica das 

dimensões do temperamento, os achados sugerem que quanto mais irregulares são as funções 

corporais da criança, mais as mães punem fisicamente e menos coagem fisicamente e fazem 

ameaças de cunho religioso ou fictício. Esse resultado é apoiado em estudos que pontuam que 

crianças mais propensas a características de alta atividade física, são mais submetidas a práticas 

não facilitadoras do desenvolvimento infantil (Goldsmith et. al., 1987; Paterson & Sanson, 

1999). Os resultados das análises das impressões gerais maternas ainda revelaram que quanto 

maior é a quantidade de movimento corporal da criança, mais a mãe coage fisicamente. Esse 

resultado converge para o que foi apontado nos estudos de Goldsmith et. al. (1987) e Paterson e 

Sanson (1999), anteriormente citados, porém, esses autores utilizaram a avaliação específica das 

dimensões do temperamento infantil para a interpretação dos seus achados. 

Também foram realizadas análises correlacionais entre as três dimensões que não são 

utilizadas para a classificação do perfil de temperamento infantil e as práticas maternas 

facilitadoras e não facilitadoras, tanto na avaliação específica das dimensões como na avaliação 

das impressões gerais maternas. As três dimensões são: persistência, distratibilidade e limiar de 
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resposta. A partir da avaliação específica das dimensões do temperamento, os achados sugerem 

que quanto mais sensivelmente a criança reage a estímulos do ambiente, menos ela recebe 

práticas educativas facilitadoras. Os resultados dessa avaliação apontaram também que quanto 

mais persistente é a criança na realização de uma tarefa, mais a mãe utiliza o comando verbal 

sem coerção. Além disso, na avaliação das impressões gerais maternas da dimensão persistência, 

os resultados sugerem que quanto mais persistente é a criança na realização de uma tarefa, 

menos as mães utilizam práticas facilitadoras. Esses resultados quanto à dimensão persistência 

foram confirmados pela análise de regressão. Nesse sentido, para Thompson (1999), 

características de persistência, humor, adaptabilidade, nível de atividade e limiar de resposta são 

importantes atributos prévios da individualidade dos bebês que influenciam seus cuidadores e 

constituem as fundações do crescimento da personalidade infantil. De acordo com os achados da 

literatura, mães mais ansiosas parecem perceber a criança envolvendo-se pouco com uma tarefa 

solicitada (West & Newman, 2003), e, desse modo, essas mães sentiriam a necessidade da 

utilização mais freqüente de práticas facilitadoras do desenvolvimento infantil para lidar com 

essa situação. Outras possibilidades seriam a de que a mãe percebesse a criança como não 

compreendendo a tarefa a ser realizada, ou ainda a de que a mãe percebesse o baixo controle 

infantil de atenção. Essas percepções maternas do comportamento infantil estariam, por sua vez, 

implicando na maior freqüência da utilização das práticas maternas facilitadoras. Nesse sentido, 

estudos têm apontado para a importância do conhecimento parental sobre interesses e metas 

infantis para que as crianças possam apresentar um nível de motivação compatível com a 

realização de uma dada tarefa. Isto porque os níveis de persistência infantil podem depender, 

sobretudo, da quantidade de motivação intrínseca infantil ou dirigida do cuidador à criança, que 

será empregada para a execução da atividade. Portanto, o temperamento parece interagir com os 

atributos motivacional, cognitivo e emocional em influências mútuas entre mãe-criança durante 

todo o ciclo vital (Goldsmith et. al., 1987). Por outro lado, pesquisas associadas à avaliação 

específica da persistência infantil têm sido mais robustamente encontradas na área da saúde, 

apresentando resultados que sugerem que complicações no período neonatal podem prenunciar 

limitações neurológicas e requerer da criança maior atenção para o engajamento em determinada 

atividade, implicando em maior expressão de comportamentos de atenção e persistência e menor 

expressão de responsividade social e adaptação (Weiss, et. al., 2004; Klein & Linhares, 

2007).West e Newman (2003), em seu estudo, comparando grupos parentais com sintomas de 

ansiedade e com sintomas de depressão repercutindo no temperamento e no comportamento de 

crianças pré-escolares, apontaram que os sintomas parentais de ansiedade apresentaram impacto 

sobre as próprias percepções parentais das dimensões do temperamento que envolviam a atenção 
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e a autorregulação emocional, resultando na indicação de dificuldades infantis nessas áreas. 

Assim, os achados do presente estudo podem sugerir a contribuição de características individuais 

maternas, como o nível de ansiedade, influenciando na percepção dos baixos esforços infantis de 

controle da atenção e da regulação emocional e na utilização de práticas facilitadoras do 

desenvolvimento da criança (West & Newman, 2003). 

Os achados ainda indicam que quanto menos facilmente a criança se distrai com estímulos 

no ambiente, de acordo com a impressão geral materna, mais as mães utilizam práticas 

facilitadoras. Foi verificado também que quanto mais sensivelmente a criança reage a estímulos 

do ambiente, menos as mães utilizam práticas facilitadoras. Ademais, os resultados dessas 

análises indicam que quanto menor a distratibilidade da criança, mais ocorre o uso da prática 

materna explica apontando consequências.  Esses resultados podem estar indicando que se a 

criança menos facilmente mobiliza a sua atenção a novos estímulos do ambiente e com um 

menor limiar de resposta, mais as mães utilizam práticas facilitadoras. Ademais, West e 

Newman (2003) indicaram, em seu estudo, que pais que apresentavam sintomas de ansiedade 

relataram mais problemas em relação à socialização e à distratibilidade em suas crianças, que 

pais que não apresentavam sintomas depressivos.  Segundo os autores, os sintomas de ansiedade 

e de depressão parentais podem estar relacionados com as percepções parentais tanto do 

comportamento, como do temperamento infantis. Desse modo, os resultados do presente estudo 

podem estar indicando que características individuais de mães, como o grau de ansiedade, 

podem contribuir para o modo estas percebem o controle de atenção infantil. Mães mais ansiosas 

poderiam sentir a necessidade de lançar mão, de modo mais freqüente, de práticas facilitadoras 

do desenvolvimento infantil, ao notar o baixo grau de distração da criança, ou ao perceber a 

pouca persistência da criança numa atividade. 

A análise das correlações entre as dimensões persistência, distratibilidade e limiar de 

resposta e as práticas maternas não facilitadoras, na avaliação específica das dimensões e na 

avaliação das impressões gerais maternas também revelou resultados instigantes. Os resultados 

da análise da avaliação específica das dimensões sugeriram que quanto mais sensivelmente a 

criança reage a estímulos do ambiente, mais as mães utilizam práticas não facilitadoras e a 

coação física em particular. Adicionalmente, os achados dessa mesma avaliação indicaram que 

quanto mais facilmente a criança se distrai, mais as mães utilizam as práticas ameaçar 

punir/retirar privilégio e coagir fisicamente. Esses resultados não apontaram na mesma direção 

das análises correlacionais da avaliação específica da distratibilidade com as práticas 

facilitadoras, que também foram positivas.  
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Foi observado, também, nas impressões gerais maternas, que quão mais facilmente a 

criança se distrai com estímulos do ambiente, menos a mãe faz ameaça de cunho 

religioso/fictício. Esse resultado pode estar convergindo para o que foi apresentado pela análise 

correlacional positiva da avaliação específica dessa mesma dimensão com a utilização de 

práticas facilitadoras. Além disso, ainda nas impressões gerais maternas, a dimensão limiar de 

resposta também foi correlacionada negativamente com a prática faz ameaça de cunho 

religioso/fictício, indicando que quanto mais sensivelmente a criança reage a novos contextos, 

menos a mãe faz ameaça de cunho religioso/fictício.  

Os resultados das correlações da avaliação específica das nove dimensões e do escore total 

de temperamento com outras práticas educativas maternas, com a categoria não interfere e com o 

total de práticas educativas maternas facilitadoras e não facilitadoras apontam que quanto mais 

agradável é o humor infantil, mais as mães relatam não interferir no comportamento da criança e 

mais citam a categoria delega a para outra pessoa. Ademais, ainda foram observadas as 

correlações das impressões gerais maternas e do escore total de temperamento com outras 

práticas educativas maternas, com categoria não interfere e com o total de práticas educativas 

maternas facilitadoras e não facilitadoras. Entre a impressão geral materna da dimensão 

persistência e o total da categoria não interfere foi apontado que quanto mais a criança persiste 

na realização de uma tarefa, mais a mãe não interfere no comportamento infantil e menos ela cita 

a categoria delega para outra pessoa. Por fim, foi revelado, entre a impressão geral materna da 

dimensão adaptabilidade e a categoria não interfere, que, quanto mais lentamente a criança 

transita de uma reação negativa para uma reação de aceitação, menos a mãe interfere no 

comportamento infantil.   

Em resumo, os resultados das análises envolvendo as dimensões do temperamento na 

avaliação das impressões gerais maternas e as práticas educativas maternas não encontram 

respaldo direto na literatura, como já foi mencionado anteriormente. De qualquer modo, as 

diferenças e possíveis inconsistências constatadas na comparação das duas avaliações do 

temperamento infantil, indicam, por um lado, possíveis limitações do próprio instrumento, e por 

outro, a complexidade deste construto e as dificuldades de mensuração a ele associadas.   

Segundo Thomas e Chess, a coleta de dados através dos relatos parentais e de observações 

naturalísticas da relação mãe-criança, em vários períodos de tempo e sobre diversas ocasiões do 

cotidiano infantil, podem fornecer elementos para uma avaliação mais acurada do temperamento 

infantil, e inclusive, da percepção parental sobre a individualidade do seu bebê (Goldsmith et. 
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al., 1987). Ademais, estudos considerando apenas as impressões gerais maternas do 

temperamento infantil ainda são incipientes na área, o que sugere a necessidade de uma 

interpretação cautelosa dos resultados do presente estudo.   

 

 

4.4 Considerações finais 

 

Os resultados do presente estudo quanto às relações entre o temperamento infantil e as 

práticas educativas maternas, indicam que a análise do temperamento infantil, seja através da 

avaliação das dimensões específicas ou das impressões gerais maternas, não prediz, de modo 

consistente, a utilização das práticas educativas maternas facilitadoras e não facilitadoras. A 

comparação dos resultados envolvendo a avaliação específica das nove dimensões e a avaliação 

das impressões gerais maternas revela achados contraditórios que não permitem afirmar com 

segurança as relações entre as dimensões ou o escore total do temperamento infantil e as práticas 

educativas maternas. De qualquer modo os resultados indicaram algumas tendências 

importantes, que merecem ser mais esclarecidas em futuras investigações. Uma tendência 

importante verificada foi a não confirmação da única hipótese do presente estudo que apresentou 

uma convergência dos resultados das análises da avaliação específica das dimensões do 

temperamento e das impressões gerais maternas. Esta hipótese afirmava que o retraimento seria 

preditor de práticas facilitadoras. O retraimento infantil não esteve associado à utilização mais 

frequente de práticas maternas facilitadoras em nenhuma das duas avaliações do temperamento, 

o que parece ser explicado a partir de valores e diferentes expectativas culturais ocidentais, já 

que a hipótese estava baseada em resultados de estudos realizados em países do oriente.  

O presente estudo ainda sugere outros resultados convergentes apresentados nas análises 

tanto da avaliação específica das dimensões, quanto das impressões gerais maternas, que não se 

tratam de hipóteses do estudo, mas que também merecem uma maior exploração em pesquisas 

futuras. Esses resultados referem-se à tendência ao perfil infantil de temperamento difícil estar 

relacionado a menor freqüência da prática facilitadora negocia e troca e, por outro lado, a maior 

sensibilidade infantil implicando na menor freqüência de práticas maternas facilitadoras de um 

modo geral. Ademais, a relação entre a impressão geral materna de pouca persistência infantil e 

maior freqüência de práticas educativas facilitadoras também merece destaque e necessidade de 
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mais estudos aprofundados, uma vez que a literatura aponta na direção de que características 

relacionadas à individualidade materna, como o nível de ansiedade, pode repercutir na percepção 

materna e na baixa fidedignidade do relato sobre esta dimensão do temperamento infantil.  

Adicionalmente, há um consenso na literatura sobre o modo complexo como são 

caracterizadas as relações entre as dimensões do temperamento infantil e as práticas educativas 

maternas. Essas relações assim são consideradas por envolverem um grande número de 

construtos associados a essas variáveis e diferentes instrumentos utilizados nos estudos para 

acessá-las. As dimensões do temperamento infantil e as práticas educativas maternas ainda são 

caracterizadas por sua complexidade por serem não só mutuamente afetadas, como também, por 

serem afetadas por fatores moderadores como características relacionadas à individualidade 

materna e infantil e seus contextos de desenvolvimento.  

As pesquisas sobre temperamento infantil e práticas educativas maternas são consonantes 

ao modelo interacional de temperamento infantil, proposto por Thomas e Chess (1977), no qual 

se enfatiza o pressuposto de que tanto o temperamento pode influenciar o comportamento do 

cuidador, quanto o comportamento do cuidador pode modificar tendências de temperamento da 

criança. Assim, atitudes, valores e comportamentos dos cuidadores podem promover ou 

intensificar determinadas disposições na criança. De igual modo, atributos comportamentais do 

cuidador, com os quais a criança interage, podem ajustar as tendências temperamentais da 

própria criança, a partir de interações adaptativas. E, por fim, características físicas do ambiente 

e seus estímulos requerem que a criança possua determinadas habilidades para interagir com o 

seu contexto de forma mais eficiente.  

Algumas limitações dos achados do presente estudo podem estar relacionadas às 

dificuldades de interpretação das conexões entre temperamento infantil e práticas educativas 

maternas apontadas por Sanson, et. al. (2004). Segundo esses autores, as dificuldades ocorrem 

por uma série de fatores. Em primeiro lugar, a biologia pode explicar similaridades entre pais e 

crianças, apontando expressões de comportamentos semelhantes influenciados por 

predisposições genéticas. Em segundo lugar, observa-se o extensivo uso de relatos de pais para 

acessar temperamento e práticas parentais, podendo significar que características parentais 

influenciem em ambos os dados. E, por fim, estilos de temperamento podem ser um resultado de 

um histórico anterior de práticas parentais.  

Ademais, as pesquisas sobre temperamento atualmente recebem conhecimentos advindos 

de várias disciplinas, como a psicologia do desenvolvimento, psiquiatria, genética 
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comportamental e educação. Como cada disciplina tem seus próprios objetivos e diferentes 

definições das dimensões do temperamento, isso pode dar margem para a confusão de construtos 

nesta área de estudos (Goldsmith et. al., 1987).  

Os resultados do presente estudo sugerem a importância da observação das características 

particulares da amostra analisada, configurada por mães de baixa escolaridade e da região 

nordeste do país. Essa configuração torna necessária a ressalva das limitações da interpretação 

de resultados advindos do uso de um instrumento altamente estruturado e padronizado para uma 

população de valores culturais diversos da amostra pesquisada. Deve-se acrescentar que as 

práticas educativas maternas utilizadas nas situações de conflito com a criança também podem 

sugerir diferenças de concepções e valores culturalmente determinados, marcando diversidades 

regionais do comportamento materno sobre a percepção do modo mais eficaz de lidar com essas 

diferentes situações. 

É importante assinalar, ainda, o fato de que o presente estudo foi realizado com uma 

amostra pequena, o que afetou as análises realizadas. Conforme descrito anteriormente, as 28 

díades que participaram da pesquisa constituem uma subamostra de um estudo maior, que 

acompanha as famílias desde a gestação do filho e que já está numa nova fase de coleta de 

dados, na qual o bebê encontra-se com dois anos e meio de vida. Ao longo desses meses em que 

foram acompanhadas, várias díades deixaram de participar da pesquisa por diferentes razões. É 

possível que aquelas que permaneceram ligadas ao estudo apresentassem certas características, 

que também merecem atenção, como por exemplo, maior interesse e preocupação com o 

desenvolvimento das crianças e, conseqüentemente, maior envolvimento com seus filhos. Tais 

características poderiam explicar, em parte, alguns resultados do estudo. De qualquer modo, 

entende-se que estas sejam limitações metodológicas inerentes à realização de um estudo 

longitudinal que contou com recursos escassos (Alvarenga, 2004).  Por isso, destaca-se a 

necessidade de que novos estudos investiguem essas questões em amostras maiores. Sobre esse 

aspecto, Sanson, et. al. (2004) apresentam, ainda, como sugestão metodológica para o estudo das 

dimensões do temperamento e suas relações com o comportamento parental, a manipulação 

experimental das práticas parentais, uma vez que o temperamento infantil não pode ser 

manipulado. 

A partir do presente estudo, efetiva-se a reflexão de que o temperamento infantil pode não 

ser uma variável preditora consistente das práticas parentais, por envolver uma relação complexa 

entre diferentes dimensões de construtos e de demandas ambientais. Por esta razão, futuras 

investigações poderiam empregar delineamentos mais complexos, prevendo e avaliando a 
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influência de variáveis mediadoras e moderadoras como a saúde mental e a personalidade 

materna e outras características da própria criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

 

REFERÊNCIAS 

Alvarenga, P., Dazzani, M.V.M, Lordelo, E. R., Alfaya, C. A. S & Piccinini, C. A. (2007). 

Determinantes sociodemográficos, familiares e individuais do comportamento anti-social na 

Infância. Manuscrito não publicado. 

 

Alvarenga, P. (2004). Problemas de externalização e competência social na infância: o impacto 

do temperamento infantil, da responsividade e das práticas educativas maternas. Tese de 

Doutorado. Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS. 

 

Alvarenga, P. & Piccinini, C. A. (2001). Práticas educativas maternas e problemas de 

comportamento em pré-escolares. Psicologia: Reflexão e Crítica, 14(3), 449-460.  

 

Alvarenga, P. & Piccinini, C. (2003). Práticas educativas maternas e a interação entre mães e 

crianças com problemas de externalização. Aletheia, 17/18, 7-20.    

 

Alvarenga, P. & Piccinini, C. A. (2007). O impacto do temperamento infantil, da responsividade 

e das práticas educativas maternas nos problemas de externalização e na competência social 

da criança. Psicologia: Reflexão e Crítica, 20(2), 314-323.  

 

Alvarenga, P.; Piccinini, C. A.; Frizzo, G. B.; Lopes, R. S. & Tudge, J. (2009). Estabilidade e 

mudanças nas práticas educativas de pais e mães dos 18 para os 24 meses de vida da criança. 

Interação em Psicologia, 13(2), 253-262. 

 

Bardin, L. (1977). Análise de conteúdo. São Paulo: Martins Fontes. 

 

Baumrind, D. (1996). The discipline controversy revisited. Family Relations, 45, 405–414. 

 

Bolsoni-Silva, A. T.; Silveira, F. F. & Marturano, E. M. (2008). Promovendo habilidades sociais 

educativas parentais na prevenção de problemas de comportamento. Revista Brasileira de 

Terapia Comportamental e Cognitiva, 10 (2), 125-142. 

 

Bosa, C. A. (1993). Implicações do temperamento infantil para os comportamentos interativos 

mãe-criança e criança-estranha. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia do Desenvolvimento. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 

RS. 

 

Bosa, C. A. & Piccinini, C. A. (1994). Temperamento infantil e apego mãe-criança: 

Considerações teóricas. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Brasília, vol 10, N° 2, 193-12. 

 

Bosa, A. C. & Piccinini, C. A. (1996). Comportamentos Interativos em Crianças com 

Temperamento Fácil e Difícil. Psicologia: reflexão e crítica. V.9, n.2, 337-352. 

 

Braungart, J. M., Plomin, R., DeFries, J. C., & Fulker, D. W. (1992). Genetic influence on tester-

rated infant temperament as assessed by Bayley’s Infant Behavior Record: Nonadoptive and 

adoptive siblings and twins. Developmental Psychology, 28, 40–47. 

 

Buss, A. H. & Plomin, R. (1984). Temperament: Early developing personality traits. Hillsdale, 

NJ: Erlbaum. 



118 

 

 

 

Carey, W. B. & McDevitt, S. C. (2007). The Carey Temperament Scales. Test Manual. 

 

Chen, X.; Rubin, K. H.; Cen, G.; Hastings, P. D.; Chen, H.; Stewart, S. L. (1998). Child-rearing 

attitudes and behavioral inhibition in Chinese and Canadian toddlers: a cross-cultural study. 

Developmental Psychology, V. 34, n. 4, 677-686. 

 

Clapier-Valladon, S. (1988). As teorias da personalidade. São Paulo: Martins Fontes. 

 

Clark, L. A., Kochanska, G. & Ready, R. (2000). Mothers' personality and its interaction with 

child temperament as predictors of parenting behavior. Journal of Personalit and Social 

Psychology. Vol 79 (2), 274-285. 

 

Colder, C. R., Mott, J. A. & Berman, A. S. (2002). The interactive effects of infant activity level 

and fear on growth trajectories of early child behavior problems. Developmental and 

Psychopathology, 14, 1-23.  

 

Crockenberg, S. B. & Smith, P. (2002). Antecedents of mother-infant interaction and infant 

irritability in the first three months of life. Infant Behavior and Development, 25, 2-15. 

 

Eisenberg, N., Cumberland, A.,Spinrad, T. L., Fabes, R. A., Shepard, S. A., Reiser, M., Murphy, 

B. C., Losoya, S. H. & Guthrie, I. K. (2001). The relations of regulation and emotionality to 

children’s externalizing and internalizing problem behavior. Child Development, 72, 1112-

1134. 

 

Fox, R., Platz, D. & Bentley, K. (1995). Maternal factors related to parenting practices, 

developmental expectations, and perceptions of child behavior problems. The Journal of 

Genetic Psychology, 156, 431-441. 

 

Goldsmith, H. H.; Buss, A. H.; Plomin, R.; Rothbart, M. K.; Thomas, A.; Chess, S.; Hinde, R. A. 

& McCall, R. B. (1987). Roundtable: What Is Temperament? Four Approaches. Child 

Development, 58, 505-529. 

 

Greenfield, P. M. (2002). The mutual definition of culture and biology in development. Em H. 

Keller, Y.H. Poortinga & A. Schölmerich (Orgs.), Between Culture and Biology. Cambridge: 

Cambridge Press, 57-76. 

 

Grusec, J. E. & Goodnow, J. J. (1994). Impact of parental discipline methods on the child’s 

internalization of values: A reconceptualization of current points of view. Developmental 

Psychology, 30, 4–19.  

 

Hemphill, S. & Sanson, A. (2001). Matching parenting to child temperament. Family Matters, 

59, 42-47. 

 

Hoffman, M. L. (1979). Development of moral thought, feeling, and behavior. American 

Psychologist, 34, 958-966. 

 

Hoffman, M. (1994). Discipline and internalization. Developmental Psychology, 30, 26-28. 

 

http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Journal-of-Personality-and-Social-Psychology+in+SO
http://web5s.silverplatter.com/webspirs/doLS.ws?ss=Journal-of-Personality-and-Social-Psychology+in+SO


119 

 

 

Kagan, J., Arcus, D., Snidman, N., Wang, Y. F., Hendler, J., & Greene, S. (1994). Reactivity in 

infants: A cross-national comparison. Developmental Psychology, 30, 342–345.  

 

Kagan, J. & Snidman, N. (1999). Early childhood predictors of adult anxiety disorders. 

Biological Psychiatry, 46, 1536-1541. 

 

Klein, V. C. & Linhares, M. B. M. (2007). Temperamento, comportamento e experiência 

dolorosa na trajetória de desenvolvimento da criança. Paidéia, 17(36), 33-44. 

 

Kochanska, G. (1997). Multiple pathways to conscience for children with different 

temperaments: from toodlerhood to age 5. Developmental Psychology, 33, 228-240. 

 

Lerner, J. V. (1993). The influence of child temperamental characteristics on parent behaviors. 

Em Tom Luster & Lynn Okagaki (Eds.), Parenting: an ecological perspective, 101-120. 

 

Lordelo, E. R. (2002). Interação social e responsividade em ambientes doméstico e de creche: 

cultura e desenvolvimento. Estudos de Psicologia, v. 7, n. 2, 343-350. 

 

Mussen, P.H.; Conger, J. J. & Kagan, J. (1977). Desenvolvimento e personalidade da criança. 

São Paulo: Editora Harper e Row do Brasil Ltda. 

 

Newcombe, N. (1999). Desenvolvimento Infantil. Abordagem de Mussen. Porto Alegre: Artmed. 

 

Newman, D. L., Caspi, A., Moffitt, T. E., & Silva, P. A. (1997). Antecedents of adult 

interpersonal functioning: Effects of individual differences in age 3 temperament. 

Developmental Psychology, 33, 206–217.  

 

Papalia, D. E., Olds, S.W. & Feldman, R. D. (2006). A ciência do desenvolvimento humano. 

Porto Alegre: Artmed. 

 

Park, S., Belsky, J., Putnam, S., & Crnic, K. (1997). Infant emotionality, parenting, and 3-year 

inhibition: Exploring stability and lawful discontinuity in a male sample. Developmental 

Psychology, 33, 218–227.  

 

Paterson, G, & Sanson, A. (1999). The association of behavioral adjustment to temperament, 

parenting and family characteristics among 5 year-old children. Social Development, 8, 293- 

309. 

 

Piccinini, C. A, Castro, E. K., Alvarenga, P., Vargas, S. & Oliveira, V. Z. (2003). A doença 

crônica na infância e as práticas educativas maternas. Estudos de Psicologia, 8(1), 75-83.   

 

Piccinini, C. A., Frizzo, G. B., Alvarenga, P., Lopes, R. S. & Tudge, J. (2007). Práticas 

educativas de pais e mães de crianças aos 18 meses de idade. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 

23,369-378.  

 

Robson, C. (1993). Real World Research, Oxford: Blackwell. 

 

Rothbart, M. K. & Hwang, J. (2002). Measuring infant temperament.Infant Behavior & 

Development, 25,113-116.  

 



120 

 

 

Saadeh, W., Rizzo, C.P. & Roberts, D.G. (2002). Spanking. Clinical Pediatrics, 4, 87-92.         

 

Sanson, A.; Hemphill, S. A. & Smart, D. (2004). Connections between temperament and social 

development: a review. Social Development, 13, 142-166. 

 

Seidl de Moura, M. L.; Ribas Jr., R. C.; Piccinini, A.C.; Bastos, A. C. S.; Magalhães, C. M. C.; 

Vieira, M. L.; Salomão, N. M. R.; Da Silva, A. M. P. M. & Silva, A. K. (2004). 

Conhecimento sobre desenvolvimento infantil em mães primíparas de diferentes centros 

urbanos do Brasil. Estudos de Psicologia, v. 9, n. 3, PP. 421-429. 

 

Seifer, R. (2002). What do we learn from parent reports of their children’s behavior? 

Commentary on Vaughn et al’s critique of early temperament assessments. Infant Behavior & 

Development, 25, 117-120. 

 

Seifer, R., Sameroff, A. J., Barret, L. C. & Krafchuk, E. ( 1994). Infant temperament measured 

by multiple observations and mother report. Child development, 65, 1478-1490.  

 

Stright, A. D.; Kelley, K. & Gallagher, K. C. (2008). Infant Temperament Moderates Relations    

Between Maternal Parenting in Early Childhood and Children’s Adjustment in First Grade. 

Child Development, 79, 186-200. 

 

Thomas, A. & Chess, S. (1977). Temperament and development. New York: Pleno. 

 

Thompson, R.A. (1999). The individual child: temperament, emotion, self and personality. Em 

M. H. Bornstein & Lamb, M. E. (Orgs.), Developmental Psychology: an advanced textbook, 

377-409. 

 

Walker, S. (2001). Temperament and peer acceptance in early childhood: sex and social status 

differences. Child Study Journal, 31, 177-192. 

 

Weber, L. N. D., Viezzer, A. P. & Brandenburg, O. J. (2004). O uso de palmadas e surras como 

prática educativa. Estudos de Psicologia, 9, 227-237.         

 

Weiss, S. J., St. John-Seed, M., & Wilson, P. (2004).The temperament of pre-term, low birth 

weight infants and its potential biological substrates. Research in Nursing & Health, 27(6), 

392-402. 

 

West, A. E., & Newman, D. L. (2003). Worried and blue: Mild parental anxiety and depression 

in relation to development of young children’s temperament and behavior problems. 

Parenting: Science and Practice, 3, 133–154. 



121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

 

           ANEXO A        

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos Culturais 

  

 

RELAÇÃO DE MOTIVOS DA INTERNAÇÃO E DA MEDICAÇÃO ADMINISTRADA 

PARA CADA CASO IDENTIFICADO: DADOS ADVINDOS DA FICHA DE SAUDE DO 

RECÉM NASCIDO 

 

Relação de motivos da internação 

Uma ocorrência de complicações por desidratação; 

Uma ocorrência de necessidade de procedimento cirúrgico; 

Duas ocorrências de complicações apresentadas por quadro de icterícia; 

Uma ocorrência de necessidade de banho de luz; 

Uma ocorrência de complicações apresentadas no cordão umbilical. 

Relação de medicações administradas 

Duas ocorrências de uso de “Luftal” 

Uma ocorrência do uso de “Dimetil” 

Uma ocorrência do uso de “Protovit” 

Duas ocorrências de administração de medicação não identificada. 
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ANEXO B 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos 

Culturais 
 

 

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 o 

desenvolvimento infantil e a relação mãe-bebê. A pesquisa será realizada através de entrevistas, 

que serão gravadas em audiotapes, e questionários da mãe e da criança, que acontecerão na 

maternidade e na residência das famílias, entre o terceiro trimestre de gestação e o décimo oitavo 

mês de vida da criança. As entrevistas acontecerão em data e horário previamente combinado, de 

acordo com a disponibilidade dos participantes.  

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. 

 As pesquisadoras responsáveis por este Projeto de Pesquisa são a Profa. Dra. Patrícia 

Alvarenga, que poderá ser contatada pelos telefones: 32836437 ou 91564611 e a Profa. Dra. 

Maria Virgínia Dazzani que poderá ser contatada pelos telefones: 32836437 ou 91218173. 

Data:       /      / 

Nome da participante: _______________________________________ 

Assinatura da participante: _________________________________

Caso:  
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos 

Culturais 
 

FICHA DE DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

CONTATO INICIAL 

 

       Nome da Gestante:............................................................................................................................... 

       Quantos anos você tem?...................................................................................................................... 

       Até que série você completou na escola?............................................................................................. 

       Você trabalha? ( ) sim ( ) não O que faz?.......................................................................................... 

       Esta é a sua primeira gravidez? (   ) sim    (   ) não 

       A gravidez era (   ) esperada ou foi (   ) inesperada? 

       Você já sabe o sexo do seu bebê?  (    ) sim   (   ) não   (    ) masculino  (   ) feminino 

       Você teve ou está tendo alguma complicação na sua gravidez? (   ) sim  (   ) não.   

       Se sim, qual?......................................................................................................................................... 

       Algum problema de saúde? (   )sim (   ) não.   

       Se sim, qual?.......................................................................................................................................... 

       Faz uso de alguma medicação? (   ) sim  (   )não.  

       Se sim, qual?........................................................................................................................................ 

       Já foi atendida alguma vez por um psiquiatra? (   ) sim  (   ) não.  

       Se sim, quando?....................................................................................................................................... 

       Preencher o quadro abaixo com as informações sobre outros filhos da gestante 

Caso:  
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Idade Sexo 

  

  

  

  

  

  

       O pai do bebê vive com você? (   ) sim (   ) não. Se sim, há quanto tempo?............................................          

      Estado civil:............................................................................................................................................... 

      Como é o nome do pai do bebê?................................................................................................................. 

      Ele trabalha? ( ) sim  ( ) não. O que faz?.................................................................................................... 

      Até que série escolar ele completou?.......................................................................................................... 

      Ele é o pai do seu primeiro filho?................................................................................................................ 

      Preencher o quadro abaixo com as informações sobre quem mora na casa 

Grau de 

parentesco com a 

gestante 

Idade Sexo 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

       Qual é a renda familiar?........................................................................................................................... 

       Data prevista para o nascimento do bebê:................................................................................................ 
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       Nome da instituição/posto de saúde:........................................................................................................ 

       Endereço:.................................................................................................................................................. 

                .......................................................................................................................................................... 

       Telefones:.................................................................................................................................................. 

    Alternativa de contato (nome):.................................................................................................................  

    Telefones:..................................................................................................................................................                            

       Data e local da entrevista:........................................................................................................................ 

       Alunos responsáveis:.................................................................................................................................. 
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                  ANEXO D   

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos 

Culturais 
 

 

  FICHA DE SAÚDE DO RECÉM NASCIDO 

 

Nome do bebê_______________________________ Data de nascimento________________ 

Número semanas de gestação___________________ Sexo do bebê (  )F   (  )M   

Ocorreram na gestação:                  Não        Sim 

 Ameaças de aborto     (  )           (  ) 

 Infecções congênitas     (  )           (  ) 

 Pressão alta      (  )           (  ) 

 

Local de nascimento (hospital): _________________________________________________  

Tipo de Parto: (  ) normal (  ) cesárea  

Peso ao nascer: ___________ Comprimento: ___________ Apgar (1min):_____ (5min):____ 

 

Necessidade de manobras de reanimação:                     Não        Sim 

                    (  )           (  ) 

 

Internação hospitalar:       Não        Sim 
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Duração________________          (  )           (  ) 

 

Motivo de internação:       Não        Sim 

 Desidratação      (  )           (  ) 

 Pneumonia      (  )           (  ) 

Asma/bronquite     (  )           (  ) 

 Acidente      (  )           (  ) 

 Cirurgia      (  )           (  ) 

 Outros ____________________________________ 

 

Problemas de saúde:       Não         Sim 

Convulsão      (  )            (  ) 

Trauma crânio-encefálico com perda de consciência (  )            (  ) 

Defeito ortopédico     (  )            (  ) 

Deformidade física     (  )            (  ) 

Estrabismo      (  )            (  ) 

Outros_____________________________________ 

 

Doenças crônicas ou deficiência:     Não         Sim 

        (  )            (  ) 

 

Medicação diária ou freqüente: _________________    Não        Sim, diária         Sim, 

freqüente 
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           (  )              (  )                        (  ) 

Alimentação: (  ) seio (   ) mamadeira (  ) mista   

Observações:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Adaptação da Ficha de Anamnese, por Cristiane Alfaya, da Escala de desenvolvimento do 

Comportamento da Criança (Pinto, Vilanova & Vieira, 1997) 
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                            ANEXO E 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos 

Culturais 
 

 

Questionário de Temperamento Infantil Revisado 4 a 11 meses       Caso:______ 

William B. Carey & Sean McDevitt 

Instruções 

Agora vamos conversar um pouco sobre o (nome do bebê). Eu vou lhe dizer frases sobre coisas 

que os bebês fazem. Eu quero que você pense no comportamento do seu bebê no último mês ou 

um mês e meio e me fale se ele faz essas coisas muito ou pouco. Você vai me responder usando 

uma dessas respostas (mostrar cartão para a mãe): quase nunca; raramente; varia, normalmente 

não; varia, normalmente sim; frequentemente; quase sempre. Veja que “quase nunca” é 1, 

“raramente” é 2, e assim por diante. Por isso, se você ficar em dúvida, por exemplo, entre “varia, 

normalmente não” e “varia, normalmente sim”, pense que “varia, normalmente não” é 3, 

portanto, é menos que “varia, normalmente sim”, que é 4. Não tem resposta certa, nem errada, 

nem boa, nem ruim. Eu quero saber como é o seu bebê no dia-a-dia. Quando quiser que eu repita 

a frase, me fale. 

 

1. O bebê come mais ou menos a mesma quantidade de alimento sólido diariamente.   

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

2. O bebê fica enjoadinho ao acordar e quando vai dormir (fecha a cara, chora). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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3. O bebê brinca com um objeto por menos de um minuto e em seguida procura outro 

brinquedo ou atividade. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

4. O bebê se senta quieto enquanto assiste à televisão ou outra coisa que esteja acontecendo 

perto dele. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

5. O bebê aceita fácil qualquer mudança de lugar ou posição para se alimentar ou da pessoa que 

dá o alimento. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

6. O bebê aceita cortar as unhas sem protesto/sem reclamar. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

7. O choro de fome do bebê pode parar por mais de um minuto se alguém pegá-lo no colo, der 

o bico, colocar o babador, etc. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

8. O bebê brinca sem parar com o mesmo objeto por mais de 10 minutos. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

9. O bebê aceita seu banho a qualquer hora do dia sem resistir/sem reclamar. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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10. O bebê se alimenta tranquilamente e mostra moderadamente quando gosta ou não do 

alimento. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

11. O bebê mostra desconforto (se agita ou se contorce) quando a fralda está suja de cocô. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

12. O bebê fica tranqüilo durante o banho. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

13. O bebê toma seu leite mais ou menos nos mesmos horários (não tem diferença de mais de 1 

hora). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

14. O bebê fica tímido (vira-se ou se agarra à mãe) ao encontrar outra criança pela primeira vez. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

15.  O bebê continua a se agitar durante a troca de fralda mesmo que se tente distraí-lo com um 

jogo, brinquedo ou música, etc. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

16. O bebê se diverte por meia hora ou mais no berço ou cercadinho (olhando para um móbile ou 

brincando com um objeto). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

17. O bebê se mexe muito (chuta, agarra, se contorce) na troca de fraldas ou de roupas. 
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1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

18. O bebê resiste fortemente a mais comida ou leite quando está satisfeito (cospe, fecha a boca, 

bate a colher, etc.). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

19. O bebê resiste a mudanças no horário de alimentação (de uma hora ou mais) mesmo depois 

de duas tentativas. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

20. O bebê faz cocô em horários diferentes diariamente (com mais de uma hora de diferença). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

21. O bebê pára a brincadeira e presta atenção quando alguém passa perto dele. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

22. O bebê não presta atenção a vozes ou outros sons normais da casa quando brinca com um 

objeto favorito. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

23. O bebê faz sons de alegria (balbucia, sorri, dá gargalhadas) quando está trocando as fraldas 

ou vestindo a roupa. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

24. O bebê aceita fácil novos alimentos, engolindo rápido. 

1=quase 2=raramente 3= varia, 4=varia, 5=frequentemente 6= quase 
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nunca normalmente 

não 

normalmente 

sim 

sempre 

25. O bebê olha para outras crianças brincando por menos de um minuto e depois olha para outro 

lugar. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

26. O bebê reage moderadamente (apenas pisca ou se assusta) à luz intensa como a de lâmpada 

de flash ou ao deixar a luz do sol entrar quando se abre a janela. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

27. O bebê é agradável (sorri, dá gargalhadas) quando chega pela primeira vez em lugares não 

familiares (casa de amigos, loja, etc.). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

28. O bebê fica com sono mais ou menos no mesmo horário toda noite (não mais que meia hora 

de diferença). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

29. O bebê aceita cuidados de rotina como pentear o cabelo, lavar o rosto, etc., a qualquer hora 

sem protesto. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

30. O bebê fica sentado e calmo ou se contorce um pouco enquanto viaja no assento do carro ou 

carrinho de bebê. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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31. A reação inicial do bebê a uma nova babá é de rejeição (chora, se agarra à mãe, etc.). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

32. O bebê fica/persiste por muitos minutos quando está praticando uma nova habilidade como 

rolar, pegar objetos, etc. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

33. O bebê se mexe muito (se contorce, balança, chuta) enquanto está acordado no berço. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

34. O bebê se opõe a tomar banho num lugar diferente ou que uma pessoa diferente lhe dê banho 

mesmo depois de 2-3 tentativas. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

35. A quantidade de leite que o bebê toma é bastante imprevisível de uma mamada para outra. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

36. Nos primeiros minutos em um novo lugar ou situação (nova loja ou casa) o bebê fica 

inquieto. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

37. O bebê percebe mudanças na aparência ou roupa, por exemplo, penteados, roupa diferente, 

da mãe. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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38. O bebê reage fortemente a novos alimentos, seja de forma positiva (estala os lábios, ri, grita), 

seja de forma negativa (chora). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

39. O bebê fica feliz (balbucia, sorri, etc.) durante cuidados como pentear o cabelo ou lavar o 

rosto. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

40. O bebê continua a chorar depois de vários minutos tentando acalmá-lo. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

41. O bebê tenta pegar uma coisa desejada, que está distante, por dois minutos ou mais. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

42. O bebê recebe um novo brinquedo com gritinhos e muita expressão de sentimentos 

(positivos ou negativos). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

43. O bebê brinca ativamente com os pais – faz muitos movimentos com os braços, pernas e 

corpo. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

44. O bebê olha para um novo objeto quando lhe oferecem, mesmo quando já está segurando 

outro. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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45. Quando está em casa, a reação inicial do bebê à aproximação de uma pessoa estranha é de 

aceitação. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

46. O bebê quer tirar sonecas em horários diferentes (com mais de uma hora de diferença) todos 

os dias. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

47. O bebê continua comendo alimentos sólidos sem reagir a diferenças no sabor ou consistência 

(mais mole, mais duro). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

48. O bebê chora quando lhe deixam brincando sozinho. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

49. O bebê se acostuma mais ou menos em 10 minutos a novos lugares (casa, loja, área de 

brincadeira, etc.). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

50. As sonecas de dia do bebê têm mais ou menos a mesma duração (com menos de meia hora 

de diferença). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

51. O bebê se mexe muito na hora de mamar ou comer (se contorce, chuta, agarra). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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52. O bebê reage (olha fixamente ou se assusta) quando há mudanças repentinas na iluminação 

(lâmpadas de flash, ligar a luz). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

53. O bebê pode ser acalmado com conversa ou jogos e em seguida fica com sono. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

54. O bebê demonstra muito sentimento (dá fortes risadas ou chora) durante a troca de fraldas ou 

de roupa. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

55. O bebê não se mexe quando está dormindo e acorda no mesmo lugar. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

56. O bebê se acostuma fácil e dorme bem após 1 ou dois dias quando há mudanças no horário 

ou lugar. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

57. O bebê reage a mudanças na temperatura ou tipo de leite ou na substituição de suco. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

58. O bebê assiste à televisão por mais de 5 minutos seguidos. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

59. O bebê pode ser acalmado por alguns minutos se for colocado no colo ou por alguma 

brincadeira ou televisão se estiver irritado com a fralda suja de cocô. 
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1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

60. O bebê come a sua alimentação sólida mais ou menos no mesmo horário (não mais que uma 

hora de diferença). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

61. O bebê fica feliz (sorri, balbucia) quando pára de receber leite ou alimento sólido por alguns 

instantes. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

62. O bebê aceita, em alguns minutos, a mudança de lugar de banho ou de pessoa que lhe dá 

banho. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

63. O bebê chora por menos de um minuto quando toma uma injeção. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

64. O bebê se mexe muito (chuta, balança os braços) quando chora. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

 

65. O bebê continua a se assustar ou a ficar atento a um barulho alto (martelada, cachorro 

latindo, etc.) mesmo depois de ouvi-lo várias vezes no mesmo dia. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

66. A reação inicial do bebê é de afastamento (ele vira a cabeça para um lado, cospe) quando a 

consistência, o sabor, ou a temperatura do alimento sólido muda. 



140 

 

 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

67. O horário em que o bebê acorda de manhã varia muito (em uma hora ou mais). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

68. O bebê continua a rejeitar o remédio ou comida de que não gosta mesmo que tentem distraí-

lo com jogos ou truques. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

69. O bebê reage mesmo a um toque suave (se assusta, se contorce, dá risadas, chora). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

70. O bebê reage fortemente aos estranhos: dá risadas ou chora. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

71. O bebê agarra ou toca ativamente os objetos que estão a seu alcance (cabelo, colher, óculos, 

etc.). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

72. O bebê aceita qualquer comida que lhe oferecem sem parecer notar a diferença. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

73. O período de maior atividade física do bebê (quando o bebê fica mais agitado) acontece na 

mesma hora do dia. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

4=varia, 

normalmente 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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não sim 

74. O bebê parece chateado (chora, se contorce) quando é colocado pela primeira vez para 

dormir em um lugar diferente. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

75. O bebê reage moderadamente ao encontrar pessoas conhecidas  com sorrisos tranqüilos ou 

nenhuma reação. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

76. O bebê fica irritado ou mal humorado durante um resfriado ou um problema intestinal. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

77. O bebê quer uma alimentação extra em um horário diferente a cada dia (mais de uma hora de 

diferença). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

78. O bebê ainda fica com receio ou medo de estranhos depois de 15 minutos. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

79. O bebê não se mexe ou se mexe pouco enquanto brinca com objetos. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

80. O bebê pode ser distraído por um jogo, TV, música quando ele está se contorcendo durante 

os cuidados como cortar unhas, pentear o cabelo. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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81. O bebê continua feliz ou calmo quando está com machucados que não são graves (cortes, 

batidas). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

82. A reação do bebê ao ver o médico é de aceitação (ele sorri, balbucia). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

83. O bebê reage a um alimento de que não gosta mesmo se ele estiver misturado com o 

alimento preferido. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

84. O bebê brinca silencioso e calmo com os brinquedos (balbucia ou faz poucos ruídos). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

85. Os períodos em que o bebê fica enjoadinho acontecem mais ou menos no mesmo horário do 

dia (manhã, tarde, noite). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

86. O bebê não se mexe durante cuidados como pentear cabelo ou cortar as unhas. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

87. O bebê pára de mamar e olha quando ele ouve um barulho estranho como telefone, 

campainha. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 
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88. O bebê presta atenção a uma brincadeira com o pai ou com a mãe por mais ou menos um 

minuto. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

89. O bebê fica tranqüilo no banho. Mostra que gosta ou não gosta moderadamente (sorri ou 

fecha a cara). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

90. O bebê precisa que um novo alimento seja apresentado em 3 ou mais refeições antes de ele 

aceitá-lo (engoli-lo). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

91. A primeira reação do bebê a qualquer atividade nova como primeiro corte de cabelo, novo 

remédio, etc. é de protesto. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

92. O bebê age da mesma forma quando a fralda está molhada ou seca (não tem reação). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

93. O bebê fica irritado ou chora durante o exame físico feito pelo médico. 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

94. O bebê aceita mudanças no tipo, quantidade e horário da alimentação sólida depois de 1 ou 2 

tentativas. 

1=quase 2=raramente 3= varia, 4=varia, 5=frequentemente 6= quase 
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nunca normalmente 

não 

normalmente 

sim 

sempre 

95. O bebê se mexe muito e por vários minutos ou mais quando brinca sozinho (chuta, balança 

os braços, pula). 

1=quase 

nunca 

2=raramente 3= varia, 

normalmente 

não 

4=varia, 

normalmente 

sim 

5=frequentemente 6= quase 

sempre 

 

Impressões Gerais sobre o Temperamento do Bebê 

Agora eu gostaria que você comparasse o seu bebê com outros da mesma idade e me 

respondesse algumas perguntas. Você vai usar cartões parecidos com o primeiro, só que dessa 

vez há um cartão para cada pergunta. 

1. O que você acha da quantidade de movimento corporal do seu bebê no dia-a-dia?                                                                                                                           

1 – muito 

inativo   

2 – 

inativo 

3 – 

moderadamente 

inativo 

4 – 

moderadamente 

ativo 

5 - ativo 6 – muito 

ativo 

 

2. As funções corporais como sono, a fome e as evacuações do seu bebê são regulares? 

1-muito 

regular 

2-

regular 

3-

moderadamente 

regular 

4–

moderadamente 

irregular 

5- 

irregular 

6–muito 

irregular 

 

3. Como o seu bebê reage a novas pessoas, lugares, acontecimentos? 

1 – não 

resiste 

2-resiste 

muito pouco  

3- resiste 

pouco  

4- resiste 

moderadamente 

5- resiste 6 – resiste 

muito 

 

4. Com que rapidez o seu bebê passa de uma reação negativa/de protesto para uma reação de 

aceitação? 
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1 – muito 

rápido  

2- rápido 3- 

moderadamente 

rápido 

4- 

moderadamente 

lento  

5- lento  6- muito 

lento  

 

5. Como são as reações positivas (alegria, prazer) e negativas (desconforto, irritação) do seu 

bebê? 

1- muito 

fracas 

2-fracas 3- 

moderadamente 

fracas 

4-

moderadamente 

intensas 

5- 

intensas 

6-muito 

intensas 

 

6. Como é o humor do seu bebê? 

1-muito 

agradável 

2-

agradável 

3-

moderadamente 

agradável 

4-

moderadamente 

desagradável 

5-

desagradável 

6-muito 

desagradável 

 

7.Quanto o seu bebê fica/persiste fazendo uma mesma coisa (brincar, assistir a TV)? 

1-muito 

persistente 

2-

persistente 

3-

moderadamente 

persistente 

4 –

moderadamente 

não persistente 

5-não 

persistente 

6-muito não 

persistente 

 

8. Quanto o seu bebê se distrai ao ouvir ruídos? 

1- se distrai 

com muita 

freqüência 

2- se distrai 

com 

freqüência 

3- se distrai 

regularmente 

4-às vezes 

se distrai 

5- raramente 

se distrai 

6- se distrai 

muito 

raramente 

 

 

9. Quanto o seu bebê reage a som, cheiros, sabores, luzes? 

1- muito 2- 3- 4- 5- sensível 6- muito 
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insensível insensível moderadamente 

insensível 

moderadamente 

sensível 

sensível 

 

10. Como é lidar com seu bebê? 

1- muito 

fácil 

2- fácil 3-

moderadamente 

fácil 

4- 

moderadamente 

difícil  

5- difícil 6- 

muito 

difícil 
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ANEXO F 

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos 

Culturais 

 

 

CARTÕES DE RESPOSTAS AO QUESTIONÁRIO DO TEMPERAMENTO INFANTIL 

REVISADO 

 

 

 

6=quase sempre 

5=frequentemente 

4=varia, normalmente sim 

3=varia, normalmente não 

2=raramente 

1=quase nunca 

 

 

6=muito ativo 

5= ativo 

 4=moderadamente ativo 

3=moderadamente inativo 

2=inativo 

1=muito inativo 
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6=muito irregular 

5=irregular 

4=moderadamente irregular 

3=moderadamente regular 

2=regular 

1=muito regular 

 

  

6=resiste muito 

5=resiste 

4=resiste moderadamente 

3= resiste pouco 

2=resiste muito pouco 

1=não resiste 

 

 

6=muito lento 

5=lento 

4=moderadamente lento 

3=moderadamente rápido 

2=rápido 

1=muito rápido 
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6=muito intensas 

5=intensas 

4=moderadamente intensas 

3=moderadamente fracas 

2=fracas 

1=muito fracas 

 

6=muito desagradável 

5=desagradável 

4=moderadamente 

desagradável 

3=moderadamente agradável 

2=agradável 

1=muito agradável 

 

 

6=muito não persistente 

5=não persistente 

4=moderadamente não 

persistente 

3=moderadamente persistente 

2=persistente 

1=muito persistente 
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6=se distrai muito 

5=raramente se distrai 

4=às vezes se distrai 

3=se distrai regularmente 

2=se distrai com freqüência 

1=se distrai com muita 

freqüência 

 

6=muito sensível 

5=sensível 

4=moderadamente sensível 

3=moderadamente insensível 

2=insensível 

1=muito insensível 

 

6=muito difícil 

5=difícil 

4=moderadamente difícil 

3=moderadamente fácil 

2=fácil 

1=muito fácil 
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ANEXO G 

    

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos 

Culturais 

 

ENTREVISTA SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS PARENTAIS AOS 18 MESES 

(Piccinini, Frizzo, Alvarenga, Lopes & Tudge, 2007) 

Eu gostaria de conversar com você sobre algumas situações que acontecem no seu dia-a-

dia com o (nome da criança), em que ele faz coisas que lhe incomodam e que você acha difícil 

de lidar. Todos os pais/mães passam por esse tipo de situação com os filhos e muitas vezes é 

difícil encontrar o melhor jeito de lidar com isso. 

1 - Para alguns pais a hora da refeição é um momento difícil porque a criança muitas vezes se 

recusa a comer. 

 a) Você já teve este problema com o (nome da criança)? 

 b) O que você fez? (Se não aconteceu: O que você faria se isso acontecesse?) 

 c) Você teve que fazer mais alguma coisa? (Se não aconteceu: Você acha que teria que 

fazer mais alguma coisa?) 

2 - Às vezes as mães têm compromisso e precisam sair e deixar a criança com outra pessoa. 

Muitas crianças choram e fazem birra numa situação destas.  (Repetir as questões) 

3 - Outra situação comum em crianças da idade do (nome da criança) é não querer trocar de 

roupa. Muitas vezes a criança "faz uma cena" e se recusa a vestir a roupa. (Repetir as questões) 

4 - Outra situação difícil nesta idade é quando a criança se recusa a ir para a cama, quando já 

está na hora de dormir.  (Repetir as questões) 

5 - Para algumas mães, a hora do banho é um momento difícil porque a criança muitas vezes se 

recusa a tomar banho ou a sair do banho. (Repetir as questões) 
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6 - Um comportamento comum das crianças nesta idade é fazer grande birra quando recebem 

um não da mãe, ou quando eles não querem fazer o que a mãe quer. (Repetir as questões) 
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           ANEXO H        

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos Culturais 

 

ESTRUTURA DE CATEGORIAS DE PRÁTICAS EDUCATIVAS MATERNAS:18 

MESES DE VIDA DO BEBÊ 

(Alvarenga, Piccinini, Frizzo, Lopes & Tudge, 2009) 

Práticas Facilitadoras 

P1. Negocia e Troca: a mãe referia algum tipo de negociação com a criança, 

conversando com ela, prometendo-lhe alguma coisa em troca de obediência, 

oferecendo-lhe alguma alternativa, como uma brincadeira, ou ainda quando os pais 

referiam entreter a criança.  Ex.: “Se você comer mais um pouco você pode ver TV”; 

“Eu tento fazer uma brincadeira, fazer ele fazer outra coisa”. 

P2. Comanda verbalmente sem coerção: a mãe referia dar ordens ou fazer pedidos à 

criança indicando o comportamento que deveria ser emitido pela mesma de maneira 

não aversiva ou coercitiva (punitiva).  Ex: “Tá na hora do banho”; “Come tudinho 

filho”. 

P3. Muda os hábitos da criança: esta categoria foi empregada quando a mãe 

afirmava fazer algum tipo de alteração na rotina da criança para obter uma 

modificação de comportamento da mesma. Ex.: “Eu mudei a prática. Agora eu acordo 

ele às 7 horas da manhã, que aí de noite ele fica com sono”; “Eu não deixo comer doce 

antes do almoço”. 

P4. Explica apontando conseqüências: esta categoria foi empregada quando a mãe 

afirmava utilizar explicações que envolvessem a descrição de contingências das 
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implicações do comportamento da criança para ela mesma ou para outras pessoas. Ex.: 

Você tem que comer para ficar forte.” 

P5. Explica apontando convenções: esta categoria foi empregada quando a mãe 

referia utilizar explicações que envolvessem normas ou regras sociais e relacionadas 

ao comportamento da criança. Ex.: “Eu digo a ele: não bata, que é feio”. 

P6. Interfere no ambiente físico: esta categoria foi utilizada quando a mãe atuava 

diretamente no ambiente físico onde estava a criança. “Eu apago a luz e aí ele fica 

quieto.”  

Práticas Não Facilitadoras: 

P7. Faz ameaça de punição e de retirada de privilégios: esta categoria foi 

empregada quando a mãe referia dizer para a criança que iria puni-la, caso não parasse 

de se comportar de determinada forma ou quando a mãe referia dizer para a criança 

que iria privá-la de algo caso esta não parasse de se comportar de determinada forma. 

Ex.: “Vou te deixar no cantinho sozinho, sentado.” “Se você fizer isso de novo eu vou 

brigar com você.”; “Você vai começar a fazer o que não deve e vai apanhar.”. 

P8. Retira privilégio/Castiga: esta categoria foi utilizada quando a mãe referia deixar 

a criança sem algo que ela gostasse em função de um comportamento inadequado, ou 

quando relatava castigar a criança. Ex.: “Mando o amigo para casa e ele fica sem 

ninguém pra brincar”; “Eu boto ele sentado no sofá.”. 

P9. Pune verbalmente: a mãe relatava repreender ou xingar a criança, demonstrar 

desaprovação frente ao seu comportamento, proibir verbalmente a criança de fazer 

algo ou quando dizia utilizar comandos verbais coercitivos, ou seja, dar ordens ou 

fazer pedidos indicando o comportamento que deveria ser emitido pela criança, porém 

de forma coercitiva. Incluíram-se nessa categoria relatos de utilizar o olhar como 

repreensão.  Ex. “Eu grito com ele: vai já pro banho.”.  

P10. Pune fisicamente: a mãe relatava utilizar intervenções físicas que causassem dor 

na criança.  Ex.: “Ah, eu dei umas palmadinhas.”. 

P11. Coage fisicamente: a mãe referia obrigar ou forçar fisicamente a criança a 

comportar-se de determinada forma.  Ex.: “Eu levo ele pro banho à pulso.”  
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P12. Faz ameaças de cunho religioso ou fictício: esta categoria foi empregada 

quando a mãe relatava para a criança que se ela não obedecesse a personagens 

religiosos ou fictícios iriam aparecer, sendo caracterizados como estímulos aversivos 

para a criança. Ex.: “Veste logo a roupa que lá vem a velha”.  

Outras Práticas 

P13. Delega para outra pessoa: esta categoria foi empregada quando a mãe delegava 

uma responsabilidade sobre o comportamento infantil, relatando não interferir no 

comportamento de birra da criança, pedindo ajuda ou deixando que a prática educativa 

fosse realizada por outra pessoa, comumente o cônjuge ou a avó da criança. Ex.: “Eu 

tenho que sair então eu deixo ele chorando e a avó olha ele.” 

P14. Engana: esta categoria foi utilizada quando a mãe afirmava buscar iludir a 

criança com estímulos apetitosos para que esta realizasse a tarefa desejada.   Ex.: 

“Veste logo a roupa para a gente ir comprar queimado.”. 

P15. Não se interfere: a mãe afirmava não interferir de nenhuma maneira frente ao 

comportamento da criança.  Ex.: “Eu não faço nada”; “Eu deixo ele botar a roupa.”  

P999. Prática não codificada  
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           ANEXO I        

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos Culturais 

CRITÉRIOS PARA CODIFICAÇÃO DE CATEGORIAS DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS MATERNAS: 18 MESES DE VIDA DO BEBÊ 

(Alvarenga, Piccinini, Frizzo, Lopes & Tudge, 2009) 

1. Em cada situação estruturada analisada deverão ser codificadas as quatro primeiras práticas 

mencionadas pela mãe. 

 

2. Cada categoria deverá ser codificada apenas uma vez em cada situação analisada. Portanto, se a mãe 

referir fazer ameaça de punir fisicamente, por exemplo, o código da categoria (7) só aparecerá uma 

vez nesta situação. Se na situação seguinte a prática for relatada novamente, deverá ser novamente 

codificada. 

 

3. A codificação das práticas deverá respeitar a ordem de aparecimento das mesmas na 

entrevista. Por exemplo, se a mãe diz: “Eu ia xingar e ia dar umas palmadas”, a prática 1 

será pune verbalmente (9), conforme a descrição da mãe à ocorrência do “xingar”. A prática 

2 será punição física (10). Porém, deve-se atentar para o fato de que algumas vezes na 

entrevista as práticas estão sublinhadas fora da ordem. 

 

4. Sempre que houver dúvida na classificação da prática deve-se tentar compreender o 

contexto em que ela ocorre. Principalmente, quando se trata de decidir em categorizar 

determinada prática como não codificada. 
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           ANEXO J        

      

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 

Núcleo de Pesquisa sobre Infância e Contextos Culturais 

  

PROTOCOLO PARA ANÁLISE DAS ENTREVISTAS SOBRE PRÁTICAS EDUCATIVAS 

MATERNAS                    Caso: ______  

SIT  1- comer (  ) S       (  ) N SIT 3 -trocar 

roupa –  

(  ) S       (  ) N SIT 5- banho (   ) S   (   ) N Tot  sim= Tot 

ameaça 

punir= 

P1  P1  P1  Tot 

facilitadoras

= 

Tot 

retirada 

de 

priv./casti

ga= 

P2  P2  P2  Tot não 

facilitadoras

= 

Tot pune 

verbalmen

te= 

P3  P3  P3  Tot outras= Tot pune 

ficicament

e= 

P4       P4  P4  Tot negocia 

e troca= 

Tot coage 

fisicament

e= 

SIT 2- ficar 

com outra 

pessoa 

(  ) S      (  ) N SIT 4- dormir (  ) S       (  ) N SIT 6- não da 

mãe 

(   ) S   (   ) N Tot 

comanda s/ 

coerção= 

Tot 

ameaça 

religiosa/fi

ctícia= 

P1  P1  P1  Tot muda 

de hábito= 

Tot 

delega= 

P2  P2  P2  Tot explica 

consequênci

a= 

Tot 

engana= 

P3  P3  P3  Tot explica 

convenções= 

Tot não 

interfere= 

P4  P4  P4  Tot 

interfere 

ambiente 

físico= 

Tot não 

codificada

= 

                                                                                       Total facilitadoras + não facilitadoras =  

 

 


