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RESUMO 

O principal objetivo deste estudo foi identificar o efeito do apelo emocional negativo em 

propagandas preventivas sobre drogas ilícitas, nas atitudes e intenções dos pais em diferentes 

níveis de responsividade. Diante da problemática do aumento no consumo de drogas por 

adolescentes e na crença de que os pais são atores importantes no processo educativo e de 

formação social de seus filhos, entende-se que o marketing, no campo das políticas públicas 

pode contribuir favoravelmente com a erradicação dessa problemática associado à promoção 

do bem estar social. Por outro lado, verifica-se a incipiência de contribuições teóricas voltadas 

ao bem-estar social a partir da exploração do marketing com o uso de apelos emocionais em 

propagandas e de suas abordagens direcionadas aos pais vulneráveis ao problema da drogas.    

As hipóteses desenhadas para este estudo foram testadas a partir da realização de um 

experimento com 415 pais respondentes e analisadas a partir de técnicas de análises 

estatísticas. No experimento foram manipuladas três propagandas com diferentes níveis de 

apelos emocionais negativos do medo sobre dois grupos de pais, com alta e baixa 

responsividade, consideradas neste estudo como variáveis moderadoras do efeito das 

propagandas. Buscou-se verificar tal efeito sobre as atitudes dos pais para com a propaganda, 

sua intenção de participação de programas preventivos com seus filhos e sua intenção de 

comunicar-se com os filhos sobre a mensagem transmitida na propaganda. Verificou-se que 

os apelos com alto e baixo  nível de medo apresentam efeito pouco significativo nas atitudes e 

intenções dos pais. Apresenta-se ainda as limitações do estudo, as proposições teóricas 

identificadas, as implicações do marketing à formulação de políticas públicas e sugestões para 

o desenvolvimento de novos estudos. 

Palavras-chave: Parentalidade, Adolescentes, Drogas, Propaganda, Apelo do Medo, 

Comportamento do Consumidor, Estudo Experimental. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The main objective of this study was to identify the effect of negative emotional appeal in 

advertising on preventive illicit drugs , attitudes and intentions of parents in different levels of 

responsiveness . Regarding the problem of the increase in drug use by adolescents and the 

belief that parents are important actors in the educational process and social training of their 

children , it is understood that marketing in the field of public policy can contribute favorably 

to the eradication this problem associated with the promotion of social welfare . On the other 

hand , there is a paucity of theoretical contributions aimed at social welfare from the 

exploration of marketing with the use of emotional appeals in advertisements and approaches 

targeted at parents vulnerable to the problem of drugs . The hypotheses for this study were 

drawn from tested conducting an experiment with 415 respondents and analyzed parents from 

statistical analysis techniques . In the present experiment manipulated three advertisements 

with different levels of fear of negative emotional appeals on two groups of parents with high 

and low responsiveness , considered as moderator variables in this study the effect of 

advertisements. We sought to verify such an effect on the attitudes of parents towards the 

advertisement , its intention to participate in preventive programs with their children and their 

intention to communicate with their children about the message conveyed in the 

advertisement. It was found that the appeals with high and low levels of fear have negligible 

effect on the attitudes and intentions of parents . It also presents the limitations of the study , 

theoretical propositions identified , the implications of marketing to the formulation of public 

policies and suggestions for the development of new studies. 

Keywords: Parenting, Adolescent, Drugs, Advertising, Appeal of Fear, Consumer Behavior, 

Experimental Study. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aumento no consumo de drogas ilícitas, em diversas partes do mundo, passou a ter 

um lugar de destaque entre as principais preocupações de órgãos governamentais, educadores, 

profissionais de saúde e pesquisadores interessados no assunto. Progressivamente, temáticas 

sobre consumo de drogas extrapolam os interesses de segurança pública, alicerçados na 

confrontação, repressão, combate e reflexões terapêuticas farmacológicas. Essa temática vem 

se intensificando na esfera educacional, com um formato essencialmente preventivo que 

abrange a conscientização, construção de atitudes e modelagem de comportamentos. A 

problemática do aumento no consumo é notada no trabalho de Evans-Whipp et al. (2004), ao 

apontarem para a emergente necessidade em compreender seus fatores. No campo da 

prevenção, segundo a UNDOC (United Nations Office on Drugs and Crime, 2012), muitos 

esforços são empregados na promoção de estudos e análises associados à produção, ao tráfico 

e ao consumo dessas drogas com fins às descobertas de alternativas que possam contribuir 

com a saúde e bem-estar social. 

O uso de drogas entre crianças e adolescentes tem se agravado nos últimos anos 

devido a sua rápida propagação que, além de interferir na opinião pública, desencadeia 

preocupações em autoridades da educação e da área da saúde (MAESTRINI, 1998). Como 

afirma Evans-Whipp (2004, p.227), a utilização de substâncias ilegais entre adolescentes nas 

escolas é uma preocupação de vários países e necessita de uma atenção especial quanto ao 

desenvolvimento de políticas públicas de prevenção ao consumo dessas substâncias. Os 

estudos de Paton, Kessler e Kandel (1977), já apontavam para as práticas de consumo de 

drogas ilícitas entre adolescentes no ambiente escolar, ao enfatizar a acessibilidade e suas 

consequências face a depressão. 

Na argumentação de Birman (2000, p. 220) fica claro que a questão das drogas foi 

enaltecida a partir do anseio político-social que deu a ela o devido censo de urgência na busca 

de soluções imediatistas, constituindo-se assim, uma nova problemática de pesquisa que 

extrapola o campo da psiquiatria e da farmacologia, partindo para uma área interdisciplinar. 

 Ao passo em que, no mundo, se estabelecem programas de combate ao consumo e a 

proliferação de drogas, ocorre concomitantemente um aumento significativo na quantidade 

produzida, distribuída e consumida dessas substâncias, o que pressupõe a necessidade da 

elaboração de novas alternativas de combate a essa realidade. Segundo dados do Escritório 

das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC, 2010), houve um aumento considerável 

no consumo de drogas no mundo, no período de 2011 a 2012, o que representa em alguns 
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países um crescimento de 0,7%, considerado alto por organizações que monitoram esse 

cenário. 

Com relação ao papel do marketing e de sua participação no combate ao consumo de 

drogas, cita-se o trabalho de Scheier e Grenard (2012), desenvolvido com uma abordagem 

mais informacional direcionada a lembranças que determinados adolescentes tinham de 

campanhas anticonsumo de drogas. 

Para Smith e Fitchett (2002), as técnicas de marketing utilizadas para analisar o 

comportamento consumidor de produtos e serviços também podem ser utilizadas a favor da 

compreensão do consumo de drogas entre adolescentes. 

Especificamente, com abordagem do marketing direcionado a saúde e bem-estar do 

indivíduo, a questão do consumo de drogas ilícitas é discutida no trabalho de Gordon, et al. 

(2006), com o enfoque na promoção de atividades físicas e cuidados com a alimentação, a fim 

de distanciar o indivíduo do consumo de drogas. 

Ainda no contexto do marketing, a eficácia de campanhas antidrogas foi testada no 

estudo de Sajahan et al. (2012) ao revelar resultados favoráveis à sua utilização contra o 

consumo de drogas. Embora seus estudos tenham evidenciado uma baixa correlação da 

campanha com o comportamento do adolescente, não se pode negligenciar os resultados 

positivos observados pelo autor, o que pressupõe uma maior amplitude na discussão quanto as 

contribuições do marketing, no contexto do comportamento do adolescente e das campanhas 

anticonsumo de drogas. No mesmo sentido, Corina (2010) relata a necessidade da utilização 

do marketing para divulgar programas sociais eficazes contra o consumo de drogas, com 

aplicação preventiva. Um estudo de Gerard, Martine e Anne (2002), trata da questão do 

consumo de drogas sob a ótica de ações preventivas, onde sugerem a intervenção do 

marketing, com fins ao reforço positivo e aprendizado em campanhas de prevenção. 

No Brasil, como alternativa para a redução do consumo de drogas, o Ministério da 

Saúde investe em programas como o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao 

Tratamento em Álcool e Outras Drogas (PEAD 2009-2010), que tem como principal foco 

crianças, adolescentes e jovens, em um contexto de prevenção, promoção e tratamento dos 

riscos inerentes ao consumo de substâncias psicoativas. Esse movimento contempla a 

realização de ações de políticas públicas integradas, que se fundamentam sobre três eixos 

principais, sendo o primeiro: o de assistência social, onde se busca o desenvolvimento da 

autonomia do usuário para novos projetos de vida; o segundo eixo referente a prevenção ao 

consumo a partir da capacitação dos agentes de preventivos, acompanhamento, tratamento e 
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reinserção social dos dependentes e; um terceiro e último eixo que objetiva a promoção de  

ações de segurança pública que envolvam o contexto social. 

Apesar dos caminhos apresentados anteriormente, a Pauta Brasil de Combate às 

Drogas (2011), preparada pela Câmara dos Deputados, relata uma enorme frustração pelo 

Estado ao examinar o balanço das políticas públicas destinadas ao enfrentamento dessa 

realidade. Essa posição é justificada na pauta, com o argumento de que há um aumento no 

consumo de drogas ilícitas, o que torna evidente a escassez de resultados de ações 

preventivas, de reeducação e recuperação de usuários. Não se nega, porém, que qualquer 

política pública de combate às drogas deve contribuir para a responsabilização dos 

indivíduos-foco, com a sua conscientização, mudança comportamental e de atitudes. Não 

obstante, a pauta ainda apresenta um resumo das ações propostas que, em sua maioria, 

destinam-se a repressão, tratamento e criminalização. 

Nota-se deste modo que o tema "droga" cobre uma vasta literatura que abrange 

disciplinas como farmacologia, medicina, direito, psicologia, sociologia, educação, 

comunicação e marketing. De modo específico, estudos recentes apontam o marketing como 

uma alternativa eficiente no combate ao consumo de drogas (VARSHAVSKY, 2003; 

BOWMAN, 2004; TANGARI et al. 2007; GIBSON, et al. 2010; NIESEN, 2011), a partir da 

elaboração de campanhas de publicitárias que tratam das implicações da utilização. 

Por outro lado, cabe ressaltar que uma discussão se estabelece nos trabalhos de alguns 

autores, ao tratarem da eficiência das praticas atuais do marketing como ferramenta de apoio 

ao anticonsumo de drogas, pois o consumo continua aumentando consideravelmente. Um 

artigo publicado no Journal of Advertising Research, por Schmeling e Wotring (1980), 

evidencia a utilização incorreta dos recursos persuasivos das propagandas como único canal 

das campanhas de marketing destinadas a mudar a atitude ou comportamento social, 

justificando-se pela falta de razão para adotar tal mudança.  

Trabalhos como o de Wechsler et al. (2003), com abordagem sobre as normas sociais 

e campanhas de marketing destinadas a reduzir o consumo de álcool entre adolescentes 

universitários; de Kelly, Slater e Karan (2002), que trata da influência do anúncio antidrogas 

sobre o adolescente; o de Block et al. (2002), ao discorrerem sobre o efeito da propaganda na 

redução do consumo de drogas distintas por adolescentes; Pechmann e Knight (2002), na 

discussão sobre o efeito da publicidade sobre as crenças e intenções dos adolescentes sobre o 

consumo de cigarro, com base em estereótipos; bem como o de Andrews et al. (2004), a cerca 

das respostas positivas e negativas do indivíduo quando exposto ao anúncio anticonsumo de 

drogas; também são apresentados como alternativa para a compreensão dos fenômenos que 
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cercam a questão das drogas, além de indicarem a contribuição da utilização de ferramentas 

de marketing contra o consumo. 

O trabalho de Tanner et al. (2008), relata a necessidade de direcionar as propagandas 

aos pais com fins a evitar que os adolescentes fiquem expostos aos riscos promovidos pelo 

ambiente social, apoiados na frustração dos programas governamentais que têm como foco o 

adolescente. 

Para Moore e Harris (1996) argumentam que a eficiência de uma propaganda depende 

do impacto que pode ocasionar sobre indivíduos, em suas diferentes intensidades de apelo 

emocional, uma vez que o apelo à emoção representa o apelo a valores, a sentimentos 

despertados por aproximação do conteúdo exposto, familiarização coma a situação 

apresentada, pessoalidade e confiança com a realidade apresentada que, nesse sentido pode 

ser forte ou fraco. Assim, a alta intensidade corresponde a utilização de símbolos e 

simbologias na propaganda destinadas a afetar o lado emotivo do indivíduo e a baixa 

intensidade de apelo emocional busca despertar . A esse respeito enfatizam que indivíduos 

com alta intensidade de responsividade respondem, de forma mais positiva, aos apelos 

emocionais positivos das propagandas, além de expressarem atitudes positivas e de satisfação. 

Esses mesmos indivíduos, frente a exposição de propagandas com apelos emocionais 

negativos, expressam atitudes relativamente negativas. Por outro lado, revelam também que, 

os indivíduos que possuem uma baixa intensidade de responsividade respondem de forma 

negativa aos apelos emocionais positivos da propaganda e de forma positiva aos apelos 

negativos da propaganda, o que leva a crer que, a eficiência de uma propaganda depende do 

grau de intensidade da responsividade de cada indivíduo. 

Não obstante, a exposição de determinados anúncios a um público específico, pode 

gerar reações distintas, imediatas ou não, uma vez que a resposta a esses anúncios é essencial 

para a formação de atitudes face ao que se deseja transmitir e, nesse caso, a percepção é 

analisada sob a perspectiva do alto e baixo apelo emocional (ZINKHAN e BURTON, 1989). 

Sob essa ótica, observa-se nas argumentações dos autores a necessidade de uma maior 

exploração do impacto das propagandas sobre o público-alvo, a partir da intensidade dos 

apelos emocionais propostos nos conteúdos destinados a motivar atitudes e comportamentos 

dos adolescentes em relação ao consumo de drogas ilícitas. Porém, são incipientes os estudos 

que relacionam intensidade dos apelos positivos ou negativos, a atitude dos pais de participar 

de processos de conscientização e afastamento dos adolescentes das drogas. 

Conforme Oman et al. (2004), muitos estudos passaram a empreender atenção sobre a 

forte relação que as atitudes dos pais têm sobre o comportamento dos adolescentes, no que diz 
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respeito ao consumo de substâncias abusivas. Do mesmo modo, Tanner et. al. (2008), 

afirmam que convencer os pais quanto aos riscos decorrentes de comportamentos indesejados 

de seus filhos e, encorajá-los a um diálogo sobre as implicações decorrentes desse 

comportamento, pode ser uma alternativa eficaz para encorajá-los a não se envolverem com 

práticas que possam prejudicar a sua saúde e o bem-estar social. No contexto teórico percebe-

se uma discussão em estudos que envolvem questões relacionadas a ética, responsabilidade 

social, consumerismo, meio ambiente, bem estar social e suas relações com o marketing que 

se propõe a promoção de informações científicas que se encontram num estágio embrionário. 

Em face ao exposto, nota-se a contribuição do marketing, por intermédio da 

propaganda, no combate ao consumo de drogas ilícitas. Porém, observa-se uma lacuna 

prático-teórica no que diz respeito à falta de propagandas educativas anticonsumo de drogas, 

direcionadas aos atores sociais que agem como referência na infância e na pré-adolescência, 

normalmente representados pela figura dos pais e, respectivamente, na abordagem teórica 

sobre a escassez de estudos que contemplem as reações dos diferentes estilos de pais no 

processo de formação de atitude e comportamento de seus filhos. 

Em se tratando do processo de formação de atitudes e comportamentos dos filhos na 

relação com os pais, a revisão da literatura tem revelado que as práticas paternas e maternas 

são conceituadas como parentalidade e exercem fortes interferências na construção de valores. 

Para Hennigen (1994), a parentalidade consiste na forma como os pais lidam com as questões 

de poder e hierarquia em suas relações com seus filhos, no controle de seus comportamentos, 

na postura que assumem face aos problemas disciplinares e no direcionamento para a tomada 

de decisão. Bem e Wagner (2006), enquadram a parentalidade dentro da concepção de que se 

refere a valores que pais e mães almejam que seus filhos adotem como postura 

comportamental diante de determinadas situações. 

A esse respeito, entendendo que o marketing pode contribuir positivamente com o 

combate do consumo de drogas por adolescentes, a partir de propagandas direcionadas aos 

pais. Busca-se apoio na Teoria do Foco Regulatório, proposta por Higgins (1997), que 

pressupõe que o comportamento do indivíduo se dá sobre a perspectiva de duas estratégias 

regulatórias, sendo a primeira associada ao comportamento voltado para a promoção, que não 

se desprende de seus ideais, das aspirações e das suas expectativas e a segunda estratégia, que 

considera o comportamento preventivo do indivíduo relacionado com as suas 

responsabilidades, segurança e obrigações (PRADO et al;  2011). 

Entende-se que, a partir da abordagem teórica do foco regulatório, é possível 

identificar diferenças entre pessoas que se orientam sob a perspectiva da promoção e pessoas 
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que se orientam sob a perspectiva da prevenção. Para Higgins (1997, apud Vieira e Ayrosa 

2012), as pessoas orientadas para a promoção são mais sensíveis à presença e ausência de 

emoções positivas como a alegria e a diversão, que são associadas às realizações e aspirações 

da vida, enquanto as pessoas orientadas para a prevenção são sensibilizadas pela carência ou 

pela presença de resultados negativos como o medo, a tristeza e a angústia. 

De acordo com os princípios da Teoria do Foco Regulatório, fundamentados na 

vinculação, Higgins (1997) afirma a existência de necessidades específicas que todos os 

indivíduos têm e que precisam ser satisfeitas, sejam elas afetivas ou de segurança, as quais são 

condicionadas pelos cuidados dos pais para com seus filhos, que se estabelecem na busca de 

um estágio hedônico relacionado aos aspectos multisensoriais, fantasiosos e emotivos da 

experiência de cada pessoa. Entende-se, a partir de tal afirmação que, o percurso que um 

indivíduo irá realizar para alcançar um estágio desejado difere-se de indivíduo para indivíduo 

e esse percurso é dirigido por seu estilo parental, pois a aceitação ou privação do que se é 

apresentado à ele pode constituir o seu propósito de alcançar o prazer ou evitar a dor. 

Embora a literatura tenha apontado para a existência de quatro estilos parentais, que 

representam o modo como cada pai estabelece suas relações de construção de comportamento 

e atitudes de seus filhos, os quais são classificados em três dimensões parentais distintas, 

optou-se por tratar neste estudo, apenas uma dessas dimensões, em seus dois extremos, a 

partir de suas particularidades. Tal escolha é suportada pela necessidade da descoberta em 

como esses extremos reagem à exposição da mesma propaganda e o que ocorre quando ela é 

manipulada com níveis diferentes de intensidade de apelo emocional negativo como proposto 

por Tanner et al. (2008). 

Assim sendo, o objetivo deste trabalho é verificar o efeito do apelo emocional 

negativo em propagandas preventivas sobre drogas nas atitudes e intenções dos pais nas suas 

diferentes dimensões parentais. 

Feitas essas considerações iniciais, evolui-se, ainda no capítulo 1, para a apresentação 

da questão-problema e dos objetivos geral e específicos, além da relevância do estudo. A 

seguir, no capítulo 2, é apresentada a revisão da bibliografia e, no capítulo 3 são apresentados 

os métodos propostos para este estudo. 

1.1. Problema de Pesquisa 

A existência de diferentes proposições, sobre o tratamento das questões relacionadas 

ao consumo de drogas, aponta para a suposição de que as práticas atuais ainda carecem de 
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apoio que possam torná-las eficazes. Entretanto, deixam claro que o papel da educação e da 

família, é um ponto relevante a ser trabalhado. Deste modo, o marketing relacionado a 

políticas públicas, pode ser uma alternativa passível de ser adotada, com fins a provocar 

impactos significativos e suficientes destinados a estimular a mudança na atitude e intenções 

dos pais com seus filhos, de um modo favorável à construção de comportamentos 

anticonsumo de drogas. No âmbito da contribuição teórica, a discussão sobre a utilização de 

apelos emocionais em propagandas não é consensual, pois se evidencia a carência de 

contribuições que possam ampliar as formulações teóricas estabelecidas até então.  

Diante do exposto, a busca por alternativas que possam contribuir com o combate ao 

consumo de drogas ilícitas reforça a necessidade da descoberta de um marco norteador e 

eficaz que contribua com a saúde e bem estar social. Concomitante a este pensamento, 

acredita-se que o fenômeno do apelo emocional da propaganda pode ser aplicado como 

estímulo à atitude e intenções dos pais em relação aos riscos e aos programas anticonsumo de 

drogas, o que se entende configurar o problema de pesquisa desse trabalho. Do mesmo modo, 

o marketing, relacionado a políticas públicas, pode contribuir com a mudança desejada desse 

cenário, pois a questão do consumo de drogas não está dissociada da personalidade do 

indivíduo na qual a ciência já demonstra que pode sofrer interferências emocionais, sendo um 

campo oportuno para o marketing. 

Entretanto ressalta-se a necessidade em compreender as diferentes tendências dos 

estilos parentais em interferirem no processo de socialização de seus filhos, a partir de uma 

provável mudança de atitude seguida das intenções de comunicação e participação de 

programas preventivos anticonsumo de drogas, a partir da exposição à propagandas. 

A partir da argumentação de que um problema de pesquisa científica é caracterizado 

por ser uma questão ou, em linhas gerais, uma sentença expressa na forma interrogativa, onde 

busca-se respostas a respeito das relações entre fenômenos ou variáveis ligados a pergunta 

(KERLINGER, 2003), busca-se resposta para o seguinte questionamento: 

Qual o efeito da intensidade do apelo emocional negativo em propagandas 

preventivas sobre drogas ilícitas, nas atitudes e intenções dos pais em diferentes níveis de 

responsividade? 
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1.2. Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é identificar o efeito do apelo emocional negativo 

em propagandas preventivas sobre drogas ilícitas, nas atitudes e intenções dos pais em 

diferentes níveis de responsividade. 

1.2.1. Objetivos Específicos 

Com relação aos objetivos específicos adota-se para este estudo os seguintes pontos: 

a) Verificar os efeitos do apelo emocional negativo das propagandas sobre a 

atitude dos pais; 

b) Verificar os efeitos do apelo emocional negativo das propagandas sobre as 

intenções dos pais em comunicar-se com seus filhos sobre drogas; 

c) Verificar os efeitos do apelo emocional negativo das propagandas sobre as 

intenções de participação dos pais em programas preventivos com seus filhos; 

d) Identificar os diferentes níveis de responsividade; 

e) Verificar o efeito da dimensão parental de responsividade como moderadora 

das atitudes dos pais, de suas intenções de comunicação com os filhos e 

intenção de participar de programas preventivos antidrogas com seus filhos; 

f) Analisar as possíveis alterações nas atitudes e intenções dos pais a partir das 

teorias apresentadas neste trabalho. 

 

1.3. Justificativa do Estudo 

Pesquisas realizadas por vários autores fomentam a discussão quanto a problemática 

do consumo de drogas (PATON, KESSLER, KANDEL, 1977; LINDSEY, STEWART; 

CHILDRESS, 2012; DEGENHARDT; HILL, 2011; BROOK, et al., 2012; FAUZIAH, et. al. 

2012;  SHEIER; GRENARD,  2010; GORDON, et. al; 2006; SAJAHAN, et al., 2012; 

CORINA, 2010; SMITH; JAMES, 2002; GERARD, MARTINE; ANNE, 2002),  no entanto, 

percebe-se um maior enfoque nos fenômenos que ocorrem pós-consumo, o que torna fértil o 

campo de estudos direcionados a ações preventivas. Entende-se assim que, quanto maior for o 

leque de informações sobre o consumo de drogas, maior a probabilidade no acerto na escolha 

de alternativas preventivas em face dessa problemática. Tal contribuição também pode 
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instigar o interesse de outros pesquisadores a empenharem esforços na busca do 

conhecimento em benefício social, além de propor uma maior participação do marketing 

relacionado a políticas públicas em questões de saúde e bem-estar social. 

No Brasil, a Legislação e Políticas Públicas Sobre Drogas, da Secretaria Nacional de 

Políticas Sobre Drogas – SENAD (2010) apresenta os novos critérios, políticos e legais, que 

norteiam as diretrizes governamentais destinadas à redução da demanda e consumo de drogas 

ilícitas. Dentre os pressupostos da Legislação e Políticas Públicas Sobre Drogas, muito se 

discute sobre ações pautadas em princípios éticos e na pluralidade cultural, na forma de 

promoção de valores voltados à saúde física e mental, individual e coletiva, destinadas ao 

bem-estar e que suportem a integração socioeconômica e familiar. 

Entretanto, a partir da leitura dos objetivos centrais explícitos na Legislação e Políticas 

Públicas Sobre Drogas, nota-se no contexto das Políticas Públicas, uma maior orientação para 

ações que se aplicam após o consumo da droga, o que aqui se entende como ações reativas 

aplicadas após a ocorrência do fato. 

Ressalta-se, porém que, apesar de sua menor ênfase em ações preventivas, as Políticas 

Públicas mencionadas não se desprendem do enfoque  em promover programas de combate ao 

consumo de drogas, a partir da conscientização social sobre suas implicações, da educação 

social, da informação e capacitação dos atores sociais envolvidos e da divulgação de 

campanhas de prevenção ao uso indevido de drogas. 

Assim, um dos argumentos que aqui é sustentado se fundamenta na utilização da 

estratégia de marketing, especificamente da comunicação em forma de propaganda, em apoio 

as Políticas Públicas Sobre Drogas ilustrando que seus princípios podem ser eficazes em 

campanhas preventivas. 

Especificamente, a propaganda já é utilizada sob o direcionamento de determinadas 

Políticas Públicas, como é informado pela Política Nacional Anti Drogas – PNAD (2010), a 

qual determina parte do Fundo Nacional Anti Drogas – FUNAD, para ações que contemplem 

campanhas educativas, informativas e de prevenção. 

De outro modo, além da justificativa meramente prática deste estudo pode-se recorrer 

ao pensamento de Tanner et al. (2008), ao enfatizarem que a relação dos pais para com seus 

filhos é um campo relevante e merecedor de atenção para a construção da teoria, uma vez que 

pode ser abordado de forma mais construtiva possível, além de contribuir com a investigação 

do desenvolvimento humano e de seus comportamentos sociais. Do mesmo modo Maccoby e 

Martin (1993) relatam que os estudos associados ao consumo de drogas e que contemplam a 

relação dos pais para com seus filhos transita entre a necessidade da descoberta dos efeitos da 



21 

 

relação entre comportamento do adolescente e dos elementos que influenciam a relação pais e 

filhos na relação atitude, comportamento e influências. Entende-se assim que a propaganda 

com apelo emocional pode ser melhor compreendida como produto de construção do 

conhecimento nas relações comportamentais e em seus efeitos no contexto social. 

1.4. Relevância do Estudo 

Políticas Públicas relacionadas à droga e ao marketing foram observadas a partir de 

um levantamento dos estudos publicados em quatro periódicos: Journal of International 

Marketing, Journal of Marketing, Journal of Marketing Research e Journal of Public Policy 

Marketing, no período que compreende os anos de 2000 a 2013, com ênfase em temas que 

tratam da questão das Políticas Públicas, Propaganda e de Drogas, a fim de identificar o que 

se têm publicado a esse respeito. Dos 161 trabalhos identificados, 22 tratam de Políticas 

Públicas, Propaganda e Drogas, o que representa cerca de 13% dos trabalhos analisados. 

Ainda assim, percebeu-se também, um maior enfoque sobre drogas lícitas, as quais não são 

objeto deste trabalho. 

Observou-se, entretanto que, algumas lacunas apontadas por autores dos trabalhos 

analisados indicam a necessidade em explorar, de forma mais intensa, a propaganda no 

contexto do combate ao consumo de drogas. No trabalho de Pechmann et al. (2003), discute-

se o efeito das propagandas destinadas ao combate do consumo de tabaco por adolescentes, a 

partir da utilização de experimentos e moderações de variáveis, porém, os autores relatam a 

existência de implicações futuras a serem exploradas com o pressuposto de que, a utilização 

de propagandas combinadas com outros esforços, pode se tornar mais eficaz. Ressalta-se 

porém que o objeto de estudo desses autores recai sobre o indivíduo que pratica o consumo de 

drogas, especificamente o tabaco. 

Dá-se destaque também ao trabalho de Andrews et al. (2004), ao utilizarem diferentes 

conteúdos de propaganda com o propósito de avaliar os seus efeitos sobre a atitude e 

comportamento de julgamento prévio, dando ênfase também as influências sociais.  Por outro 

lado, os autores apontam a necessidade em variar os níveis de exposição da propaganda a fim 

de testar atitudes e intenções dos indivíduos, com e sem um comportamento prévio de 

consumo de drogas, além de apontarem para a necessidade de moderar os efeitos positivos de 

experiências prévias, influências sociais e familiares. 

Em outro contexto, Cox, Cox e Zimet (2006), tratam do efeito da moderação da 

propaganda sobre o risco causado pelo produto e de sua relação com danos temporais e danos 
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permanentes ao consumidor. A partir da análise do consumo do tabaco, os autores exploram o 

efeito da propaganda com conteúdo positivo em indivíduos, sem uma classificação de gênero. 

Sob a limitação para estudos futuros, relatam a necessidade em ampliar o conhecimento a 

partir de pesquisas que tratem do efeito da propaganda sobre indivíduos com atitudes e 

comportamentos distintos, com conteúdo negativo na propaganda, a fim de identificar os 

efeitos em seus comportamentos e intenções. 

Se tratando de estudos direcionados aos pais e da vulnerabilidade de seus filhos ao 

consumo de drogas, o estudo de Yang e Schaninger (2010), trata da relação dos estilos 

parentais com estratégias de campanhas publicitárias, que possam contribuir com as ações 

educativas e de formação comportamental e de atitudes de seus filhos. Direcionado às 

implicações causadas pelo consumo de tabaco, o estudo dos autores relata ainda, a 

necessidade em se ampliar o estudo para o campo do conhecimento associado sobre o que 

sustenta o desenvolvimento das estratégias paternais, além da necessidade em investigar 

variáveis positivas e negativas consideradas na parentalidade. 

Observou-se nos trabalhos publicados, um grande enfoque sobre a contribuição da 

propaganda com o combate ao consumo de drogas, sendo que a maioria deles trata, 

especificamente, da relação da propaganda com o indivíduo sujeito ao consumo. 

Embora seja evidente o anseio de aprofundamento científico sobre as variáveis 

relacionadas ao consumo de drogas e ao papel dos pais no preparo de seus filhos para o 

enfrentamento de problemáticas sociais, não se pode negligenciar a proposição teórica de 

Higgins (1997) sobre a Teoria do Foco Regulatório como base para a avaliação e julgamento 

dos indivíduos quanto aos riscos os quais são expostos. Nesse sentido, os riscos percebidos 

por um indivíduo são discutidos e revisto por alguns autores em razão dos diferentes modos 

de enfrentamento que utilizam. No entanto, as diferentes formas de lidar com situações 

positivas e negativas de um indivíduo fornecem poucas contribuições quando esses 

julgamentos envolvem outras pessoas, o que torna possível concluir que as contribuições 

teóricas têm promovido poucas mudanças no cenário prático da relação dos pais para com 

seus filhos no que diz respeito ao consumo de drogas. 

Por fim, entende-se que, as lacunas evidenciadas revelam a necessidade da utilização 

do marketing, especificamente da propaganda, com vistas a práticas preventivas ao consumo 

de drogas, como alternativas para a moldagem comportamental. 

Em posse dessas informações, justifica-se esta pesquisa na necessidade em oferecer 

evidências científicas que promovam o entendimento das variáveis que circundam os 
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fenômenos de atitude e intenção dos pais em promover o diálogo familiar preventivo, face ao 

aumento no consumo de drogas. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo foi desenvolvido com o objetivo de apresentar, de um modo 

sistematizado, os principais conceitos teóricos já construídos e publicados que fundamentam 

este trabalho. Parte-se assim, da definição de marketing, comunicação em marketing, 

propaganda, políticas públicas, parentalidade, estilos parentais e o conceito de droga. Em 

seguida são delineadas as hipóteses de pesquisa bem como seus pressupostos. Apresenta-se 

também, uma revisão da literatura sobre trabalhos já realizados e associados ao tema, 

discutem-se as lacunas observadas na revisão teórica, além da apresentação e discussão do 

modelo proposto para este trabalho. Por fim, encerra-se o capítulo com uma breve conclusão 

de seu contexto. 

2.1.  O Marketing 

Segundo a definição apresentada pela American Marketing Association - AMA (2007), 

o marketing pode ser compreendido como uma função organizacional, alinhada a um conjunto 

de processos que têm por finalidade criar, comunicar e entregar valor para os clientes, 

parceiros e sociedade. 

Segundo a AMA (2004), uma definição para o marketing pode ser apresentada como 

sendo um caminho que irá ligar o consumidor, cliente ou público específico à organização 

interessada, por intermédio da informação, haja vista que, a partir da informação na forma de 

resultados é possível resolver determinadas questões, além da comunicação dos achados e de 

suas implicações. 

2.2.  Abordagens da Comunicação  

De acordo com Wolf (1995), as variáveis que definem o processo comunicativo se 

concentram em uma ou mais variáveis do modelo de Laswell de 1948, fundamentado no 

emissor, no conteúdo, nos meios de comunicação e no receptor em seus estudos sistemáticos 

revelam a eficácia da propaganda. Com uma visão muito mais sistematizada quanto ao 

conceito de comunicação Yanaze et al. (2011), apresentam os elementos que julgam compor o 

objetivo de uma comunicação que deve, em sua essência, despertar a consciência do público-

alvo, chamar a sua atenção, suscitar os interesses dos receptores da informação, proporcionar 
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conhecimento, garantir identificação e empatia, criar desejo e/ou suscitar expectativa, 

conseguir a preferência, levar o público-alvo á decisão, efetivar a ação, garantir e manter a 

satisfação pós-ação, estabelecer interação, obter fidelidade, gerar disseminação de informação 

pelos interlocutores. 

Para Shimp (2002), o conceito de comunicação pode ser entendido como o processo 

pelo qual se transmite pensamentos, conceitos ou informações, a fim do compartilhamento de 

seu significado entre pessoas ou entre organizações e pessoas. 

Ao modelo clássico de comunicação pode-se incorporar os conceitos da comunicação 

de marketing, o que irá distinguir a forma pela qual se deseja transmitir a mensagem, a 

ferramenta que será utilizada para esse fim e o meio pelo qual se viabilizará o objetivo, 

agregando-se a esses passos, as diferentes ferramentas de comunicação de marketing como a 

propaganda, promoção, relações públicas, publicidade, entre outras (IKEDA e 

CRESCITELLI, 2003). A comunicação, em seu sentido amplo, pode ser definida como um 

processo destinado a estabelecer um sentido comum entre um emissor e um receptor, a fim de 

se estabelecer a unicidade de pensamento entre esses dois elementos (SHIMP, 2002). 

Valendo-se do aspecto social, a comunicação de marketing assume um papel 

importante no desenvolvimento da sociedade, pois se torna uma atividade presente em 

diversas áreas do conhecimento (WELLS, et al. 2006). 

Entendido como composto de comunicação de marketing, o conjunto de ferramentas 

destinado a promover a integração e coordenação dos esforços de uma organização, por 

intermédio da propaganda, publicidade, relações públicas, promoção de vendas, 

merchandising e outras, tem como principal fundamento potencializar o impacto da 

mensagem que se deseja transmitir ao público-alvo (STEWART, 1996; HUTTON, 1996). 

Como parte do processo de comunicação de marketing, a propaganda tem por objetivo 

persuadir o receptor, por intermédio da influência exercida sobre ele, promovida por um 

agente emissor externo, com fins a moldar sua atitude ou comportamento (WELLS, et al. 

2006). 

No processo de persuasão de uma propaganda deve-se analisar, essencialmente, se o 

apelo promovido, seja ele racional ou emocional, coincide ou não, com os componentes de 

atitude do consumidor, respectivamente em seu processo cognitivo ou afetivo, uma vez que as 

propagandas com apelos racionais buscam motivar o consumidor por meio de informações e 

argumentação lógica e os apelos emocionais visam evocar respostas afetivas de seus 

receptores (DUBÉ, CERVELLON; JINGYUAN, 2003). 
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A fim de promover um maior entendimento quanto ao processo de persuasão da 

propaganda, Harrison (1975), observa que as atitudes do indivíduo correspondem aos 

resultados do processo de três elementos, sendo o primeiro o comportamento, seguido do 

afetivo e, por fim, o cognitivo, uma vez que esses componentes significam, respectivamente, a 

determinação das atitudes que reagem de acordo com a cognição e afetos, corresponde ao 

componente emocional ou sentimental e, o último, representado pelo aspecto intelectual das 

atitudes. 

Com relação à questão das drogas, o trabalho de Block et al. (2002), relata que a 

propaganda tem colaborado para a redução do consumo de drogas, ao enfatizar que, o 

desenvolvimento de um modelo comportamental infere no comportamento dos adolescentes e 

tem resultados positivos, independente dos altos gastos que se assume com esse processo. 

Embora o consumo de determinadas drogas esteja associado com a construção da 

atitude e comportamento da criança, Pechmann e Kinight (2002), relatam que a propaganda 

pode ser utilizada beneficamente para reforçar, aos adolescentes, os estereótipos negativos do 

consumo de drogas, os quais foram desenvolvidos por referenciais positivos, como os pais e 

professores, em sua fase infantil. Por outro lado, não se deve desconsiderar a hipótese da 

ausência dos estereótipos negativos na fase infantil, uma vez que estereótipos positivos, como 

grupos de referência na adolescência podem reforçar o prazer em consumir determinadas 

drogas. 

2.3.  Investimentos em Propaganda 

Os esforços empreendidos a partir da utilização da propaganda como ferramenta 

destinada a contribuir com a redução do consumo de drogas no mundo, são evidenciados nas 

constantes práticas governamentais e de iniciativas privadas. No Brasil, a Secretaria Nacional 

de Políticas Sobre Drogas da Presidência da República (SENAD, 2009), relata que foram 

disponibilizados no ano de 2009 R$ 18,6 milhões referentes ao Fundo Nacional Anti Drogas 

(FUNAD), com fins a promoção de campanhas educativas e ação comunitária e apoio a 

organizações de tratamento e recuperação de usuários, dos quais apenas R$ 3,4 milhões foram 

aplicados. Em 2010, o investimento no combate ao consumo de drogas, foi de R$ 136,6 

milhões, apoiado pela aprovação do Decreto nº 7.179, de 2010 referente ao Plano Nacional de 

Combate ao Crack. Para o ano de 2012, as ações antidrogas do Governo Federal foram 

embasadas sobre um investimento de R$ 176,7 milhões do FUNAD, também destinados a 
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programas de políticas de prevenção, atenção e reinserção social de usuários (CONTAS 

ABERTAS, 2012). 

2.4.  Marketing e as Políticas Públicas 

O campo do conhecimento intitulado como política pública tem suas raízes fincadas 

nos Estados Unidos, sobre o interesse em discutir as teorias explicativas a cerca do papel do 

Estado e da figura institucional do governo, no qual está ancorado sobre a base de regras e 

modelos, a fim de nortear a decisão, o desenvolvimento, a implementação e a avaliação em 

um contexto econômico e social (SOUZA, 2006). Sem se desprender do ramo da ciência 

política e, como ferramenta de decisão governamental, apoia-se na proposta de métodos 

científicos de auxílio à formulação de decisões governamentais, em suas diversas áreas de 

atuação, se expandindo entretanto, para a política social (PEARSONS, 1997). 

Sabe-se que não há na literatura um consenso quanto ao conceito de política pública, 

cabe a exposição conceitual de Laswell (1936), ao tratá-la como sendo um conjunto de 

decisões e análises que se apoiam na busca de respostas relacionadas a questões sociológicas, 

econômicas e políticas. De modo mais abrangente, Souza (2006), resume o significado de 

política pública como campo do conhecimento que busca a promoção mútua da ação 

governamental e análise dessa ação, sob a possibilidade de prováveis redirecionamentos 

quando a ocasião sugerir, porém fundamentada na produção de resultados que se traduzam em 

transformação da realidade atual. 

Embora a revisão da literatura tenha apontado várias áreas onde as políticas públicas 

são aplicadas, ressalta-se porém que, neste trabalho fazem referência as áreas que abordam 

questões sociais, o que não as afasta do objetivo central deste trabalho. Deste modo, as 

políticas públicas aqui discutidas, partem da existência do problema rumo a uma solução 

concreta, a partir de alternativas disponíveis. No desenho de políticas públicas, que tratem de 

questões sociais orientadas à educação, habitação, saúde, saneamento, previdência e outras 

áreas afins, o Governo assume a responsabilidade de viabilizar programas e projetos, sejam de 

sua natureza e da natureza da própria sociedade (HOFLING, 2001). 

Para Backer (2009), as perspectivas das políticas públicas nacionais e internacionais, 

podem ser observadas no topo da responsabilidade de seus governantes, com uma agenda que 

trata de promover o bem-estar e saúde social, a partir de temas como: pobreza, deficiência, 

democracia deliberativa, obesidade, alfabetização, a pirataria, a saúde, o consumo de energia, 

desastres naturais, vulnerabilidade social e empreendedorismo social. 
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Com referência às políticas públicas aqui tratadas, pretende-se focalizar no modo 

como os programas e projetos do Governo se apropriam da comunicação, com o intuito de 

promover a saúde e bem-estar social. Assinala-se assim, a utilização da comunicação de 

marketing, na forma de propaganda e o modo como pode contribuir com as políticas públicas. 

Wilkie e Moore (2003) afirmam que, apesar da relação do marketing com as políticas 

públicas, a quantidade de publicações científicas nessas áreas é consideravelmente menor do 

que as publicações realizadas sobre o marketing comercial, entretanto, isso não significa que 

outros jornais ignoram o marketing voltado a políticas públicas. 

No que diz respeito ao marketing, sua experiência comprovada em lidar 

comercialmente com produtos e serviços, pode ser estendida à aplicação nas políticas 

públicas, uma vez que seu fundamento não se distancia do objetivo em atender as 

necessidades de diferentes tipos de consumidores que, em políticas públicas é representado 

pela sociedade (RITCHIE e LABRÈQUE, 1975). 

De acordo com a National Research Concil – NCR (2003), a influência da propaganda 

de produtos, que possam gerar consequências negativas à saúde e ao bem-estar social, tornou-

se uma questão de políticas públicas, que não se desprende da responsabilidade em encontrar 

alternativas plausíveis capazes de combater seus efeitos nocivos ao homem. Do mesmo modo, 

Kelly, Slater e Karan (2002) argumentam que, a propaganda tem sido explorada em estudos 

relevantes, associados a políticas públicas de combate ao consumo de drogas, com o objetivo 

de que seus resultados sejam direcionadores para o desenvolvimento de estratégias e 

programas de redução e inibição do consumo. 

A contribuição da propaganda, como medida anticonsumo de drogas, também é 

discutida em vários estudos nos quais se examinam: a natureza das variáveis das campanhas; 

a atitude do consumidor; o reforço anticonsumo e as intenções e crenças; sendo todas essas 

vertentes alinhadas ao propósito da descontinuidade do uso (PECHMANN e KNIGHT, 2002; 

TANGARI, et al. 2007; ANDREWS, et al. 2004). 

Em outro contexto, não associado a drogas, Viswanathan et al. (2012) assinalam que o 

marketing é um excelente recurso que pode subsidiar a formulação de políticas públicas, pois 

é capaz de promover insights sobre a realidade da população, além de servir como aporte ao 

entendimento global de seu comportamento. 

Os estudos que tratam da interação do marketing com as políticas públicas foram 

intensos até os anos de 1930 e 1940, entretanto sofreram uma ligeira redução nos anos 

seguintes (HILL, 2011). Como afirma o mesmo autor, houve uma estabilização nas 

publicações na década de 1980, porém, na década de 1990 correspondia a 3% das publicações 
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que se relacionavam com marketing. A partir da aquisição do Journal Public Policy & 

Marketing, pela American Marketing Association (AMA), foi até então considerado o único 

Jornal de Ciências Sociais indexado a área de negócios com o foco explícito na relação da 

teoria com as políticas públicas como afirma Hill (2011). 

2.5.  Apelos Emocionais na Propaganda 

No marketing, a busca para o desenvolvimento de estratégias que possam levar as 

pessoas à aceitação de crenças, atitudes e comportamentos são construídas sobre uma base 

racional, que emprega em sua essência a informação e a argumentação, por outro lado, os 

apelos emocionais são revestidos de bases como o sentimento de bem-estar e a felicidade 

(SHIMP, 2002). 

Os apelos utilizados nas propagandas podem ser divididos em duas classificações 

distintas, sendo a primeira de apelos racionais e a segunda de apelos emocionais, porém, tais 

apelos podem ou não estar relacionados com a atitude ou comportamento do consumidor 

(DUBÉ, CERVELLON e JINGYUAN, 2003). Nas propagandas onde o apelo é racional, o 

intuito é motivar o consumidor, a partir da apresentação de informações e argumentos lógicos, 

já nas propagandas onde o apelo é emocional, o objetivo é desencadear a motivação a partir 

de respostas afetivas do consumidor (WOOCHANG; FRANKE, 1999; MAIN; HARGO; 

HUHMANN, 2004). 

Se tratando da persuasão por meio de apelos emocionais positivos e negativos 

utilizados nas propagandas Elster (1999) afirma que tem o propósito de interferir no processo 

de decisão do indivíduo em razão da percepção de consequências positivas ou negativas que 

poderá levá-lo a aceitar ou rejeitar a recomendação proposta no anúncio. A redução do 

impacto persuasivo das propagandas tem gerado preocupações dos anunciantes, em virtude de 

uma desordem crescente no ambiente midiático, o que leva muitas organizações a adotarem 

apelos mais distintos, portanto, mais persuasivos, com a utilização de dramas emocionais nos 

anúncios, destinados a persuadir emocionalmente os seus receptores a partir dos apelos 

utilizados (MOORE, 1989). 

A utilização de apelos emocionais positivos e negativos nas propagandas tem sido alvo 

de estudos em marketing, direcionadas ou não a uma causa social, em função da sua 

capacidade de incentivar a mudança comportamental (SCIULLI e BEBKO, 2005). Por outro 

lado, além da influência comportamental, a intensidade do apelo que uma propaganda carrega, 

também pode refletir na atitude do indivíduo (MOORE e HARRIS, 1996). 
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O apelo emocional positivo ou negativo na propaganda é desenvolvido na mensagem 

que se deseja passar ao público-alvo de forma a prender sua atenção e influenciar os seus 

sentimentos em relação ao produto, serviço ou causa que se deseja defender (LEE e 

JOHNSON, 1999). Esses apelos podem ser desenvolvidos em diferentes contextos e são 

distinguidos por sua abordagem positiva, ao tratarem de afeto, amizade e recompensa pelo 

cumprimento do que se pede, ou por sua abordagem negativa, que normalmente expressa à 

culpa, vergonha e medo, como punição ao descumprimento do que se pede na mensagem 

transmitida (TAUTE; McQUITTY e SAUTTER, 2011). 

Latour e Pitts (1989) entendem que o pelo emocional negativo utilizado em 

propagandas pode ser desenvolvido com o propósito da geração do sentimento de medo em 

seu receptor o que pode ser considerado como apelo negativo do medo na propaganda.  

Para Moore e Harris (1996), os apelos utilizados em anúncios, muitas vezes estimulam 

fortes emoções positivas, bem como podem se evocar sensações negativas, como as utilizadas 

em propagandas de seguro, instituições de combate ao consumo de drogas, fabricantes de 

alimentos, entre outros. Bagozzi e Moore (1994) e Stayman e Aaker (1988), também 

argumentam que os apelos emocionais das propagandas podem influenciar a atitude de um 

indivíduo a partir de suas emoções negativas e positivas. Por outro lado, Moore, Harris e 

Chen (1995), afirmam que essa influência pode variar significativamente de indivíduo para 

indivíduo, em decorrência da intensidade emocional pela qual eles respondem a esses 

estímulos. 

A fim de contribuir com o entendimento de como o indivíduo responde aos estímulos 

em uma propaganda, Larsen e Diener (1987), salientam que, expor um mesmo estímulo para 

diferentes indivíduos, não significa que as suas respostas a esse estímulo serão iguais, pois 

algumas pessoas respondem aos altos níveis emocionais de forma consistente enquanto outras 

respondem ao mesmo estímulo de forma moderada. 

Com relação às respostas que determinados indivíduos dão, após serem expostos ao 

mesmo estímulo em uma propaganda, pode-se afirmar que suas reações não são uniformes e 

que um estímulo, com níveis acima do normal, pode desencadear reações positivas em relação 

ao anúncio, como podem gerar reações negativas à sua proposta, o que também não exclui a 

ocorrência de tensões positivas ou negativas quando o estímulo for moderado (THAYLER, 

1978). 

Kotler e Andreasen (1982) justificam a ineficácia dos resultados obtidos após a 

realização de algumas campanhas anticonsumo de drogas com a argumentação de que o apelo 
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emocional utilizado nas propagandas se deu de forma inadequada, apoiados no discurso de 

que os testes do recurso do medo não correspondiam à essência deste propósito. 

Vale-se ressaltar os achados de Bearden, Hardesty, e Rose (2001) e Murry e Dacin 

(1996), ao relatarem que as respostas de um consumidor aos apelos emocionais de uma 

propaganda podem variar em virtude de seu processo cognitivo onde está presente a 

experiência, a motivação, a autoconfiança e a sua autoproteção. 

2.6.  Campanhas Antidrogas e o Apelo do Medo na Propaganda 

Campanhas de utilidade pública e de responsabilidade governamental têm colaborado 

em causas relevantes, como o combate ao câncer, prevenção da Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (AIDS), consumo de tabaco, consumo de álcool e na educação de 

trânsito, na busca de soluções efetivas destinadas ao bem-estar e saúde social (NIESEN, 

2011). 

Embora as campanhas sobre drogas possam coexistir com outras temáticas, 

Hanneman, McEwen, e Coyne (1973) teceram críticas quanto a pouca quantidade e tempo 

dessas campanhas, a sua informação dirigida de forma uniforme para um público 

heterogêneo, além da precariedade técnica e da qualificação questionável de celebridades que 

tratam do assunto. 

Por outro lado, Bowman (2004), relata que as propagandas realizadas ao longo dos 

anos são fortemente criticadas por não conseguirem inibir o consumo de drogas ilícitas entre 

adolescentes, com a justificativa de que as mensagens são supostamente distorcidas ao 

apresentarem mais um novo modo de ser, do que propriamente transmitir os riscos do 

consumo dessas substâncias, e que poderiam ser mais direcionadas a atores formadores de 

opinião. A esse respeito, os atores formadores de opinião são considerados elementos de 

influência que poderão agir sobre outros indivíduos de modo a promover determinado 

comportamento. Como afirma Park e Lessig (1977), os grupos de influência são formados por 

indivíduos que irão auxiliar no estabelecimento de padrões já aprovados e se posicionam 

como fonte de referência para as avaliações aspirações e comportamentos de um indivíduo. 

Segundo Hornik et al. (2008), um esforço significativo contra o consumo de drogas 

por adolescentes foi realizado pelo Governo dos EUA, onde foi investido cerca de US$ 1 

bilhão em campanhas anticonsumo de drogas, no período que compreende os anos de 1998 a 

2004, com enfoques direcionados à habilidade de resistência e auto controle para aumentar a 

confiança e as habilidades dos jovens em sua capacidade de rejeitar as drogas, a educação 
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normativa a partir de alternativas positivas que abordaram os benefícios de não usar drogas e 

a apresentação das consequências negativas do consumo de drogas. A campanha contou com 

os esforços da propaganda direcionados aos jovens com idade entre 9 a 18 anos, seus pais e 

outros atores influenciadores, a partir de mensagens divulgadas por meio de vários canais de 

mídia como: televisão, rádio, sites na internet, revistas, salas de cinema, entre outras. 

Entretanto, relata que as campanhas realizadas não surtiram efeitos favoráveis sobre o 

comportamento dos jovens e que essa alternativa deve ser melhor explorada. 

No Brasil, de acordo com a Pauta Brasil de Combate as Drogas (2011), entre os anos 

de 2000 e 2011 foram destinados R$ 317 milhões de reais para amparar programas e projetos 

de combate ao consumo de drogas ilícitas. Apesar desse considerável valor a Secretaria 

Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD, 2011) reconhece a baixa eficiência das medidas 

implementadas representadas pela pouca eficácia na produção dos efeitos esperados 

principalmente pela falta de execução de todo o valor destinado ao combate. Entre as 

principais propostas de combate destacam-se os investimentos em serviços de atenção à 

pessoas com transtornos decorrentes do uso, desenvolvimento de políticas para a Polícia 

Federal, na criação de núcleos, postos e bases, ampliação da participação de órgãos e 

entidades sociais na composição do Conselho Nacional Antidrogas, determinação de varas 

especiais no âmbito da Justiça Federal, inclusão do Plano Nacional de Qualificação, destinado 

a qualificar internos, destinação dos recursos para a área da saúde para a recuperação e 

prevenção de usuários, desenvolvimento de campanhas e projetos de combate ao consumo e 

formulação de políticas públicas eficazes. Observa-se a partir das ações governamentais 

brasileiras que diferente dos Estados Unidos, os investimentos são pulverizados em áreas 

específicas. Com relação as campanhas anticonsumo de drogas, o Ministério da Saúde é o 

principal articulador dessas ações em projetos de campanhas escolares, de orientação familiar 

e utilização dos diferentes tipos de mídia. Na área da prevenção, o governo federal informa 

um investimento de R$ 4 bilhões no plano Integrado de Enfrentamento ao Crack até o ano de 

2014, para serem aplicados em aplicado em ações de políticas públicas integradas, em 

diversos setores como saúde, educação, assistência social e segurança pública. 

 

 Lee et al. (2001), relatam que, durante o início da década de 1980, as campanhas de 

prevenção do uso de substâncias prejudiciais a saúde estavam unicamente focadas em mudar 

o comportamento do individuo suscetível ao consumo dessas substâncias. Argumentam, 

porém que, estudos realizados após esse período demonstram uma maior abordagem mais 

ampla, que considera todos os possíveis atores sociais como partes afetadas ou colaborativas 
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na prevenção, sendo relevante entre elas, a participação dos pais. Ao considerar o apelo 

utilizado nas propagandas pelo marketing resgata-se o pensamento de Wells, Burnett e 

Moriarty (2006), ao defini-lo como algo que se apresenta como interessante e atrativo sobre o 

que se está expondo a um ou mais indivíduos. Sabe-se ainda que, de acordo com Shimp, 

(2002), os apelos utilizados nas propagandas assumem duas classificações, tratadas como 

apelos racionais e apelos emocionais, que devem estar relacionadas ao argumento que será 

sustentado com a mensagem. 

As pesquisas científicas sobre a utilização do medo nas propagandas não é coisa 

recente, embora suas implicações ainda gerem concordâncias e discordâncias, não se pode 

definir com clareza a sua eficácia ou ineficácia, o que torna fértil esse campo de debates 

(BECK, 1984; HORNIK et al. 2008; ROGERS e MEWBORN, 1976). A classificação do 

medo, dada por Witte (1992), incorpora dois elementos que se relacionam, sendo o primeiro a 

ameaça seguida da ação. Do mesmo modo, Rogers e Prentice-Dunn (1997) colaboram com 

essa argumentação, ao propor que a ameaça é representada pela informação que torna o perigo 

explicito no qual o seu receptor pode ficar susceptível e a ação é a informação na qual o 

perigo também está explicito que age sobre o comportamento do indivíduo na forma do 

encorajamento. Ameaças ou apelos do medo, utilizados em estratégias de comunicação, 

evocam um universo complexo de respostas psicofisiológicas que, apesar de ser objeto de 

estudos por várias décadas, ainda necessita de pesquisas que possam contribuir com a sua 

elucidação (LATOUR e PITTS, 1989). 

Para Tanner et al. (1991), a teoria da motivação de proteção ordenada (OPM) revela 

como as pessoas processam as ameaças, como os apelos ao medo, a partir de quatro elementos 

dessa teoria representados pela probabilidade da ameaça, a gravidade da ameaça, a eficácia de 

uma resposta para o enfrentamento e a autoeficácia. Do mesmo modo, Latour e Tanner (2003) 

postulam que, teoria da motivação de proteção ordenada OPM, deve preceder de informações 

destinadas ao enfrentamento da ameaça, o que pode levar o indivíduo a adotar as 

recomendações propostas pela mensagem. 

Sabe-se entretanto, que o apelo do medo é utilizado a partir da propaganda em 

campanhas de Saúde Pública em combate ao consumo de álcool e tabaco nos Estados Unidos 

e países da Europa e, em alguns casos, associados acidentes de transito como ocorre no Brasil. 

O apelo ao medo na comunicação de marketing já é utilizado de forma ampla há 

décadas (POLLAY, 1985). Sob a crença de que tal estímulo é necessário para que o indivíduo 

altere ou tenha seu comportamento fortemente influenciado, Cohen (1957) e Rosenberg 

(1956), justificam essa necessidade com o argumento de que a informação por si só não é 
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suficiente para desencadear tal mudança no indivíduo. Estudos propõem que, como reação ao 

estímulo percebido, um indivíduo exposto ao medo passa por um processo de resposta 

emocional que o conduzirá à busca da redução imediata da tensão gerada, tendo como opção 

as recomendações propostas pela propaganda sem desconsiderar seu próprio julgamento 

quanto à suficiência e alívio desses sentimentos (LATOUR e PITTS, 1989). 

Latour e Rotfield (1997) defendem a ideia de que, embora o apelo do medo na 

propaganda ainda fomente vários debates, o que não se pode negligenciar é que, determinadas 

ameaças como: danos a bens, ferimentos ou morte, condição insegura, doenças e outras, que 

ilustram as consequências indesejáveis em virtude de um determinado comportamento, podem 

desencadear respostas emocionais diferentes em cada pessoa. Os mesmos autores se apoiam 

na argumentação de que, nenhuma ameaça evoca a mesma resposta em todas as pessoas, 

mesmo que pertençam a um único grupo demograficamente definido. 

A esse respeito, estudos direcionados ao entendimento do tempo de exposição do 

medo e de sua relação com o comportamento do indivíduo são merecedores de atenção, pois 

conforme afirmam Millar e Miller (1998) e Thornton, Rossiter e White (2000), a maior 

exposição do medo pode levar a um grau maior de persuasão. Por outro lado, Keller e Block, 

(1996) argumentam que, o excesso de exposição ao medo pode desencadear efeitos 

involuntários perniciosos a partir de uma ansiedade disfuncional, além de propor um nível 

moderado como mais eficaz. 

Segundo Clow e Baack (2002) uma maior eficácia é observada nas propagandas que 

utilizam apelos relacionados ao medo, humor, sexo, música, racionalidade, emoções e 

carência. Para Witte (1992), o apelo do medo corresponde a mensagens persuasivas 

destinadas a provocar reações nos indivíduos, com o objetivo de incentivá-los a adotar as 

recomendações propostas pela comunicação, após demonstrar as consequências negativas do 

seu descumprimento. De acordo com Tanner, Hunt e Eppright, (1991), o medo corresponde à 

resposta emocional que o indivíduo desencadeia face ao perigo que a ameaça condiciona. 

Por outro lado, Morales, Wu e Fitzsimons (2012) argumentam que, embora o apelo do 

medo seja utilizado como técnica de persuasão destinada a moldar atitudes e comportamentos, 

seus resultados ainda não são igualmente eficazes, tomando como base trabalhos de vários 

acadêmicos e a discussão estabelecida em importantes órgãos como o National Institute on 

Drug Abuse, 1997 e o Prevention First,  2008. Do mesmo modo, Morales, Wu e Fitzsimons 

(2012), argumentam que essa discussão foi pauta de debates no Center for Substance Abuse 

Prevention, na década de 2008, sob a sustentação de que as mensagens que podem causar 

mais malefícios do que benefícios devem ser evitadas. 
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A utilização do apelo emocional do medo em propagandas destinadas a inibir o 

comportamento indesejado de adolescentes é discutida no trabalho de Tanner et al. (2008) ao 

utilizarem dessa estratégia para verificar como os pais  reagem aos estímulos apresentados. Os 

autores consideram que a medida da intensidade do medo utilizado nas propagandas pode ser 

um caminho eficaz para contribuir com a redução de fenômenos que afetam a saúde e bem 

estar social. Entretanto, os autores relatam que propagandas direcionadas aos pais podem ser 

interpretadas e julgadas de modo distinto por cada um. Para os autores, essa situação ocorre 

em virtude das diferentes atitudes e comportamentos dos pais no processo de socialização, 

educação, autoestima e comportamento dos filhos, o que é conceituado como parentalidade 

por Belsky (1984).  De modo conclusivo os autores afirmam que a intensidade do apelo do 

medo utilizado em propagandas pode ser moderado pela parentalidade. 

Diante das argumentações e proposições observadas na literatura, adota-se neste 

trabalho o pensamento de que, apesar das críticas colocadas quanto à utilização do apelo do 

medo nas propagandas, os malefícios causados pelo consumo de drogas ilícitas muitas vezes 

são irreversíveis e assumem uma proporção muito maior de malefícios do que os que possam 

ser desencadeados com apelos emocionais. 

2.7.  Parentalidade e os Estilos Parentais 

O termo parentalidade foi concebido pela primeira vez no final dos anos de 1950, pelo 

então psicanalista americano Thomas Benedekt, na originalidade da palavra parenthood, com 

significado fincado na descrição do processo psicológico de “ser pai”, onde se desencadeia a 

maturação psicoafetiva dos pais (VIDIGAL e TAFURI, 2010). 

Retomado pelo psicanalista e psiquiatra francês Paul-Claude Racamier em 1961, o 

conceito de parentalidade foi descrito como as funções e papéis parentais que envolvem as 

figuras do pai e da mãe, em relação aos seus filhos (SOLIS-PONTON, 2004). Não obstante 

desse conceito, está a definição de parentalidade. 

A parentalidade é o estudo dos vínculos de parentesco e dos processos 

psicológicos que se desenvolvem a partir daí. A parentalidade necessita de 

um processo de preparação, até de aprendizagem, não no sentido de 

pedagogia parental, mas como trabalho que põe em evidência a 

complexidade das características paradoxais do fenômeno natural do 

parentesco (SOLIS-POTON, 2004, p. 31). 

Embora abordado nos anos de 1950 e 1961, o termo parentalidade permaneceu em 

desuso por 20 anos, sendo retomado por Serge Lebovici (1983) e René Clement (1985), ao 
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extrapolarem a dimensão do foco nas psicopatologias ampliando a visão para a abordagem 

familiar (VIDIGAL e TAFURI, 2010). A esse respeito, a contribuição de Khon (1977), 

enquadra a parentalidade dentro da concepção de que se refere a valores que pais e mães 

almejam que seus filhos adotem como postura comportamental diante de determinadas 

situações (BEM e WAGNER, 2006). 

O conceito de parentalidade, entendido como um conjunto de processos mentais, 

conscientes e inconscientes dos indivíduos em se tornarem pais, representa a herança passada 

da geração parental para seus filhos sob a luz da transmissão e aceitação de valores culturais e 

familiares, que não se limitam as relações biológicas existentes (CLEMENT, 1985). Não 

obstante disso, a parentalidade é conceituada por Cruz (2005), como o conjunto de ações 

realizadas pelos pais, com o propósito de desencadear, em seus filhos, um pleno 

desenvolvimento a partir de suas interações, sendo que estas são redefinidas no espaço e no 

tempo. Dessa constituição, a parentalidade se dá na relação existente entre marido e mulher, 

em um sistema conjugal, com fins à educação e proteção das gerações futuras oriundas dessa 

relação. Seu modo de existência tem por base a interação de pais e filhos com o propósito a 

desenvolver, nos filhos, o sentido de autoridade (ALARCÃO, 2006). 

A parentalidade, em seu sentido amplo, inclui todos os tipos de variáveis familiares 

como mediadores do desenvolvimento da criança, além de incorporarem fatores familiares 

relacionados a socialização, educação, autoestima e comportamento infantil (BELSKY, 

1984). Em termos de promoção do bem estar e saúde, o conceito de parentalidade é 

desenhado sobre a participação e intervenção dos pais no processo de desenvolvimento físico 

e emocional da criança, uma vez que sua alteração ou ausência é um fator influenciador do 

comportamento infantil (GAGE, et al., 2006). 

A parentalidade é desenvolvida nos pais de forma única e condicionada a adaptação 

das necessidades e exigências inatas da criança, em um processo de evolução da confiança e 

das competências de cada papel parental (LOPES e FERNANDES, 2005). O papel 

dimensional das responsabilidades da parentalidade pode ser percebido em quatro aspectos 

distintos: a satisfação das necessidades básicas da criança, a disponibilização de um mundo 

físico organizado e previsível, a compreensão cognitiva das realidades extrafamiliares, as 

necessidades de afeto, confiança e segurança da criança e as suas necessidades de interação 

social (PARKE e BURIEL, 1998). Uma vez sendo pais, o conjunto de condutas que se adota 

com fins a orientação e proteção dos filhos pode definir substancialmente o conceito de 

parentalidade (TORNARIA, VANDEMUEBROECK E COLPIN, 2001). 
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O entendimento do papel da família e das interações entre seus membros e desses para 

coma sociedade, revela a organização familiar sob uma perspectiva sistêmica e resultante 

dessas interações, dos estatutos e dos papéis que cada um desses atores desempenham, da 

ordenação de suas finalidades e objetivos comuns, o que configura um subsistema familiar 

compreendido na figura individual, conjugal, fraternal e entre elas a parental (RELVAS, 

2000). A definição dos papéis dos pais, a partir do nascimento de uma criança concebe à eles 

novas funções e tarefas ajustadas dentro da relação conjugal, com fins a atender o subsistema 

parental ora emergido onde ambos não se excluem e, dentro deste contexto, a parentalidade 

perdura enquanto a vida perdurar  (ALARCÃO, 2006). 

Do ponto de vista situacional, a parentalidade se refere a uma tendência global de 

comportamento, onde se inclui os estilos parentais e suas práticas educativas (COWAN, 

POWELL e COWAN, 1997). Tal tendência comportamental infere no modo como os pais 

agem diante das situações as quais lhes são apresentadas quando relacionadas aos seus filhos 

(CEBALLOS e RODRIGO, 1998). 

Apesar da polissemia dos significados do termo parentalidade que dificulta sua 

compreensão, é uma noção relevante ao desenho e formas de se conceber dispositivos de 

ações públicas de prevenção de risco psicossocial e da fundamentação para o estabelecimento 

jurídico-simbólico da filiação (VIDIGAL; TAFURI, 2010). 

A contribuição da Teoria Geral dos Sistemas, de Von Bertalanff, para o estudo 

proposto, corrobora com o pensamento de Relvas (2002; 2006); Cox et al., (1999), ao 

argumentarem que, sob essa teoria, a família pode ser vista como um todo complexo e 

integrado que funciona como partes dos sistemas mais complexos e não se desassocia de 

subsistemas os quais também pertencem a esse todo. Deste modo, é compreensível que a 

família é parte integrante do todo e seus subsistemas, na figura dos filhos e suas interações 

formam uma teia relacional de indivíduos e família e seus impactos sobre essa. 

Uma vez que a parentalidade é o pressuposto para a definição dos estilos parentais, os 

indivíduos que afetam e são afetados fazem parte do sistema que aqui se conceitua como 

sistema familiar. Nota-se que a conceituação do termo parentalidade indica a relação 

comportamental que os pais têm para com os seus filhos, no intuito de promover um estado 

desejado com relação aos desafios que a criança irá enfrentar. Entretanto é sabido que 

indivíduos diferentes podem agir de formas diferentes, o que justifica o conceito de estilos 

parentais. 

Os primeiros estudos sobre estilos parentais de que se tem conhecimento foram 

desenvolvidos sob a luz de teorias psicológicas desde a primeira metade do século XX, 
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evidenciados nos trabalhos de Skinner (1953/1998), Freud (1933/1980) centrados em 

diferentes comportamentos parentais (REPPOLD, 2001). A retrospectiva dos estudos sobre as 

relações que ocorrem em cunho familiar remontam o século XIII, a partir do discurso 

iluminista com a importância do romantismo que, destacam o amor entre casais e entre pais e 

filhos como priorização estabelecida sobre o afeto, o que exclui a visão das sociedades 

tradicionais estabelecidas em função do patrimônio (ZORNIG, 2010). 

Como indica Zornig (2010), a obra de Freud de 1914 que discorre sobre o narcisismo 

e, sugere que a construção do amor parental está calcada no retorno e narcisismo dos pais, ao 

elevarem os filhos a uma condição imperial, que procura a valorização afetiva a partir do 

resgate de seu próprio narcisismo infantil perdido. 

Por outro lado, as correntes behavioristas também interessadas nas consequências das 

práticas parentais sobre os seus descendentes no início do século XX, buscaram a 

compreensão das relações que ocorrem com os pais e seus filhos, a partir das práticas 

parentais com ênfase em processos de aprendizagem (Watson, 1928, 1929, 1930, apud 

Schultz e Schultz, 2000). 

Nas últimas décadas muitos estudiosos se debruçaram sobre seus trabalhos na busca da 

compreensão do impacto dos estilos parentais sobre o desenvolvimento sociocognitivo de 

seus filhos (RACAMIER, 1961; BAURIMD, 1966, 1968, 1971; MACCOBY; MARTIN, 

1983; DARLING; STEINBERG, 1993; ALVARENGA; PICCININI, 2001; SOLIS-POTON, 

2004). 

Os estilos parentais têm diferentes condutas associadas a seu padrão de valores que é 

utilizado como base para refletir sobre determinada realidade e definir seus comportamentos e 

práticas na relação com seus filhos (BAUNRIND, 1991). Além de sua capacidade de reagir de 

forma diferente as situações que são expostos, os estilos parentais também interferem no 

desenvolvimento emocional da criança a partir de controles psicológicos não uniformes 

(BARBER, 1996, p. 3296). 

Baumrind (1966, 1968) é considerada uma das precursoras dos estudos direcionados à 

parentalidade e a avaliação do impacto das práticas educativas promovidas por diferentes 

estilos parentais em face da educação de seus filhos (GOMES, 2010). Entre seus principais 

estudos, tem destaque o que aborda as características dos estilos parentais e suas intervenções 

no processo de socialização e de construção cultural das crianças (DARLING; STEINBERG, 

1993). 

Estilo parental é uma classificação de práticas familiares proposta por Baumrind 

(1991), com fins a pesquisa de práticas socializadoras desde as primeiras relações entre pais e 
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filhos aplicáveis a família e, posteriormente ampliada por pesquisadores do desenvolvimento 

psicológico (LAMBORN, et. al, 1991). Por sua vez, o conceito de estilo parental é observado 

na definição de Darling e Steinberg (1993), considerando-os como um conjunto de atitudes 

dos pais para com a criança no que diz respeito as condições emocionais percebidas nas 

práticas de parentalidade. 

Nesse sentido, não se pode dissociar o desempenho dos adolescentes em lidar com 

determinadas situações cotidianas dos efeitos que os estilos parentais promovem durante sua 

historiedade, evidenciando-o nas habilidades sociais que esses adolescentes desenvolvem 

(STEINBERG, ELMEN; MOUNTS, 1989). Os estudos de Baunrind (1991) propuseram três 

estilos parentais distintos: “autoritário”, “autoritativo” e o “permissivo”, aos quais se 

identificou comportamentos distintos com implicações no processo de educação e preparo 

parental da criança (KESHAVARS; BAHARUDIN, 2009). 

Com o intuito em promover uma visão mais ampla quanto aos conceitos dos três 

estilos parentais observados na revisão da literatura, propõe-se a observância do Quadro 1, 

apresentado a seguir, que trata das principais características que cada estilo possui e os autores 

que os conceituam: 

Quadro 1 - Primeira Conceituação dos Estilos Parentais 

AUTORES AUTORITÁRIO 

Baldwin (1949) É impositivo; É insensível; É hostil. 

Baumrind (1966/1972) 

Baseia-se em um padrão absoluto; Tem bases teológicas; Exige obediência; 

Exerce a punição; É autoritário; Intimida; Desperta o medo; Pratica o controle; 

Avalia Comportamentos; Avalia atitudes. 

Maccoby; Martin, (1993) 
Alto padrão de exigência; Imposição de regras; Menospreza opiniões; Exclui o 

apoio; Exclui o afeto. 

Boekel; Sarriera, (2005) 
Exige a ordem; Pratica o controle; Exige obediência; Aplica punição; Baseia-se 

em crenças culturais; Baseia-se em crenças religiosas; Obediência como virtude. 

Pereira et. al. (2009) 
É flexível; Tem capacidade de respostas; Estabelece padrões; Exerce o controle; 

Avalia comportamento. 

Esteves (2010) 

Modelam comportamentos; Controlam comportamentos; Avaliam  

comportamentos; Define padrões rígidos de conduta; É inflexível; Pratica o 

absolutismo; Valoriza a autoridade e a ordem; Aplica punições; Restringe; 

Desencoraja. 

AUTORES AUTORITATIVO 

Baumrind 

(1965/1966/1968) 

Exerce um grau mediano de exigência; Promove autonomia; Estimula a 

comunicação verbal; Utiliza o poder de forma regulada; Utiliza o poder de forma 

não punitiva; Promove certo grau de afeto; Promove apoio; Motivam; São 

sinérgicos; Promovem integração. 
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Domingues, Natividade; 

Hutz (2011) 

Impõe regras; Monitora condutas; Utiliza-se de métodos não punitivos; São 

centrados na expectativa da criança; Reforçam a responsabilidade social; 

Reforçam a maturidade dos filhos. 

Maccoby; Martin, (1993) Práticas elevadas de controle; Não excluem práticas afetivas. 

Steinberg et al. (1994) 
Encorajam o diálogo; São receptivos; São calorosos; Abre espaço para 

apresentação do ponto de vista; Reconhecem os direitos dos filhos. 

Reichert e Wagner (2007) 
Estimula a independência; Estimula a individualidade; Tornam as regras claras; 

Posiciona-se como exemplo; 

Dornbusch (1987) 
Utiliza-se do raciocínio; Apresenta as consequências dos atos; Desenvolve o senso 

crítico; Desenvolve a auto direção; Desenvolve valores pró-social. 

AUTORES PERMISSIVO 

Baumrind (1965/1966) 

Crença na pré-disposição para a socialização; Concede liberdade de aprendizado; 

Concebe liberdade de expressão; Permite a auto-atualização; É 

predominantemente passivo; Não exerce pressão; Concede autonomia; 

Proporcionam integração nas decisões educacionais; Proporcionam integração nas 

decisões familiares. 

Oliveira et. al. (2002) 
Não exerce controle sobre os filhos; Não criam expectativas para uma condita 

madura. 

Weber, Brandenburg e 

Vizzer (2003) 

Possuem comportamento não punitivo; São receptivos diante dos desejos dos 

filhos; São receptivos diante das ações dos filhos; Apresentam-se como recurso; 

Não moldam comportamentos; Não são agentes responsáveis. 

Weber et. al. (2006) 
Baixa cobrança de responsabilidades; Permissão para a auto-regulação; Pratica o 

reforço positivo; 

Esteves (2010) 

Fácil aceitação; Baixo grau de exigência; Não controlam as ações; Não encoraja a 

ações; Não estimula aos padrões externos; Não praticam ações punitivas; 

Respeitam os desejos; Respeitam as ações; Não reforçam a mudança  

comportamental; Não se dispõe como exemplo; Colocam-se como recurso as 

necessidades. 

Leme (2011) 

Exercem pouco controle comportamental; Não intervém em problemas 

comportamentais; Têm alto grau de tolerância; Baixas práticas de agressividade; 

Poucas ameaças; Poucas proibições 

São abertos ao diálogo; São abertos a expressão de sentimentos. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da revisão da literatura. 

É possível observar no quadro acima que, as características dos três estilos parentais se 

divergem em alguns aspectos e conjuminam em outros. Entretanto, o estilo parental 

autoritário apresenta características mais imperativas e de controle, quando comparado com 

os outros estilos. Com relação ao estilo parental autoritativo, é possível notar esse estilo 

contempla algumas características do estilo parental autoritário e outras do estilo parental 

permissivo, o que leva crer que existe uma oscilação entre as ações imperativas e de controle 

e as de permissividade. Por outro lado, o quadro também revela a predominância da aceitação 
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e tolerância no estilo parental permissivo, caracterizando-se de forma oposta ao estilo 

autoritário. 

Por muito tempo se acreditou na existência de apenas duas dimensões parentais 

desenvolvidas com fins à educação infantil, sendo a primeira delas associadas ao amor, à 

compreensão e à capacidade de aceitação e a segunda dimensão orientada para a rejeição e 

controle comportamental que, neste último caso impera a disciplina, a supervisão e a 

superproteção da criança (MACCOBY; MARTIN, 1983). 

Os estudos de Baumrind (1971) serviram de motivação para que MacCoby e Martin 

(1983) ampliassem o campo conceitual dos estilos parentais com uma visão dimensional 

subjacente que enfatizou a “exigência”, que corresponde às atitudes dos pais com fins ao 

controle, supervisão e monitoramento do filho, a partir da adoção da supervisão e disciplina, 

com o estabelecimento de limites, regras e padrão de conduta, e a “responsividade” que se 

desenha sobre a compreensão, o apoio emocional, o apego, a reciprocidade e a comunicação 

aberta para com o filho, com fins a promoção da autonomia e da autoafirmação 

(DOMINGUES, NATIVIDADE ; HUTZ, 2011). 

O Quadro 2, apresentado abaixo, tem como proposta facilitar a compreensão das duas 

dimensões apresentadas no modelo teórico proposto por Maccoby e Martin (1983). 

Quadro 2 - Dimensões de Práticas Educativas 

DIMENSÕES 

Dimensão de Exigência Dimensão de Responsividade 

 Controle; 

 Supervisão; 

 Monitoramento; 

 Disciplina; 

 Estabelecimento de limites; 

 Regras; 

 Padrão de Conduta. 

 Compreensão; 

 Apoio Emocional; 

 Apego; 

 Reciprocidade; 

 Comunicação Aberta; 

 Promoção da Autonomia; 

 Promoção da Autoafirmação. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da revisão da literatura. 

A combinação das dimensões propostas por Maccoby e Martin (1983), permite a 

discriminação de quatro estilos parentais, com características distintas e, avaliadas por meio 

de uma escala com altos escores nas dimensões de exigência e responsividade, que 

caracterizam os pais autoritativos; com baixos escores nas duas dimensões caracterizam os 

pais negligentes; escores altos em exigência e baixos em responsividade são categorizados 

como pais autoritários; e, a última categorização corresponde aos pais indulgentes por 

obterem elevados escores em responsividade e baixos escores em exigência (DOMINGUES, 

NATIVIDADE; HUTZ, 2011). 
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Os estudos de Maccoby e Martin (1983) propuseram uma nova abordagem para os 

estilos parentais apresentados por Baumrind (1966), ao conceberem a ideia de suas 

características a partir de duas dimensões distintas tratadas como: a exigência 

(demandingness); e responsividade (responsiveness), fundamentadas nos três estilos parentais 

já conceituados (WEBER et al., 2004). 

A dimensão associada à exigência é definida pelas práticas parentais que os indivíduos 

priorizam, as quais são baseadas na supervisão dos comportamentos e estabelecimento 

consciente de limites para com os seus filhos. Já a dimensão que trata da responsividade, 

caracteriza os pais que têm por prática o favorecimento da individualidade e auto-afirmação 

dos filhos, além de seu alto grau de reciprocidade, comunicação, afetividade, apoio, 

reconhecimento e respeito dos desejos, opiniões e necessidades dos filhos  (LEME, 2011). 

Os estilos parentais são definidos pela combinação das duas dimensões, exigência e 

responsividade. Deste modo, a caracterização do estilo parental autoritativo é definida pelos 

altos escores nas duas dimensões; o estilo parental autoritário é concebido a partir do alto 

escore na dimensão exigibilidade e baixo escore na dimensão responsividade; por sua vez, 

pais que possuem baixos escores em exigibilidade e altos escores em responsividade são 

categorizados como indulgentes e; por fim, pais com escores baixos em exigibilidade e 

responsividade são considerados negligentes (COSTA, TEIXEIRA; GOMES, 1998). 

Dos três estilos parentais propostos por Baumrind (1966), novas considerações foram 

feitas por Maccoby e Martin (1983), ao desmembrarem esses estilos em quatro 

caracterizações compostas pelo estilo parental autoritário, autoritativo, indulgente e negligente 

(LEME, 2011). 

Com o mesmo intuito em oferecer uma maior compreensão dos estilos parentais 

ampliados por Maccoby e Martin (1983), desenvolveu-se o Quadro 3, apresentado a seguir, 

que trata das características específicas dos estilos parentais indulgentes e negligentes.  

Quadro 3 - Caracterização dos Estilos Parentais Negligente e Indulgente 

AUTORES NEGLIGENTE AUTORES INDULGENTE 

Baumrind 

(1966/1972) 

Pouca interação com os filhos; 

Neutralidade quanto aos 

comportamentos; Neutralidade quanto as 

atitudes; Baixa preocupação com os 

filhos. 

Glasgow et 

al. (1997) 

Alto grau de tolerância; Alto grau 

de acolhimento; 

Forte autoridade e exigência; 

Acredita do comportamento maduro 

da criança; Acredita na auto-

regulação; 

Pacheco, et. al. 

(1983) 

Não monitora comportamentos dos 

filhos; Não se impõe; Não se importa 

com os interesses das crianças. 

Cecconello, 

Antonni e 

Koller 

(2003). 

Exerce baixo controle; Manifesta a 

responsividade. 
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Roig e 

Ochotorena 

(1993) 

Não exerce negligência Abusiva; Não 

pratica a violência infantil; Não 

negligencia as formas inadequadas de 

alimentação; Não negligencia as formas 

inadequadas de vestimenta; Não 

negligencia as formas inadequadas de 

higiene. 

Baumrind 

(1966) 

Não estabelece regras sobre a 

criança; Não estabelece limites na 

relação pai-filho; Afasta-se da 

responsabilidade; 

Afasta-se da maturidade; Tem alta 

tolerância; 

Tem alta afetividade; Estabelece 

comunicação aberta. 

Maccoby e 

Martin (1983) 

Exclui-se dos papéis principais de pais; 

Exclui-se das responsabilidades 

históricas de pai; Permite o 

enfraquecimento da relação com os 

filhos; Permite que as relações entre pai e 

filho se encerrem durante os tempos; 

Costa, 

Teixeira e 

Gomes 

(1998) 

Possui escore elevado em 

responsividade; Possui escore baixo 

em exigência; 

Reppold e Hutz 

(2003) 

Baixa exigência; Baixa responsividade; 

Falta de controle sobre o comportamento; 

Viventin 

(2009) 

Detém altos níveis de 

responsividade; Detém baixos 

níveis de exigência; Tem alta 

assistência emocional; 

Não determina limites aos filhos. 

Hutz e Bardagir 

(2006) 

Não demonstram afeto em suas relações 

com os filhos; 

Glasgow et al. 

(1997) 

Baixo nível de controle; Baixo nível de 

responsividade; 

Não se envolvem com a sociabilização da 

criança. 

Lamborn et al. 

(1991) 

Assume compromissos de baixo nível de  

responsividade; Baixo nível de exigência; 

Não são afetivos; 

Weber  et al. 

(2004) 

Não é exigente; A responsividade é nula; 

O poder de resposta é rápido a 

desencadear outros problemas. 

Fonte - Elaborado pelo autor a partir da revisão da literatura. 

A discussão quanto a necessidade de direcionar esforços para fundamentar as políticas 

públicas de combate ao consumo de drogas, não se limita a práticas psicossociais, na relação 

entre pais e filhos, pois se estendem a outras variáveis que devem ser consideradas como 

facilitadoras dessas relações. Centrado nesta visão, entende-se que o marketing, direcionado 

aos pais, pode gerar resultados significativos em prol dos objetivos comuns à saúde e bem-

estar social. Assim, incorporar uma de suas derivações conhecida como marketing 

direcionado a políticas públicas, parece ser um caminho conveniente a ser explorado. 

A esse respeito, a literatura tem revelado que, as relações afetivo-sociais podem 

moldar a atitude e o comportamento do adolescente e, como parte relevante dessas relações 

está a figura dos pais. Salienta-se, porém que, essas relações são construídas de modos 

distintos, pois decorrem das atitudes e comportamentos de indivíduos enquanto pais. Do 

mesmo modo, Tanner et. al. (2008), relatam que nem todos os pais se relacionam com seus 

filhos do mesmo modo e, uma ação sobre eles pode ser eficaz com uns e com outros não. 

Carlsons e Tanner (2006), não desconstroem o pensamento apresentado anteriormente, 

porém enfatizam que, a variação existente diferentes tipos de pais pode representar respostas 
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diferentes quando expostos a determinada mídia, uma vez que for elaborada especificamente 

para um tipo de pai. 

2.8. Práticas Parentais 

Os comportamentos específicos de indivíduos, concebidos a partir do domínio de 

socialização daqueles que formam sua geração futura, são considerados práticas parentais, nas 

quais se incorporam o controle e afetividade com fins a construção do respeito, disciplina e 

coragem (REPPOLD, et. al, 2002). As práticas parentais correspondem aos comportamentos 

específicos dos pais, com fins à socialização, remontados sobre estratégias de supressão de 

comportamentos inadequados ou ao incentivo para a adoção de comportamentos adequados 

por parte dos filhos (ALVARENGA, 2001). 

Com uma abordagem voltada para ações, estudos têm sido realizados na busca da 

compreensão quanto às práticas parentais, do modo e condições em que se desencadeiam e 

dos fatores que permitem a identificação de diferentes estilos parentais. Com o pressuposto de 

que, cada estilo parental pode assumir determinada pratica em um mesmo contexto ou em 

contextos diferentes, os comportamentos e atitudes podem variar (CRUZ, 2005). Hoffmam 

(1994) define como praticas parentais as estratégias que são desenvolvidas pelos pais com fins 

a enfrentar as diversas situações que envolvem interação com os filhos. 

Com relação aos comportamentos destinados a promoção da disciplina em um 

contexto educacional, Darling e Steimberg (1993), sinalizam que as praticas são associadas as 

condições de preparo para enfrentar situações adversas do processo de socialização e ocorrem 

na interação entre os pais e as crianças (DARLING ; STEINBERG, 1993). 

Hart et al. (1998), define como práticas parentais as estratégias que os pais utilizam 

com o intuito de alcançarem determinados objetivos, face a circunstâncias específicas que 

podem estar associadas a educação, sociabilização ou afetividade. Darling e Steinberg (1993) 

salientam que as práticas e estilos parentais não são conflitantes entre si, uma vez que se 

relacionam aos aspectos de interação que ocorrem entre pais e filhos, porém contemplam 

especificidades distintas, pois as práticas estão associadas às formas como os pais lidam com 

as situações e os estilos têm associação ao comportamento e atitude dos pais. 
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2.9. Estilo Parental na Moderação de Propagandas Anticonsumo de 

Drogas 

Muitos autores teorizam sobre a importância do papel dos pais no processo de 

socialização dos filhos a partir de perspectivas distintas, tais como a aprendizagem em lidar 

com contextos sociais, a internalização de valores sociais, a construção de uma base social 

segura, os quais podem ter um significativo impacto sobre a atitude e comportamento dos 

filhos (MACCOBY e MARTIN, 1983; PARKE e BURIEL, 1998). A grande parte dos 

estudos orientados ao entendimento das influências dos pais sobre a socialização das crianças 

tem despertado uma preocupação teórica sobre o comportamento parental, uma vez que 

representam pilares para preparo e adaptação da criança para enfrentar a realidade social 

(BORNSTEIN, 2002). 

O estilo corresponde ao padrão de comportamento parental que se estabelece em 

situações emocionais, uma vez que é representado pelo conjunto de atitudes, práticas 

parentais e outros processos integrativos que envolvem pais e filhos (DARLING e 

STEINBERG, 1993; WEBER, et al., 2004). 

A ampliação do entendimento a cerca do conceito de estilos parentais resulta da 

compreensão de seu significado representado por todas as formas como os pais lidam com as 

questões de poder, hierarquia e apoio emocional na relação com os filhos (COSTA, 

TEIXEIRA; GOMES, 2000). 

Por muitos anos, especialistas de áreas como marketing e políticas públicas tem-se 

mostrado interessados em entender como as crianças respondem a determinadas propagandas, 

especificamente pelo fato de que influenciar as crenças, atitudes e comportamentos dessas 

crianças (MACKLIN e CARLSON, 1999; BANKS, 1975; FRIDERES, 1973; FELDMAN e 

WOLF, 1974). Em seu estudo relacionado a propagandas e o estilo parental como variável 

moderadora de comportamento Walsh et al. (1998) relatam que os estímulos parentais reagem 

de forma diferente as propagandas no que diz respeito ao preparo de seus filhos em lidar com 

questões de socialização e enfrentamento da realidade. 

Com o intuito em aprofundar o estudo sobre as variáveis estilo parental, propaganda e 

drogas, optou-se, neste trabalho, pelo levantamento de dados em duas bases acadêmicas, 

EBSCO e Proquest, a fim de se perceber o que se publica em um mesmo trabalho sobre essas 

variáveis. Encontrou-se uma quantidade pouco expressiva de artigos, quando comparados a 

outros artigos levantados. Entre 18 artigos selecionados, apenas 05 tratavam, na mesma 



46 

 

publicação, do consumo de drogas, estilo parental e propagandas. Ainda assim, tratavam de 

drogas lícitas, como tabaco e álcool. 

Embora a maioria dos artigos publicados não trate de temas relacionados a drogas, 

percebeu-se uma preocupação com a construção da atitude e comportamento da criança, a 

partir de seu relacionamento com diferentes estilos parentais, levando em consideração, o 

efeito da propaganda sobre a criança e, em alguns casos, sobre os próprios pais. A fim de 

proporcionar uma visão mais ampla quanto ao levantamento das publicações realizado, optou-

se em preparar um quadro ilustrativo que apresenta à temática e o enfoque de cada 

publicação, conforme demonstrado no Quadro 4 a seguir: 

Quadro 4 - Levantamento de Artigos sobre a Relação do Estilo Parental com Propaganda 

Estudo Periódico Enfoque 

Robertson, T. S. (1979) Journal of Communication 

Trata da parentalidade como mediadora dos 

efeitos que uma propaganda pode ocasionar 

nos filhos. 

Flay, B; Sobel, J. (1983) 
Preventing adolescent drug 

use: Intervention strategies 

Mídia de massa e prevenção da utilização de 

drogas por adolescentes. 

Crosby, L. A.; Grossbart, S. 

L. (1984) 

Current Issue & Research in 

Advertsing 
Propaganda, Criança e Alimentação. 

Laczniak, R. N.; Muehling, 

D. D.; Carlson, L. (1995) 

Journal of Public Policy & 

Marketing 
Propaganda, Atitude e Criança 

Rose, G. M.; Bush, V. D; 

Kahle, L. (1998) 
Journal of Advertising Família, Comunicação e Propaganda 

Walsh, A. D; Laczniak, R. 

N; Carlson, l. (1998) 
Journal of Advertising Propaganda, Regulação, Criança e Mães 

Rose, G. M. (1999) Journal of Marketing Propaganda e Socialização 

Distefan, J. P; Jackson, J. 

M; White, C. Gilpin, M. M. 

(2002). 

Digest Of Addiction Theory & 

Application 

Relatam a importância da participação dos 

pais na conscientização dos filhos contra o 

consumo de tabaco a partir das propagandas 

impressas. 

Buijzen, M.; Valkenburg, P. 

M. (2003) 
Communication Research Propaganda, Criança e Materialismo 

Caruana, A; Vassallo, R. 

(2003) 

Journal of Consumer 

Marketing 
Comunicação e Criança 

Chan, K; McNeal, J. U. 

(2003) 

Journal of Consumer 

Marketing 
Propaganda, Criança e Comunicação 

Eastman, K. L; Corona, R.; 

Ryan, G. W;  Warsofsky, A. 

L;  Schuster, M. A. (2005) 

Perspectives on Sexual and 

Reproductive Health 
Educação, Comunicação e Comportamento 
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Buijzen, M; Valkenburg, P. 

M. (2005)  

Journal of Broadcasting & 

Electronic Media 
Propaganda e Estilo Parental 

Buijzen, M. (2009)  
Journal of Developmental 

Psychology 
Criança, Propaganda, Alimentação 

Bakir, A; Vitell, S. J. (2010) Journal of Business Ethics Propaganda de Alimentos e criança 

Yang, Z; Schaninger, C. M. 

(2010) 
Journal of Macromarketing 

Tratam da interação dos estilos parentais 

como estrutura familiar eficaz no combate do 

consumo de bebidas alcólicas a partir das 

campanhas de marketing. 

Stephenson, M; Quick, B. 

Hirsch, H. A. (2010) 
Communication Research 

Relatam as influências dos estilos parentais 

sobre o comportamento dos adolescentes 

desencadeadas a partir de propagandas 

anticonsumo de drogas. 

Carlsons, L; Laczniak, R. N; 

Wertley, C. (2011) 

Journal of Advertising 

Research 

Abordam o papel da parentalidade no 

processo de socialização das crianças para 

enfrentar desafios sociais expostos em 

propagandas anticonsumo de drogas. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da revisão da literatura. 

Embora também não trate da relação dos estilos parentais com propagandas 

anticonsumo de drogas, destaca-se entre os trabalhos analisados, a contribuição de Carlson, 

Laczniak e Wertley (2011), ao retratarem como os pais influenciam as crianças no que diz 

respeito à exposição às propagandas. Os autores discutem as interferências de diferentes 

estilos parentais sobre o comportamento da criança, quando exposta a determinadas 

propagandas. Evidencia-se que mães com estilo parental autoritativo são menos dispostas a 

apoiar a intervenção de órgãos externos, como o governo e agências reguladoras, no que diz 

respeito à recomendação explícita na propaganda e preferem tomar as suas próprias decisões 

sem considerar o aconselhamento proposto. 

Os achados e Walsh et al. (1998) revelam que mães indulgentes e autoritárias tendem 

a favorecer a intervenção de órgãos externos e, negligenciar essas mães, significa não se 

atentar a responsabilidade de que são fundamentais para tratar da mediação esperada entre 

propaganda, mãe e criança. De modo enfático sugerem que, se uma vez testada a relação do 

estilo parental com o seu modo de lidar com as proposições dos anúncios televisivos, esse 

resultado poderá ser passível de aceitação em uma população muito maior, como a do Brasil. 

Carlson, Laczniak e Wertley (2011) contribuem com esse pensamento sob a 

argumentação de que quanto mais os pais agirem por conta de seu descontentamento de 

propagandas destinadas aos seus filhos, maior a probabilidade de agirem contra a proposta da 

propaganda. Conferem, ainda, que a ausência de dados precisos quanto a frequência com que 

os estilos parentais se manifestam na sociedade, não implica no enfraquecimento de sua 
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sustentação, apoiados no estudo de Walsh et al. (1998) que pode ser aplicado a qualquer 

contexto social. 

 Não menos importante, o estudo de Tanner et al. (2008) também trata da variável 

estilos parental ao analisar as reações dos pais aos anúncios que promovem a educação sexual 

e o incentivo a participação de programas de educação preventiva conta a gravidez precoce e 

a contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. No entanto, o resultado de seu 

trabalho indica que os pais calorosos expressam uma atitude favorável em relação ao anúncio, 

além da sua predisposição em conversar com seus filhos a respeito da mensagem proposta 

pela propaganda, quando a condição de ameaça está explícita na propaganda, porém, não 

estavam propensos a participar dos programas de educação preventiva junto com os filhos. 

Pontua-se, porém, que, o emprego de condições de alta ameaça a partir da utilização 

do recurso do medo, pode tornar a ética excludente pelo público-alvo da propaganda, o que 

pressupõe de uma pesquisa prévia sobre ética nas propagandas (SNIPES, LATOUR, E 

BLISS, 1999). 

2.10. Estímulo e Resposta nas Atitudes e Intenções do Indivíduo 

Para entender o as interações do estímulo e resposta sobre a atitude do indivíduo, cabe 

resgatar o conceito de Thomas e Znaniecki (1918, apud DONEGÁ, 2004), ao tratá-la como 

sendo, por si só, o próprio estudo da psicologia social onde se dão os processos mentais e 

individuais direcionadores à condição de resposta atual ou provável de uma pessoa. Donegá, 

(2004), salienta ainda que, as atitudes de um indivíduo estão relacionadas com seu 

comportamento, ou até mesmo, com a intenção de um provável comportamento, em relação 

ao que a ele é exposto. 

Kelly e Edwards (1998) afirmam que a propaganda pode exercer influência na 

atitude dos adolescentes em relação ao consumo de álcool e tabaco e propõem a reflexão dos 

defensores da saúde pública quando as implicações dessas influências, uma vez que tais 

propagandas promovem muito mais as relações sociais no consumo ao invés de divulgar os 

efeitos desse consumo. 

Se tratando de influência sobre a atitude e intenções do indivíduo, cabe ressaltar a 

abordagem do conceito de socialização, apresentada por Hurrelman (1988), que a define 

como um processo onde o indivíduo pode recorrer a determinados agentes, entre eles pais, 

amigos e meios de comunicação de massa, que agem como influencias primárias sobre o lado 

psicológico, emocional e moral no desenvolvimento dos jovens. 
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Com relação ao estímulo, a propaganda pode exercer persuasão sobre o indivíduo, a 

partir de apelos emocionais, que tentam evocar respostas afetivas (AAKER, WILLIAMS, 

1998). Entretanto, tais estímulos podem influenciar as atitudes do indivíduo a partir do 

desencadeamento de julgamentos  de avaliação derivado da informação que se recebe 

(BLACKWELL; MINIARD e ENGEL, 2005). 

Por outro lado, a Teoria do Julgamento Social de Brunswik 1952, é discutida por Petty 

e Cacioppo (1981), ao argumentarem que, resultados empíricos evidenciam a contraposição 

ou o descaso, por parte dos consumidores, das mensagens transmitidas em determinadas 

propagandas, devido ao seu julgamento de falta de compatibilidade com sua atitude e 

comportamento. 

De modo mais amplo, a contribuição da Teoria do Julgamento Social (TJS), trata da 

percepção humana do ambiente no qual está inserido, a partir de uma visão indireta que se 

processa por uma série de variáveis ou estímulos (CARVALHO, 2005). O modelo proposto por 

Brunswik da teoria do julgamento social foi adaptado por Hursh (1964), dando uma nova 

perspectiva a sua visão, utilizado até então nessa teoria, que pode ser evidenciada na Figura 1 

abaixo: 

 
Figura 1 - Teoria do Julgamento Social Hursch - 1964 

Fonte: Adaptado de: O uso da teoria do julgamento social no estudo de políticas públicas. Cadernos 

EBAPE.br. Carvalho, 2005. 

Ao discutir a teoria do julgamento social Hursch (1964), deixa claro que o lado direito 

desse diagrama representa o julgamento do indivíduo (Ys), que se dá a partir de uma série 

variáveis, representada por (X1 a Xk). As variáveis centrais do diagrama, conforme figura 4, 
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representam o elo entre o julgamento e ao que se encontra na natureza, no sentido físico e 

social, que se dá além da percepção, já a variável real, representada por (Ye), representa o fato 

que é observado. 

Por estar fortemente relacionada ao contexto das políticas públicas, a teoria do 

julgamento social, como afirma Carvalho (2005), contribui para o entendimento de como o 

indivíduo julga os elementos em seu entorno, entre eles a comunicação, de modo a configurar 

sua atitude e comportamento, sendo estes fundamentais para a gestão pública. Para entender a 

relação entre o modo como o indivíduo projeta a sua atitude e comportamento, com base no 

que está em seu entorno, relata-se o fato de que as atitudes estão relacionadas ao 

comportamento de um indivíduo ou a uma intenção de um determinado comportamento 

(DONEGÁ, 2004). É válido considerar que a mensagem persuasiva é julgada pelo indivíduo 

em contraste com suas atitudes e crenças impostas até então, o que pode reduzir o impacto do 

objetivo persuasivo da propaganda (SHERIF e HOYLAND, 1961). 

Por outro lado, a literatura demonstra que uma mensagem composta por argumentos 

fortes têm efeitos melhores sobre o julgamento do indivíduo, quando comparada com 

mensagens com argumentos mais fracos nos quais o indivíduo substanciou suas crenças 

(PETTY e CACCIOPPO, 1986; RUCKER e PETTY, 2006). Embora a literatura trate de 

algumas implicações quanto a utilização de argumentos fortes nas propagandas, acadêmicos e 

profissionais reconhecem a importância em se utilizar tal evidência no desenho de mensagens 

destinadas a persuasão (TANGARI, et al. 2007). 

A Teoria do Julgamento Social configura um caminho útil a que se pretendeu 

percorrer neste trabalho em sua utilização para a escolha dos estímulos com baixo e alto grau 

de ameaça, pois é utilizada como base para justificar a escolha de imagens a serem utilizadas 

para a construção das propagandas. 

2.11. Modelo de Relações Moderadas 

O modelo aplicado para análise das variáveis neste trabalho é inspirado na abordagem 

aplicada de Tanner et al. (2008), que utilizou tal modelo como proposta de explicar as 

relações entre os estilos parentais, a propaganda e seus efeitos sobre as atitudes pais em 

relação ao anúncios e suas intenções em se comunicar e participar de programas educativos 

contra a gravidez precoce e a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis. 

Embora modelo desenvolvido por Tanner et al. (2008) considere mais do que uma 

dimensão parental optou-se, especificamente para este estudo, por estudar apenas uma das 
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dimensões parentais conceituada como dimensão de responsividade a qual será exposta aos 

diferentes estímulos negativos do medo com intensidades distintas. A esse respeito considera-

se a argumentação de Becker (1964) e Carlson e Grossbart (1988) ao enfatizarem que a 

interação entre pais e filhos sobre problemas de alto risco não pode ser tratada simplesmente 

sob uma ótica de relacionamento natural, pois essas interações dependem muito da dimensão 

parental que pertence e dela emana as práticas exercidas pelos pais. Os achados de Carlson e 

Grossbart (1988) relatam que as variações no grau de risco de uma propaganda podem afetar 

as reações dos pais e, consequentemente, são merecedoras de análise nos diferentes níveis de 

uma dimensão parental. 

A fim de demonstrar as particularidades do modelo proposto por Tanner et al. (2004), 

optou-se em ilustrar as variáveis tratadas no estudo a partir da apresentação da Figura 2, como 

demonstrada a seguir: 

 

Figura 2 - Modelo Teórico de Relacionamentos Moderados 

Fonte: Adaptado de: Reaching Parents to Prevent Adolescent Risky Behavior: Examining the Effects 

of Threat Portrayal and Parenting Orientation on Parental Participation Perceptions. Journal of 

Public Policy & Marketing. Vol. 27 (2) Fall 2008, 149–155. 

A Figura 2 representa o modelo teórico utilizado por Tanner et al. (2008), no qual a 

orientação parental representa os dois extremos das dimensões ortogonais da parentais 

conceituadas como afeto e hostilidade. Como efeitos moderadores, da atitude e intenções de 

comunicar-se com os filhos e participar de programas preventivos de educação sexual, os 

autores consideraram no modelo o alto e baixo grau de ameaça, pois entendem que esses 
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estímulos desencadeados a partir de diferentes níveis de ameaça, podem ocasionar reações nos 

diferentes estilos parentais. 

No que diz respeito a moderação do efeito das propagandas o modelo proposto por 

Tanner et al. (2008) revela que a orientação parental pode moderar o efeito das propagandas 

com alto e baixo grau de ameaça em quatro situações distintas agindo: sobre a intenção de 

comunicação e a intenção de comunicação; sobre a atitude e a intenção de participação; sobre 

a atitude do indivíduo, sobre a intenção de comunicação e intenção de participação e, por fim, 

sobre a intenção de comunicação com o filho. 

A fim de propor uma maior compreensão das dimensões ortogonais dos estilos 

parentais, a figura apresentada a seguir demonstra uma visão das realidades da composição 

das dimensões parentais existentes, além do intuito de apoiar a formulação hipotética deste 

trabalho. 

Conforme apresentado na Figura 3 a seguir, as dimensões parentais classificam-se em 

exigência, responsividade e permissividade como definiram Maccoby e Martin (1983). Na 

dimensão de exigência as atitudes e comportamentos dos pais são delineadas sobre a restrição 

e hostilidade, as quais são características dos pais autoritários. Como parte dessa dimensão, 

porém com atitudes e comportamentos também associadas a dimensão de responsividade, 

estão classificados os pais autoritativos, pois além de incorporarem em suas atitudes e 

comportamentos a restrição e hostilidade, são propensos a praticar a amabilidade e a 

permissividade que correspondem a dimensão ortogonal de responsividade. Quanto aos pais 

indulgentes, os quais tomam como atitude e comportamento a prática do apoio, do afeto e da 

compreensão pertencem a dimensão ortogonal de responsividade. Os pais negligentes têm 

ações indiferentes às dimensões de exigência e responsividade, pois negligenciam as relações 

com seus filhos. 
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Figura 3 - Dimensões de Enquadramento dos Estilos Parentais 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da revisão da literatura. 

A figura 3 apresenta as duas dimensões parentais conceituadas por Macobby e Martin 

(1983). Observa-se que o pai autoritário pertence a dimensão de exigência e suas atitudes e 

comportamentos são dirigidos pela restrição e hostilidade; os pais autoritativos pertencem a  

tramitam entre a dimensão parental de exigência e responsividade e suas atitudes e 

comportamentos são dirigidos pela restrição e amabilidade; os pais indulgentes são 

classificados na dimensão parental de responsividade, pois suas atitudes e comportamentos 

são dirigidos pela permissividade e amabilidade, sendo a permissividade o maior escore; 

quanto aos pais negligentes guiam suas atitudes e comportamentos totalmente pela 

negligência o que os aproxima exclusivamente da permissividade. 

Ao considerar tais dimensões, propõe-se o entendimento da relação da dimensão de 

responsividade com o grau de ameaça na mensagens das propagandas a partir da utilização de 

apelos emocionais negativos associados ao medo. 

O modelo de Tanner et al. (2008), foi desenvolvido a partir de um estudo exploratório 

realizado com quatro grupos focais com a aplicação, com a proposição inicial em identificar 

as variáveis do estilos parentais entre os integrantes dos grupos, além do objetivo de 

identificar os estímulos de alta ameaça entre os estímulos apresentados. Para a construção do 

modelo, o autor utilizou apenas os pais autoritativos considerando também, apenas estímulos 

de alto grau de ameaça. Embora os estudos anteriores tenham sido colocados sobre o interesse 

em estudar os estilos parentais, esse trabalho tem por objetivo considerar apenas a dimensão 

parental de responsividade como foco central da pesquisa. Na construção do modelo, as 
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atitudes e intenções de participação e comunicação foram mantidas para este estudo as quais 

são as mesmas consideradas também por Henthorne, Latour e Nataarajan (1993). Os pontos 

que se diferem desses dois estudos correspondem a análise das duas extremidades, alta e 

baixa, da mesma dimensão parental, além da incorporação do medo no sentido do fim da fida. 

Assim, propõe que os estímulos de alto e baixo grau de ameaça podem ser explorados com 

relações aos extremos da dimensão de responsividade sob a interferência de covariáveis não 

controladas nos estudos anteriormente realizados. 

2.12. Desenvolvimento de Hipóteses 

Em princípio, o referencial teórico aqui apresentado serviu como base para a 

construção das hipóteses, como suposições, com o intuito de responder ao problema central 

levantado neste trabalho. Deste modo, encontrar respostas sobre qual o efeito do apelo 

emocional negativo na propaganda, sobre drogas ilícitas, na atitude e intenções preventivas de 

diferentes estilos parentais para com seus filhos. 

Tomando-se por base essas informações iniciais, a hipótese H1 é uma suposição 

construída com o propósito de levantar as relações entre o apelo emocional de alto e baixo 

grau de ameaça sobre a atitude dos pais e, respectivamente, a hipótese H2 trata das relações de 

interação da dimensão parental de responsividade, com os apelos de alto e baixo grau de 

ameaça em relação a suas atitudes e intenções, como discutido no modelo conceitual que 

descreve cada uma das relações hipotetizadas a partir do referencial teórico de Baumrind 

(1991, 1996); Becker (1964) e Carlson e Grossbart (1988). 

O estudo de Yang e Schaninger (2010) indica que estratégias direcionadas aos pais 

com alto e baixo nível de responsividade podem influenciar o comportamento de consumo de 

adolescentes, levando-os a incorporarem programas de saúde contra substâncias de abuso, 

promovidos em campanhas de comunicação e intervenção de redução de consumo. 

Anúncios anticonsumo de drogas foram apontados nos estudos de Hornik et. al (2003), 

como eficazes em campanhas, pois demonstram algum sucesso em mudar determinadas 

crenças parentais e o comportamento de pais em conversar com os filhos sobre drogas. A esse 

respeito, Slater (1995) relata que a segmentação correta do público em uma campanha é um 

dos pilares mais importantes para o alcance do sucesso em campanhas dessa natureza. 

As pesquisas científicas sobre a utilização do medo nas propagandas não é coisa 

recente, embora suas implicações ainda gerem concordâncias e discordâncias, não se pode 

definir com clareza a sua eficácia ou ineficácia, o que torna fértil esse campo de debates 
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(BECK, 1984; HORNIK et al. 2008; ROGERS e MEWBORN, 1976). Para Latour e Pitts 

(1989), ameaças ou apelos do medo, utilizados em estratégias de comunicação, evocam um 

universo complexo de respostas psicofisiológicas que, apesar de ser objeto de estudos por 

várias décadas, ainda necessita de pesquisas que possam contribuir com a sua elucidação. 

Latour e Rotfield (1997) defendem a ideia de que, embora o apelo do medo na 

propaganda ainda fomente vários debates, o que não se pode negligenciar é que, determinadas 

ameaças como: danos a bens, ferimentos ou morte, condição insegura, doenças e outras, que 

ilustram as consequências indesejáveis em virtude de um determinado comportamento, podem 

desencadear respostas emocionais diferentes em cada pessoa. Os mesmos autores se apoiam 

na argumentação de que, nenhuma ameaça evoca a mesma resposta em todas as pessoas, 

mesmo que pertençam a um único grupo demograficamente definido. Por outro lado, Keller e 

Block, (1996) argumentam que, o excesso de exposição ao medo pode desencadear efeitos 

involuntários perniciosos a partir de uma ansiedade disfuncional, além de propor um nível 

moderado como mais eficaz, o que se torna complexo em razão das respostas distintas entre 

os indivíduos. Em relação utilização e intensidade do apelo emocional do medo em 

propagandas De Bruin (2006) entende que uma alta intensidade pode gerar reações negativas 

quanto ao propósito que se deseja alcançar e que a falta de consenso sobre o nível do medo a 

ser utilizado ainda é fonte de intensos debates na área da psicologia e ciências sociais. Propõe 

ainda que um nível moderado de medo pode ser utilizado na busca de uma melhor efetividade 

à mudança que se deseja provocar no comportamento de um indivíduo, uma vez que o forte 

apelo emocional do medo pode ser tão apavorante ao receptor que o leva a negligenciar ou 

evitar a proposta colocada. 

Diante do exposto, o debate que se coloca sobre a utilização do medo em propagandas 

parece carecer de contribuições científicas relevantes na busca de uma equalização de 

pensamentos. Entretanto, não se deve negligenciar o propósito que sustenta a necessidade, ou 

não, dessa utilização. Assim, se tratando de campanhas contra o consumo de drogas, a 

propaganda como alternativa de prevenção, pode ser produzida com apelos emocionais 

direcionados aos pais, com fins a provocar uma mudança em suas atitudes e intenções no 

processo de construção de atitude e comportamentos dos filhos. 

De acordo com Tanner (2003), as mensagens com baixo e auto grau de ameaça podem 

interferir nas intenções dos pais, em comunicar-se com seus filhos sobre um determinado fato. 

Sendo assim, propõe-se a hipótese 1 conforme apresentada na Figura 4 abaixo: 
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Figura 4 - Representação do da Hipótese 1 das Propagandas sobre as Atitudes e Intenções dos Pais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

H1: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam positivamente as reações dos 

pais com relação a mensagem transmitida 

Assim, também apoiado nos estudos de Carlson e Grossbart (1988), (Tanner et al. 

2008), destinado a verificação do efeito da propaganda com baixo/auto grau de ameaça afeta 

as intenções e atitudes dos pais um desmembramento da hipótese H1 foi realizado para uma 

melhor investigação das relações entre as variáveis considerando as hipóteses abaixo 

mencionadas: 

H1a: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais as atitudes dos pais com 

relação a mensagem transmitida em comparação com as propagandas com alto grau de 

ameaça. 

H1b: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais as intenções dos pais de 

participar de programas preventivos com seus filhos em comparação com as propagandas 

com alto grau de ameaça. 

H1c: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais as intenções dos pais de 

participar de programas preventivos com seus filhos em relação as suas atitudes e intenções 

de comunicação. 

Ressalta-se assim, a necessidade da descoberta em como são constituídas as atitudes e 

intenções dos indivíduos, em diferentes contextos, os quais procurou-se exaustivamente tratar 

no desenho das hipóteses, para avaliar a relação das propagandas com esses indivíduos, 

tomando por base a promoção necessidades e a precaução focada na prevenção. Deve-se 
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destacar que, apesar da discussão sobre os efeitos dos apelos emocionais positivos ou 

negativos nas propagandas, a meta-análise realizada por Brown, Homer e Inman (1998) 

aponta que não se observou muita diferença entre as respostas dos indivíduos quanto aos 

apelos positivos e negativos contidos nas propagandas. 

Nos estudos de Albarracin e Kumkale (2003), o apelo positivo aumenta a capacidade 

de persuasão, tanto positiva como negativa, o que explica os efeitos mistos resultantes da 

utilização dos recursos do medo. Entretanto, pessoas que sentem menos medo de uma ameaça 

são mais influenciadas por apelos ao medo, por outro lado, pessoas que sentem mais medo de 

uma ameaça são menos influenciadas por apelos ao medo, como afirmam os mesmos autores. 

Tais evidências sugerem que poderia haver diferentes respostas aos apelos do medo em 

propagandas que retratam uma verdadeira ameaça real associada ao consumo de drogas entre 

adolescentes. Retoma-se a esse respeito, a argumentação de Vieira e Ayrosa (2012), ao 

enfatizarem que o indivíduo pode ser orientado a promoção, o que remete sua ação para 

sensibilidade na forma de alegria e a diversão, que são associadas às realizações e aspirações 

da vida, como também pode ser orientado à prevenção, sendo sensibilizado pela carência ou 

pela presença de resultados negativos, na forma de medo, tristeza e angústia. Seja de apelo 

positivo, normalmente associado a afeto, amizade e recompensa pelo cumprimento do que se 

pede, ou por sua abordagem negativa, que normalmente expressa à culpa, vergonha e medo 

como punição ao descumprimento do que se pede, como relatam  Taute, McQuitty e Sautter 

(2011), os apelos emocionais explícitos nas propagandas se relacionam com a ação, 

comportamentos e atitudes do indivíduo. 

Os relatos de Lattour e Pitts (1989), apontam para a necessidade da 

complementaridade de estudos que possam contribuir com o entendimento da utilização de 

ameaças e apelos do medo em estratégias de comunicação devido as possíveis respostas 

psicofisiológicas de cada indivíduo. Retoma-se a esse respeito a argumentação de Tanner et 

al. (2008) de que indivíduos dentro da dimensão de responsividade podem responder de 

forma distinta as realidade a que são colocados, por se tratar de uma dimensão onde as 

atitudes e comportamentos variam em função do desnivelamento da autoridade, amabilidade 

ou negligência de cada um. Nesse sentido pode-se entender que a dimensão de responsividade 

pode ser medida por diferentes níveis como: alto, médio e baixo grau, o que possibilita 

também a identificação de seus dois extremos. As proposições teóricas colocadas até então 

nos remete ao questionamento de como os pais com níveis diferentes em uma mesma 

dimensão parental reagem a diferentes níveis de estímulos na forma de propaganda, o que 

parece ser consistente para a proposição da hipótese H2: 
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H2: a dimensão parental de responsividade modera o efeito das propagandas com 

baixo grau de ameaça. 

Em suporte a essa argumentação, retoma-se as considerações de Tanner et al. (1991) 

ao evidenciarem que, segundo a teoria da motivação da proteção OPM, as pessoas reagem de 

acordo com probabilidade da ameaça, a gravidade da ameaça, a eficácia de uma resposta para 

o enfrentamento e a autoeficácia. De forma complementar, Latour e Pitts (1989), afirmam que 

a reação ao estímulo percebido leva um indivíduo a uma resposta emocional direcionada á 

busca da redução imediata da tensão gerada pelo medo, o que pode levá-lo a aceitar as 

recomendações propostas em uma propaganda, mesmo que também considere seus próprios 

julgamentos. 

Levando em consideração os resultados observados na revisão teórica, parece haver 

uma tendência de as mensagens com alto grau de apelo emocional influenciarem o indivíduo 

de etilo parental mais associado a dimensão de responsividade. Deste modo, as hipóteses H1 e 

H2 deste experimento foram motivadas pelo modelo proposto por Tanner et al. (2008). 

Entretanto considera-se para este estudo a parentalidade por meio da dimensão de 

responsividade. Além dessa variável, são considerados também os apelos emocionais com 

alto e baixo grau de medo como ameaça. Tais proposições se confirmadas poderão contribuir 

com as lacunas existentes entre a utilização de apelos do medo nas propagandas e as respostas 

à esses apelos, além da promoção de dados científicos  pelo marketing em prol da formulação 

e aplicação de políticas públicas de combate ao consumo de drogas. 

A relação entre propaganda com alto nível de ameaça e atitude dos pais pode ser 

moderada pela dimensão parental. Os estudos de Carlson, Laczniak e Wertley (2011), 

realizados com um grupo focal de pais, demonstraram que uma mensagem com elevada 

ameaça, evidenciando as consequências indesejadas de atividades sexuais, como doenças 

sexualmente transmissíveis e gravidez precoce, seria mais eficaz para motivar a participação 

dos pais em programas de educação sexual, se considerar sua dimensão parental. Estes e 

outros pesquisadores têm procurado entender como a propaganda desencadeia reações no 

conjunto de determinadas condutas dos pais, uma vez que as práticas educativas estão 

associadas as condutas desses pais (TORNARÍA, VANDEMEULEBROECKE e COPIN, 

2001). 

Do ponto de partida dos estudos da relação de pais e filhos (BAUMRIND , 1966, 

1967, 1971; BAUMRIND e BLACK, 1967), os estilos parentais podem ser caracterizados em 

dimensões que irão representar o conjunto das condutas dos pais. Ao considerar os achados de 
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Maccoby e Martin (1983), tais dimensões foram reorganizadas e ampliaram o campo de visão 

quanto aos etilos parentais dessa nova classificação. 

Vários modelos teóricos têm sido desenvolvidos para explicar as reações aos apelos do 

medo como processo de estímulo do indivíduo (LEVENTHAL 1964; MCGUIRE 1966; 

TANNER, DAY, e CRASK 1989; HENTHORNE, LATOUR e NATARAAJAN 1993). No 

concernente à utilização do apelo do medo em propagandas, Rotfeld (1988), argumenta que 

não existe na literatura um modelo teórico específico orientado para anúncios que se 

apropriam do medo em seu contexto. Por outro lado, Henthorne, LaTour e Nataraajan (1993), 

algumas pesquisas têm sido desenhadas na busca do direcionamento de um modelo de 

aplicação do medo em propagandas. Entretanto, Latour e Pitts (1989), revelam que as 

dimensões do medo podem gerar ativação alta (HA), entendida como tensão, ativação geral 

(AG), no contexto da energia, desativação geral (DG), proporcionando a calma e desativação 

do sono (DS), representada pela fadiga, argumentando também que, se os estímulos utilizados 

não forem excessivos, desencadeando a tensão, são passiveis de geração de energia, o que 

pode levar os indivíduos a uma ações fisiológicas e psicológicas positivas à energia. 

Partindo do pressuposto de que o grau de risco que determinadas propagandas 

carregam em seu conteúdo pode interferir no modo como o indivíduo reage quando exposto a 

elas, espera-se identificar, com o primeiro conjunto de hipóteses, atitudes favoráveis dos 

estilos parentais autoritários e negligentes, quando a propaganda apresentar condições de alto 

medo em seu conteúdo, tendo como base os estudos de Carlson e Grossbart (1988), que trata 

das reações associadas a atitude, dos diferentes estilos parentais. 

Nas situações hipotéticas apresentadas anteriormente, ressalta-se que, a hipótese H2, 

considera a dimensão parental de responsividade é um elemento moderador do efeito das 

propagandas com baixo grau de ameaça, e que, segundo essa hipótese, sua atitude estará 

condicionada primeiramente as características comportamentais da dimensão a que pertence. 

Esse raciocínio pode ser resumido no seguinte conjunto de hipóteses: 

H2a: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais as atitudes dos pais de 

baixa do que os de alta responsividade. 

H2b: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais as intenções dos pais de 

baixa do que os de alta responsividade de participar de programas preventivos com os filhos. 
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H2c: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais as intenções dos pais de 

baixa do que os de alta responsividade de comunicar-se com seus filhos sobre a mensagem 

transmitida. 

As hipóteses propostas anteriormente podem ser observadas na Figura 5, apresentada a 

seguir, construída com a finalidade de facilitar o entendimento do que se propõe. Observa-se 

na figura que a hipótese H2 propõe que os estilos parentais são moderadores do propósito das 

propagandas e assim afetam os seus resultados. Por outro lado, o conjunto de hipóteses H2 

propõe que, diferentes intensidades de apelos emocionais nas propagandas, podem afetar as 

atitudes dos pais de modo distinto, pois a variável parentalidade age sobre o apelo das 

propagandas. 

Figura 5 - Representação Hipotética das Propagandas com Relação as Atitudes dos Pais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como mencionado anteriormente, a utilização do alto grau de apelo do medo nas 

propagandas pode desencadear reações positivas com relação ao propósito da propaganda. 

Embora, como afirmam Latour e Pitts (1989), os estudos sobre a utilização do apelo do medo 

nas propagandas não evidencia um modelo teórico de aceitação consensual devido as 

inúmeras fontes de medo das diferentes condições humanas e individuais em seu processo de 

aprendizagem em lidar com situações que gerem o medo. 

As argumentações hipotetizadas neste estudo bem como a relação entre cada uma 

delas são apresentadas na Tabela 1 a seguir: 
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Tabela 1 - Desenho das Hipóteses de Pesquisa 

Objetivos Específicos Numerados de 

Acordo com sua Descrição na 

Introdução 

 Hipóteses 

1 - Identificar o efeito do apelo 

emocional negativo da propaganda 

sobre drogas ilícitas na atitude e 

intenções preventivas de diferentes 

estilos parentais. 

2 - Verificar os efeitos do apelo 

emocional negativo das propagandas 

sobre as atitudes dos pais. 

3 - Verificar os efeitos do apelo 

emocional negativo das propagandas 

sobre as intenções de comunicação 

dos pais. 

4 - Verificar os efeitos do apelo 

emocional negativo das propagandas 

sobre as intenções de participação 

dos pais. 

5 - Verificar o efeito moderador da 

dimensão de responsividade nas 

respostas dos pais às propagandas 

sobre o consumo de drogas ilícitas. 

6 - Analisar sob a luz da abordagem 

teórica as possíveis alterações nas 

atitudes e intenções dos pais. 

1 e 2 

H1: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

positivamente as reações dos pais com relação a 

mensagem transmitida. 

1 e 2 

H1a: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

mais as atitudes dos pais com relação a mensagem 

transmitida em comparação com as propagandas com alto 

grau de ameaça. 

4 

H1b: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

mais as intenções dos pais de participar de programas 

preventivos com seus filhos em comparação com as 

propagandas com alto grau de ameaça. 

3, 4, e 1 

H1c: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

mais as intenções dos pais de participar de programas 

preventivos com seus filhos em relação as suas atitudes e 

intenções de comunicação. 

5 e 1 
H2: a dimensão parental de responsividade modera o 

efeito das propagandas com baixo grau de ameaça. 

2 e 5 

H2a: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

mais as atitudes dos pais de baixa do que os de alta 

responsividade. 

5 e 4 

H2b: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

mais as intenções dos pais de baixa do que os de alta 

responsividade de participar de programas preventivos 

com os filhos. 

5 e 3 

H2c: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

mais as intenções dos pais de baixa do que os de alta 

responsividade de comunicar-se com seus filhos sobre a 

mensagem transmitida. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das hipóteses deste trabalho. 

2.13. Definição Operacional das Variáveis e Covariáveis 

O modelo proposto para este estudo constitui um conjunto de variáveis significativas 

para o entendimento da relação entre propaganda com alto grau de ameaça e a dimensão 

parental de responsividade. 

A fim de aumentar o grau de precisão das análises referidas neste estudo e evitar que 

os resultados do experimento fossem afetados, optou-se por considerar covariáveis, eleitas de 
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forma intuitiva, que pudessem afetar a análise das propagandas. Por se tratar de uma pesquisa 

que se dará a partir de um experimento, busca-se com o controle das covariáveis a fim de 

evitar a indução ao erro em virtude dos fatores associados a qualidade das imagens das 

propagandas e dos textos que compreendem cada propaganda. 

Segundo Hair (2009) e Field (2009), as covariáveis são variáveis estranhas que devem 

ser monitoradas na realização de um experimento em razão da possibilidade de influenciar as 

variáveis dependentes que compõem a pesquisa. 

No delineamento desta pesquisa, foram consideradas as variáveis que pudessem ser 

mais influentes nos resultados, o que deu origem ao quadro, apresentado a seguir, destinado a 

resumir os constructos centrais deste trabalho e operacionalização das hipóteses anteriormente 

desenhadas. 

2.12.1. Variáveis Independentes 

A) Propaganda com alto grau de ameaça. 

Corresponde a propaganda que apresenta em seu conteúdo um forte apelo emocional 

que utiliza da perspectiva negativa com relação as consequências que poderão ser 

desencadeadas em função do não atendimento as recomendações de seu conteúdo. A sua 

operacionalização é realizada com a adaptação do instrumento de Medida de Intensidade de 

Afeto - AIM (LARSEN, 1984), a partir da observação de duas propagandas que trazem em 

seu contexto de signo e significado, elementos gráficos e textuais que representam alta 

intensidade de medo da morte, validado nos testes projetivos anteriormente realizados. 

B) Propaganda com baixo grau de ameaça. 

São propagandas que também carregam em seu contexto um forte apelo emocional de 

perspectiva negativa, no entanto, foram construídas com seus signo e significado de menor 

intensidade de medo da morte, conforme resultados apurados nos testes projetivos. Sua 

operacionalização também é realizada com o mesmo instrumento das propagandas com alto 

grau de ameaça. 

2.12.2. Variáveis Dependentes 

A) Atitude com relação a propaganda. 
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A atitude com relação a propaganda refere-se a predisposição do indivíduo em 

responder, de forma favorável ou desfavorável, as recomendações apresentadas, utilizando-se 

de pensamentos consistentes para sua avaliação. Para este caso, a operacionalização se dará a 

partir da aplicação do instrumento adaptado do Questionário de Avaliação de Atitudes e 

Comportamentos de Almeida (2008). 

B) Intenção em se comunicar com seus filhos. 

Corresponde a intenção dos pais em se comunicar com seus filhos sobre os riscos do 

consumo de drogas, a partir do contexto das propagandas, uma vez que se pressupõe a 

utilização dos argumentos de ameaça da morte propostos nas propagandas. Tal variável é 

medida pelo Questionário de Intenções em Comunicação desenvolvido por Almeida (2008). 

C) Intenção em participar de programas preventivos com os filhos. 

Refere-se a vontade, ou não, despertada nos pais em participar, junto com os seus 

filhos de supostos programas de prevenção ao consumo de drogas, após serem expostos aos 

apelos das propagandas. O questionário de Intenções de Participação operacionaliza esta 

variável o qual foi desenvolvido por Almeida (2008). 

D) Variável Moderadora Dimensão de Responsividade 

Corresponde as práticas parentais que os pais utilizam para com os seus filhos, 

construídas sob uma base de compreensão, o apoio emocional, o apego, a reciprocidade e a 

comunicação aberta para com o filho, com fins a promoção da autonomia e da autoafirmação. 

O questionário de Dimensões Parentais desenvolvido por Robinson, et al. (2001) adaptado 

por Carapito, Pedro e Ribeiro (2007), também operacionaliza esta variável. 

2.12.4. Covariáveis 

A) Qualidade da imagem 

É representada pelas características estruturais gráficas das imagens utilizadas nas 

propagandas as quais podem ser avaliadas de modo diferentes, quando representam 

qualidades distintas sob a percepção do observador, resultam no desvio da atenção do 

principal. Sua operacionalização ocorrerá por meio do questionário de avaliação da qualidade. 

B) Qualidade do texto 
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Refere-se ao conjunto textual de cada propaganda que implica no modo como a 

informação é interpretada pelo observador a fim de medir a sua cognição ou dissonância 

cognitiva. O instrumento para sua operacionalização é o Questionário de Percepção da 

Comunicação da Propaganda. 

C) Envolvimento 

O conceito de envolvimento esta associado a situações que podem provocar interesses 

e comportamentos voltados ao que é exposto ao indivíduo e seu nível deriva de aspectos 

situacionais ou de decisão, externos ao indivíduo ligados a estímulos materiais ou estímulos 

que emanam do ambiente social e psicológico como afirmam Houston e Rothschild (1997). 

O Quadro 5, apresentado a seguir representa uma visão geral das variáveis, escalas e 

construtos: 

Quadro 5 - Variáveis analisadas nos Estudos Dimensões Conceituais e Forma de Operacionalização 

nesta Pesquisa 

Função da 

Variável na 

Análise das 

Propagandas 

Construtos/Escalas Utilizadas 

Variáveis 

Independentes  

Propaganda com 

alto grau de 

ameaça:  

Os apelos emocionais nas propagandas com abordagem negativa 

tratam de expressar a culpa, vergonha e medo como punição ao 

descumprimento do que se pede (TAUTE; McQUITTY e SAUTTER, 

2011). A classificação do medo, dada por Witte (1992), incorpora 

dois elementos que se relacionam, sendo o primeiro a ameaça seguida 

da ação. A dimensão do medo pode gerar ativação alta (HA), 

entendida como tensão (LATOUR e PITTS, 1989). Para essa análise 

utilizou-se a Escala de Percepção do Medo – EMP, desenvolvida por 

Freitas-Magalhães (2009), destinada a medir a intensidade com a qual 

os indivíduos apresentam suas emoções em resposta a estímulos 

indutores de emoção. Adaptada do modelo original, corresponde a 

uma escala de Likert de 5 pontos, destinada a mensurar o efeito do 

alto e baixo grau de ameaça, na forma do medo, sobre os pais 

respondentes em suas 25 questões. 

Propaganda com 

baixo grau de 

ameaça: 

Variáveis 

Dependentes  

Atitude em relação a propaganda: O envolvimento do indivíduo com a propaganda pode 

determinar a sua eficácia podendo gerar respostas positivas ou negativas, o que influenciará 

as atitudes co indivíduo em relação a mensagem transmitida  (Shimp 1981; MacKenzie, 

Lutz, e Belch 1986; Mitchell 1986). A escala utilizada para a medição dessa variável foi 

adaptada da escala Questionário de Atitudes e Comportamentos Face à Condução, de 

Almeida (2008), de medida do medo, atitude e intenções que, neste estudo, corresponde a 

escala de Likert de 5 pontos, destinada a medir a variável atitude dos pais, em suas 13 

questões. 

Intenção de se 

comunicar com os 

filhos:  

A partir da influência sobre as atitudes do indivíduo, suas intenções 

caminham rumo às recomendações propostas pelo anúncio, 

especialmente quando a informação relatar uma ameaça, o que leva as 

pessoas a prestarem mais atenção (TANNER, HUNT, e EPPRIGHT, 

1991). A escala utilizada para a medição dessa variável foi adaptada 
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Intenção de 

participar de 

programas 

preventivos com os 

filhos: 

da escala Questionário de Atitudes e Comportamentos Face à 

Condução, de Almeida (2008), de medida do medo, atitude e 

intenções que, neste estudo, corresponde a escala de Likert de 5 

pontos, destinada a medir a variável intenção dos pais, em suas 15 

questões. 

Variáveis 

Moderadoras 

Dimensão de exigência: Correspondem às atitudes dos pais com fins ao controle, supervisão 

e monitoramento do filho, a partir da adoção da supervisão e disciplina, com o 

estabelecimento de limites, regras e padrão de conduta (MacCoby e Martin, 1983). A escala 

utilizada para medir os estilos parentais foi baseada na versão reduzida do Questionário de 

Dimensões e Estilo Parental QDEP, de Robinson et al. (2001), em uma versão portuguesa 

desenvolvida por Carapito, Pedro e Ribeiro (2007). Corresponde a uma escala de Likert de 5 

pontos em suas 32 questões. 

Dimensão de responsividade: Se desenha sobre a compreensão, o apoio emocional, o 

apego, a reciprocidade e a comunicação aberta para com o filho, com fins a promoção da 

autonomia e da autoafirmação (MacCoby e Martin, 1983). A escala utilizada para medir os 

estilos parentais foi a mesma utilizada para medir a dimensão de exigência, com a mesma 

aplicação do Questionário de Dimensões e Estilo Parental QDEP, versão portuguesa 

desenvolvida por Carapito, Pedro e Ribeiro (2007). 

Covariáveis 

Qualidade da imagem: Questões que mensuram a avaliação da qualidade das imagens 

utilizadas nas propagandas, destinadas a mensurar a percepção dos respondentes quanto aos 

critérios de signo e significado a partir da estrutura e conteúdo (Conh, 1975). A Escala tipo 

Likert de cinco pontos é composta de nove declarações que visam identificar o sentimento 

geral do respondente sobre a qualidade das imagens utilizadas nas propagandas. Essa é uma 

escala de autoria própria e foi desenvolvida especificamente para este trabalho a partir da 

revisão da literatura. 

Qualidade do texto: A qualidade da informação é desenhada sobre a organização de 

símbolos, destinados a produção de um significado e valor ao seu receptor, desde que tais 

símbolos, sejam capazes de promover a interpretação, o julgamento e a construção do 

conhecimento (TURBAN, RAINER e POTTER, 2007). A escala utilizada é de autoria 

própria e foi desenvolvida especificamente para este trabalho a partir da revisão da literatura. 

Envolvimento: Questões que mensuram o envolvimento dos respondentes, para verificar se 

um indivíduo que convive com situações relacionadas com o problema das drogas tem 

atitudes e intenções distintas dos que não estão envolvidos com o problema. A escala de 

medida dessa covariável  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do referencial teórico. 

Nota-se, no quadro acima que, as variáveis independentes correspondem a 

propagandas que possuem em seu contexto, apelos emocionais propostos para desencadear no 

indivíduo o sentimento do medo, por meio de seu conteúdo e mensagem. Com relação as 

variáveis dependentes, representadas pelas atitudes e intenções dos pais, podem ser afetadas 

pelas variáveis independentes, de modo a provocar a mudança no indivíduo. De outro modo, 

as variáveis moderadoras, representadas pelas dimensões parentais, podem interferir no 

propósito das propagandas, como variáveis independentes, e afetar as atitudes e intenções dos 

pais. Por fim, o quadro também apresenta as covariáveis, qualidade da imagem e da 

comunicação, que serão controladas a fim de evitar que sua natureza interfira no objetivo 

central das propagandas. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo tem por objetivo discorrer sobre o percurso metodológico que foi 

realizado para a construção deste trabalho, onde serão apresentados os passos de sua 

investigação, o experimento como proposta de pesquisa para este trabalho, as técnicas e 

procedimentos utilizados, os sujeitos da pesquisa, os critérios de validação dos instrumentos e 

as limitações observadas no estudo. 

3.1. O Tipo de Pesquisa e Desenho do Experimento 

Os procedimentos adotados para este estudo compreendem as técnicas de estudos 

experimentais, pois o propósito central desse trabalho se dá sob o interesse em identificar o 

efeito do apelo emocional negativo da propaganda sobre drogas ilícitas, na atitude e intenções 

preventivas de diferentes estilos parentais para com seus filhos e, para tanto, algumas 

variáveis independentes são manipuladas com o propósito de verificar seus efeitos sobre a 

variável dependente e, assim, testar as hipóteses desenhadas anteriormente. 

Nesse sentido, Acevedo e Nohara (2007) afirmam que, em um estudo experimental, os 

procedimentos caracterizam-se pela manipulação de variáveis as quais estejam diretamente 

ligadas ao objeto de estudo, sendo que o interesse em manipular uma variável independente é 

o de verificar o impacto dessa manipulação sobre uma variável dependente. 

A partir da intenção em confirmar ou refutar as hipóteses desenhadas neste estudo, 

optou-se pela utilização do método experimental a fim de medir o efeito da manipulação das 

variáveis independentes sobre as variáveis independentes aqui tratadas. 

De acordo com Kerlinger (2003), a utilização de técnicas de experimento em 

pesquisas permite que uma ou mais variável independentes sejam manipuladas e controladas 

pelo pesquisador, sejam elas, pertinentes ao problema de investigação ou não, na busca da 

compreensão de uma determinada realidade. Nesse sentido, vários estudos foram realizados, 

com a aplicação de técnicas de experimento, que se apropriaram da manipulação de variáveis, 

para entender as relações entre fenômenos que cercam o consumo de drogas (BAUMRIND e 

MOSELLE, 1985; ZINKHAN e BURTON, 1989; WELCH, et al., 1993; MOORE, et al., 

2002; PECHMANN e KNIGHT, 2002; TANGARI, et al., 2007; YANG e SCHANINGER, 

2010; KEMP e KOPP, 2011). 
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Tomando por base os relevantes achados nos estudos relacionados a drogas com a 

aplicação de experimento e, no propósito de aprofundar o conhecimento a cerca das relações 

de diferentes estilos parentais para com seus filhos e no efeito das propagandas anticonsumo 

de drogas sobre as atitudes e intenções dos pais, optou-se também para este trabalho, pela 

adoção do método por estudo experimental. 

O presente estudo será realizado por intermédio de experimento onde as variáveis 

independentes, propagandas com alto e baixo grau de ameaça, serão manipuladas 

simultaneamente, para medir as atitudes e intenções dos pais, com relação a mensagem dessas 

propagandas, o que caracteriza um estudo fatorial. De acordo com Barbin (2003), um 

experimento é denominado fatorial quando o nível de dois ou mais fatores são combinados de 

forma simultânea. 

Assim, propõe-se neste estudo que as categorias das variáveis independentes, alto grau 

de ameaça e baixo grau de ameaça, são consideradas como níveis, e cada um desses níveis de 

cada uma dessas variáveis independentes são combinados com todos os níveis das variáveis 

independentes, classificadas por cada tipo de estilo parental. De acordo com Perecin e 

Cargnelutti Filho (2007), em experimentos fatoriais, o efeito das interações das variáveis pode 

promover o entendimento da dependência ou não de um fator, que poderá ser medido pela 

significância de suas interações. 

O presente estudo trata da análise de dois fatores como variáveis independentes: 2 

(propaganda com alto grau de ameaça e propaganda com baixo grau de ameaça), os 

quais serão manipulados em dois níveis distintos, sobre duas dimensões parentais: 2 

(dimensão de exigência e dimensão de responsividade), caracterizando-o como desenho 

2x2, o que totaliza 4 tratamentos distintos. Deste modo, o estudo fatorial proposto neste 

trabalho será realizado em um experimento a partir da utilização do procedimento between-

subject. Nesse sentido, apoia-se na afirmação de Shadish, Cook e Campbell (2002), de que em 

estudos fatoriais permitem a interação entre as combinações dos fatores, bem como estimar o 

efeito de cada nível de cada um dos fatores. 

O experimento proposto neste trabalho tem por objetivo verificar o efeito das 

propagandas de alto e baixo grau de ameaça, representada na condição de medo da morte, 

contemplado nas hipóteses desenhadas neste trabalho. O método utilizado neste estudo foi 

utilizado por Tanner et. al (2008), ao testar propagandas com alto grau de ameaça, no 

contexto de doenças sexualmente transmissíveis. Moore e Harris (1996), também realizaram 

estudo semelhante, ao testarem o impacto da intensidade dos apelos emocionais na atitude do 

consumidor. 
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Ressalta-se, porém que, para cada respondente, é apresentado apenas uma das 

condições, alto ou baixo grau de apelo emocional, a fim de apurar de forma mais consistente, 

a sua relação com a propaganda apresentada. 

O Quadro 6 a seguir apresenta as escalas utilizadas para este estudo: 

Quadro 6 - Escalas Utilizadas para o Estudo 

Escalas de Medida das Variáveis Dependentes e Independentes 

Escala Resumo Escala 
Construtos da escala 

Original 

Alterações 

Realizadas 
Referências 

Escala de 

Percepção do 

Medo - EPM 
 

Escala de Medida da Percepção 

do Medo – EPM, destinada a 

medir a o medo associado a 

determinados fatores ou estados 

emotivos. É uma escala bifatorial 

com a validade psicométrica 

associada ao medo cognitivo e 

medo reativo. Corresponde a um 

instrumento com  26 itens de 

avaliação e uma escala tipo Likert 

com cinco pontos de avaliação. 

Intensidade Negativa; 

Reação Negativa. 

Adaptada do 

modelo original, 

corresponde a 

uma escala de 

Likert de 5 

pontos, destinada 

a mensurar o 

efeito do alto e 

baixo grau de 

ameaça, na forma 

do medo, sobre os 

pais respondentes 

em suas 25 

questões. 

Freitas-

Magalhães e 

Batista 

(2009) 

Escala de 

Medida da 

Atitude 

Frente a 

Propaganda 

Questionário de Atitudes e 

Comportamentos Frente ao 

Anúncio é uma escala de dois 

fatores, destinada a medir as 

reações do indivíduo quando 

exposto a determinadas situações. 

Suas respostas se situam em uma 

Escala de Likert de 07 pontos em 

um questionário de com 13 

questões. 

Benefícios 

Percebidos; 

Controle Individual; 

Atitudes Afetivas. 

Adaptação do 

modelo original 

com a exclusão do 

questionário de 

medida de reação, 

alteração da 

Escala de Likert 

para 05 pontos e 

adaptação da 

escala para o 

contexto de 

propagandas 

sobre drogas. 

Bryan, 

Aiken e 

West (1997) 

adaptada 

por Almeida 

(2008) 

Escala de 

Medida de 

Intenções de 

Participação 

Questionário de Atitudes e 

Comportamentos Frente ao 

Anúncio é uma escala de dois 

fatores, destinada a medir as 

reações do indivíduo quando 

exposto a determinadas situações. 

Suas respostas se situam em uma 

Escala de Likert de 07 pontos em 

um questionário de com 13 

questões. 

Benefícios 

Percebidos; 

Controle Individual; 

Atitudes Afetivas. 

Adaptação do 

modelo original 

com a exclusão do 

questionário de 

medida de reação, 

alteração da 

Escala de Likert 

para 05 pontos e 

adaptação da 

escala para o 

contexto de 

propagandas 

sobre drogas. 

Bryan, 

Aiken e 

West (1997) 

adaptada 

por Almeida 

(2008) 
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Parenting 

Styles and 

Dimensions 

Questionnair

e – Short 

Form1 

O instrumento original, 

denominado Questionário de 

Dimensões e Estilos Parentais - 

QDEP composto por 3 fatores e 

destinado a avaliar os estilos 

parentais dos progenitores, cujas 

respostas se situam numa escala 

de Likert de cinco pontos, para 

avaliação das situações que 

ocorrem nas situações descritas 

em suas afirmações. 

Punição; Hostilidade 

Verbal; Coersão 

Física; Autonomia; 

Regulação; Apoio e 

Afeto; Permissão. 

Não houveram 

adaptações da 

versão original. 

Robinson, 

Mandleco, 

Olsen & 

Hart (2001) 

e adaptado 

por 

Carapito, 

Pedro e 

Ribeiro 

(2007) 

Escalas de Medida das Covariáveis 

 

Escala de 

Percepção 

Qualidade em 

Imagem – 

EPQI 

A Escala tipo Likert de 05 

pontos é composta de três 

construtos associadas a variável  

qualidade que visam identificar 

a notoriedade do respondente 

sobre a qualidade das imagens 

utilizadas nas propagandas. É 

composta por 08 questões. 

Qualidade Percebida; 

Confiabilidade; 

Credibilidade. 

A escala foi 

desenvolvida e 

testada 

especificamente 

para este estudo 

apenas no 

contexto para as 

propagandas 

utilizadas. 

Elaborado 

pelo autor 

deste 

trabalho. 

Escala de 

Medida da 

Qualidade da 

Informação - 

EMQI 

Desenvolvida especificamente 

para a medição da qualidade da 

informação das propagandas 

testadas neste estudo. É uma 

escala do tipo Likert de 05 

pontos e dois fatores composta 

por 09 questões e cinco 

construtos que representam a 

qualidade da informação. 

Relevância; 

Objetividade; 

Credibilidade; 

Acessibilidade; 

Quantidade. 

A escala foi 

desenvolvida e 

testada 

especificamente 

para este estudo 

apenas no 

contexto para as 

propagandas 

utilizadas. 

Elaborado 

pelo autor 

deste 

trabalho. 

Escala de 

Nível de 

Envolvimento 

Trata-se de uma escala adaptada 

da escala de Inventário de 

Habilidades Sociais – IHS, 

destinada a caracterizar o 

desempenho social do indivíduo 

em diferentes situações 

(trabalho, escola, família, 

cotidiano). 

Enfrentamento com 

risco; Autoafirmação 

na expressão de afeto 

positivo; Conversação 

e desenvoltura social; 

Autoexposição a 

desconhecidos ou a 

situações novas; 

Autocontrole da 

agressividade em 

situações aversivas. 

E Adaptada do 

modelo original, 

corresponde a 

uma escala de 

Likert de 5 

pontos, destinada 

a mensurar o nível 

de envolvimento 

dos pais com 

situações 

relacionadas a 

drogas em suas 12 

questões. 

Del Prete e 

Del Prete 

(2001) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

3.2. Desenvolvimento dos Estímulos 

Para definir os estímulos a serem utilizados no experimento, utilizou-se da técnica 

projetiva com a apresentação de figuras. Esse tipo de técnica, como afirma Virgilitto (2010, p. 

34), é normalmente utilizada para avaliar o que o sujeito entrevistado pensa ou sente quando é 

exposto a figuras distintas, além de medir a intensidade de atitude em relação ao item 

analisado. 
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O critério para escolha das figuras se deu em concordância ao pensamento de Conh 

(1975), ao afirmar que a mensagem de comunicação gráfica divide-se em conteúdo e 

estrutura, uma vez que trata a mensagem como um conjunto estruturado de signos, o signo 

como os elementos do significado e o significado demonstra a sua representação. A análise da 

mensagem proposta, segundo esse pensamento, pode ser realizada no sentido da retórica 

enquanto persuasiva, a fim de trabalhar apelo emocional, racional ou ético, a partir do design 

apresentado. 

Partindo do conceito de estrutura e conteúdo, escolheu-se de forma dedutiva, um 

conjunto com 40 figuras distintas, relacionadas ao consumo de drogas, obtidas de empresas 

específicas em artes fotográficas. As figuras selecionadas foram substanciadas por um 

questionário individual e subjetivo, que foi aplicado como complementaridade do Teste de 

Apercepção Temática – TAT de Henry Murray (1935). 

Uma vez que não se objetivou com esse teste responder ao problema de pesquisa deste 

trabalho, mas sim verificar o que as figuras despertam nos indivíduos, sua realização teve o 

propósito único de ajustar o instrumento final que será utilizado no pré-teste e no 

experimento. Foram convidadas, de forma aleatória, 260 pessoas para participarem do teste 

projetivo, das quais 248 pessoas aceitaram o convite. Composta por professores e alunos 

universitários, a amostra foi dividida em 02 grupos isolados com 122 e 126 pessoas, nos quais 

o teste foi aplicado. 

A cada participante foi entregue, de forma aleatória, uma lâmina com 02 figuras 

distintas e impressas em alta resolução e um questionário, conforme apêndice 1 e 2.  

Os dados coletados foram analisados a partir de técnica de análise de conteúdo, 

apoiada na concepção de Bardin (2004), ao enfatizar sua utilização, com fins a obter 

indicadores, quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção e recepção da mensagem transmitida. 

A conexão entre as respostas obtidas nos questionários subjetivos, bem como os 

constructos e os códigos se deu de forma intuitiva, o que serviu para a análise, diagramação e 

interpretação dos dados. A análise se deu por meio da procura da relação entre as respostas 

obtidas nos questionários subjetivos, na busca de igualdades ou diferenças entre eles. 

Entretanto as análises foram realizadas de modo individual a fim de inibir interpretações 

generalizadas contraditórias. 

As figuras selecionadas para a aplicação do teste preliminar são apresentadas em sua 

integridade no Quadro 7, como demonstrado a seguir: 
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Quadro 7 - Fotos Apresentadas no Teste Projetivo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de fotos obtidas na internet 

Esta análise resultou na escolha de quatro figuras distintas que foram utilizadas para 

desenvolver as propagandas apresentadas no pré-teste, com objetivo de validar os 

instrumentos finais de aplicação efetiva no experimento. 

A análise de conteúdo realizada evidenciou dois grupos distintos de figuras, 

caracterizados por alto grau de medo da morte e baixo grau de medo da morte, conforme o 

sentimento dos respondentes. A esse respeito, resgata-se o pensamento de LaTour e Rotfeld 
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(1997), ao proporem uma distinção entre ameaça e medo, onde a ameaça ilustra condições de 

consequências indesejáveis, quando ocorrem determinados comportamentos que possam 

provocar danos ao indivíduo, e o medo é configurado como uma resposta emocional às 

ameaças observadas, sendo que pessoas diferentes temem coisas diferentes e nenhuma 

ameaça evoca as mesmas respostas de todas as pessoas as quais são expostas a ela. 

Com os dois grupos de figuras, alto e baixo medo da morte, criou-se duas propagandas 

anticonsumo de drogas, para serem utilizadas no pré-teste. As propagandas desenvolvidas são 

apresentadas no Quadro 8, sendo que, o apelo emocional das duas propagandas corresponde 

ao baixo grau de ameaça e as duas propagandas seguintes foram desenvolvidas com a partir 

do forte apelo emocional de ao alto grau de ameaça. 

O Quadro 8 apresenta as propagandas desenvolvidas a partir das figuras testadas. 

Quadro 8 - Propagandas de Baixo e Alto Grau de Ameaça 

Baixo Grau de Ameaça 

 



73 

 

 

Alto Grau de Ameaça 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados apurados na primeira análise estatística não foram significantes para 

identificar as diferenças entre as propagandas de alto grau de medo da morte quando 

comparadas com as propagandas de baixo grau de medo da morte, além do teste de 

confiabilidade das figuras com relação ao alto e baixo grau de medo da morte não 

representam níveis aceitáveis de relação entre as variáveis testadas. Tal situação propôs a 

melhoria gráfica e contextual nas figuras selecionadas. Outro fator observado nas 

propagandas foi percepção de diferenças na qualidade nas imagens utilizadas. 

A partir de tratamentos específicos de uma empresa de marketing e considerações de 

um especialista em comunicação, novas propagandas foram criadas, com o reaproveitamento 

das anteriores, além da criação de novas propagandas dentro do mesmo contexto gráfico. 

Características específicas como o formato das letras em caixa baixa, a formulação de 

frases não imperativas, a utilização da subjetividade na informação, foram utilizadas no 

desenvolvimento da propaganda, a fim de evitar a alta intensidade na mensagem, pois se 

tratava de propagandas com baixo grau de ameaça. Esse esforço resultou na construção de 

duas novas propagandas consideradas com baixo grau de ameaça, conforme apresentado a 

seguir nas Figuras 7, 8 e 9: 
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Figura 6 - Propaganda 1- Baixo Grau de Ameaça Remodelada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 7 - Propaganda 2 - Baixo Grau de Ameaça Remodelada 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

As outras duas propagandas de alto grau de medo da morte, sofreram apenas 

alterações gráficas, com o propósito de aumentar a intensidade do medo da morte, o que 

resultou nas propagandas de alto grau de ameaça como representadas a seguir: 
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Figura 8 - Propaganda 3 - Alto Grau de Ameaça Remodelada 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
Figura 9 - Propaganda 4 - Alto Grau de Ameaça Remodelada 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Realizadas as alterações nas propagandas e, na busca de melhor evidenciar os 

estímulos, os dois grupos de alto e baixo grau de ameaça, foram incorporados no instrumento 

aplicado no pré-teste. 
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3.3. Realização do Pré-Teste 1 

Para a realização do pré-teste 1, o instrumento de pesquisa foi estruturado em sete 

partes, conforme apresentado na Tabela 2 a seguir: 

Tabela 2 - Estrutura do Instrumento de Pesquisa 

Parte 1 Contextualização da pesquisa a partir de textos elaborados no formulário inicial. 

Parte 2 Dados categóricos para a classificação da amostra. 

Parte 3 Apresentação dos Estímulos 

1 - Alto Grau de 

Ameaça 

2 - Alto Grau de 

Ameaça 

1 - Baixo Grau de 

Ameaça 

2 - Baixo Grau de 

Ameaça 

 

Parte 4 
Mensuração do Medo 

Alto 

Baixo 

Parte 5 
Controle da Covariante Qualidade 

Imagem 

Existe Diferença 

Não Existe Diferença 

Parte 6 
Controle da Covariante Qualidade 

Comunicação 

Existe Diferença 

Não Existe Diferença 

 Fonte: Elaborada pelo autor.  

Para verificar a consistência do instrumento a ser utilizado no experimento, o pré-teste 

foi aplicado em quatro salas de aula, em alunos (n=34), do curso de graduação em uma 

universidade de São Paulo. Para responderem os questionários, os alunos receberem 

instruções para o preenchimento dos campos e uma breve contextualização da pesquisa. 

Foram utilizados dois instrumentos distintos de pesquisa, com questões que mensuravam, a 

partir de uma Escala de Likert de cinco pontos, os construtos medo, qualidade da imagem e 

qualidade da informação. O único ponto que diferenciava os instrumentos correspondeu à 

caracterização das propagandas com alto grau de ameaça e as propagandas com baixo grau de 

ameaça, pois esses estímulos foram testados separadamente. Desse modo, parte dos 

respondentes recebeu um instrumento com duas propagandas com alto grau de ameaça e a 

outra parte instrumentos com duas propagandas com baixo grau de ameaça. 

 

3.3.1. Definição do Processo de Análise do Pré-Teste 1 

Para análise dos resultados obtidos no pré-teste, buscou-se verificar a diferença entre 

os grupos selecionados a partir da técnica de comparação das varias médias dos grupos a 

partir da análise de variância univariada (ANOVA), a fim de testar se as propagandas 

apresentadas aos alunos foram capazes de manipular o nível de ameaça de medo. 
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3.3.2. Análise dos Resultados do Pré-teste 1 

A população considerada no primeiro pré-teste 1, foi composta por indivíduos, 

homens e mulheres, cujo a única condição para a escolha é a de terem filhos com idade entre 

08 e 16 anos, independente de sua situação sociodemográfica. Os dados foram coletados em 

grupos formados por alunos da graduação de uma grande universidade em São Paulo. A 

amostra foi constituída por 34 participantes (n=34), com idades compreendidas entre 25 e 48 

anos, sendo que a maioria situa-se entre 30 a 48 anos, representou 88% do total da amostra. 

Com relação ao sexo dos participantes, a amostra foi realizada com 15 homens e 19 mulheres. 

De modo a garantir a aplicação correta dos instrumentos no primeiro pré-teste 1, os 

indivíduos responsáveis por sua aplicação, foram orientados quanto a necessidade da 

distribuição alternada por tipo de formulário, do controle das respostas de modo individual, 

controle para não interação de outros indivíduos, além do reforço da não existência de 

respostas incorretas. Foram utilizados nesse pré-teste 34 questionários, compostos por 2 

formulários cada, os quais apresentavam duas propagandas com baixo grau de ameaça no 

formulário 1 e duas propagandas com alto grau de ameaça no formulário 2. 

A partir da organização dos dados por grupos observou-se na análise descritiva desses 

dados a distribuição de frequência por categoria, que demonstrou que, dos 34 respondentes, 

35,29% (n=24) têm em média 1 filho, 47,05% (n=32) têm em média 2 filhos e 17,66% 

(n=12), têm em média 3 filhos, esse dado apresentou um (dp=0,71). Com relação ao sexo dos 

respondentes 44,11% (n=15) são do sexo masculino e 47,06% (n=16), são do sexo feminino. 

Apurou-se também nessa amostra que, 100% (n=34) dos indivíduos estão cursando o ensino 

superior. 

Na mesma amostra apurou-se que, na idade dos filhos 14,71% (n=18) tem idade de 9 

anos, 14,71% (n=18) com idade de 10 anos, 17,64% (n=22) têm idade igual a 12 anos, 

11,75% (n=15) têm idade igual a 15 anos e 14,71% (n=18) têm idade igual a 16 anos, os 

demais possuem idades compreendidas entre 13 e 14 anos. No que diz respeito a idade dos 

respondentes, 52,94% (n=36) têm idade compreendida entre 30 e 39 anos e 35,29% (n=24), 

com idade entre 40 e 48 anos, os demais têm idades inferiores as apresentadas. 

Com fins a facilitar a interpretação dos dados analisados estatisticamente, criou-se 

algumas legendas apresentadas na Tabela 3, a seguir: 
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Tabela 3 – Legendas de Apoio a Interpretação dos dados Apresentados nos Testes Estatísticos 

SMEDO 
Representa o código utilizado para identificar a figura apresentada com apelo de medo, 

seguida de seu número correspondente as 4 figuras apresentadas. 

PROPAG Significa propaganda 

PROP1 Representa a Propaganda 1 com Baixo Grau de Ameaça, 

PROP2 Representa a Propaganda 2 com Baixo Grau de Ameaça, 

PROP3 Representa a Propaganda 3 com Alto Grau de Ameaça, 

PROP4 Representa a Propaganda 4 com Alto Grau de Ameaça, 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir da codificação dos dados estatísticos deste trabalho 

Os códigos apresentados na tabela acima, também são apresentados nos resultados do 

pré-teste. 

Para mensurar o medo nos estímulos apresentados, utilizou-se uma escala de 25 itens 

para serem mensurados a partir da análise fatorial. para cada um dos 25 itens, os respondentes 

indicaram a intensidade do medo em uma escala de Likert de 5 pontos (1-Nenhum Pouco; 5-

Extremamente). Em termos gerais, os resultados apurados nessa análise não foram 

consistentes para validar a escala. A análise fatorial realizada permitiu verificar que a escala 

proposta não se ajustava aos dados empíricos levantados sobre a utilização desse mesmo 

instrumento. 

Com o teste alpha de Cronbach foi possível apurar um valor consistente, (0,953), para 

os itens da escala de medida do medo das figuras, conforme evidenciado na Tabela 4:  

Tabela 4 - Teste de Confiabilidade da Escala de 25 Itens de Medida do Medo – Primeiro Pré-Teste 

Confiabilidade Estatística 

Alpha Cronbach Número de Itens 

0,953 25 

Fonte: Dados do primeiro pré-teste. 

Embora tal resultado possa parecer ideal para ser aplicado no experimento, outro 

elemento de mensuração, representado pelo nível de significância dos dados apurados 

(Sig>0,05) revelou que as médias das respostas obtidas não são significantes em 16 itens da 

escala, como se verificou com a aplicação do teste ANOVA. A fim de representar tal 
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resultado, apresenta-se apenas os cinco itens com valores insignificantes, na Tabela 5  

apresentada abaixo: 

Tabela 5 – Teste das Médias das Respostas da Escala de Medo do Primeiro Pré-Teste 

ANOVA 

  Soma dos 

Quadrados df Média F Sig. 

SMEDO.12 Entre Grupos 3,791 3 1,264 ,969 0,413 

Dentro dos Grupos 83,444 64 1,304   

Total 87,235 67    

SMEDO.18 Entre Grupos 3,393 3 1,131 ,707 0,551 

Dentro dos Grupos 102,299 64 1,598   

Total 105,691 67    

SMEDO.23 Entre Grupos 4,105 3 1,368 ,969 0,413 

Dentro dos Grupos 90,410 64 1,413   

Total 94,515 67    

SMEDO.25 Entre Grupos 5,978 3 1,993 ,832 0,481 

Dentro dos Grupos 153,243 64 2,394   

Total 159,221 67    

Fonte: Elaborada a partir dos dados apurados no primeiro pré-teste. 

Após a exclusão dos itens 12, 18, 23 e 25 da escala testada o nível de significância 

permaneceu acima de (>0,05), o que representou baixa consistência nos resultados. 

Com relação as medidas de medo das figuras, o alpha de Cronbach das medidas de 

qualidade da imagem e qualidade da comunicação se apresentou baixo e com pouca 

consistência, (0,657), como representado na Tabela 6, conforme abaixo: 

Tabela 6 - Teste de Confiabilidade da Escala de Qualidade da Imagem – Primeiro Pré-Teste 

Confiabilidade Estatística Qualidade da Imagem 

Alpha Cronbach's 

Alpha  Cronbach's 

com base em itens 

padronizados 

Número de Itens 

0,657 0,641 18 

Fonte: Dados do primeiro pré-teste. 

Tal situação, justificou a necessidade de aumentar a intensidade dos estímulos 

apresentados nas quatro propagandas apresentadas, bem como desconsiderar os dados 

apurados nas escalas de qualidade da imagem e de qualidade da informação.  

Após serem tratadas tecnicamente, com a contribuição de especialistas em design 

gráfico e em comunicação, aumentou-se a intensidade da condição de morte, modelou-se a 

qualidade da imagem e do conteúdo dos textos das propagandas a fim de testar novamente as 
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escalas do medo, qualidade da imagem e qualidade da comunicação. Tais alterações podem 

ser evidenciadas nos Quadros 9 e 10, apresentados a seguir: 

Quadro 9 - Propagandas de Baixo Grau de Ameaça - Primeiro Pré-Teste 

 Estímulos de Baixo Grau de Ameaça 

Propaganda 1 

 

Propaganda 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 10 - Propagandas de Alto Grau de Ameaça - Primeiro Pré-Teste 

Estímulos de Alto Grau de Ameaça 

Propaganda 3 

 

Propaganda 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os Quadros 9 e 10 são compostos pelas propagandas que foram apresentadas no pré-

teste 1, o qual não se obteve resultados de consistência e significância nas respostas apuradas 
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nos questionários destinados a medição do medo, qualidade da imagem e qualidade da 

comunicação. Feitas tais alterações, um novo conjunto de propagandas foi desenvolvido, 

conforme observado nos Quadros 11 e 12. 

Quadro 11 - Propagandas de Baixo Grau de Ameaça - Segundo Pré-Teste 

Estímulos de Baixo Grau de Ameaça 

Propaganda 1 

 

Propaganda 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Quadro 12 - Propagandas de Alto Grau de Ameaça - Segundo Pré-Teste 

Estímulos de Alto Grau de Ameaça 

Propaganda 3 

 

Propaganda 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 



85 

 

Decidiu-se, a partir daí, optar em aplicar um novo teste, pois julgou-se que tais 

resultados poderiam ser obtidos de maneira consistente, em razão da necessidade em 

aumentar o tamanho da amostra. 

3.4. Realização do Pré-Teste 2 

Em virtude da necessidade de se obter resultados mais consistentes do que os aferidos 

com o pré-teste 1, um novo pré-teste foi aplicado após pequenos ajustes na nitidez das 

propagandas, aumento na intensidade na deterioração física em dois personagens das 

propagandas, alteração no conteúdo dos textos das propagandas, formatação nas letras dos 

textos das propagandas com baixo grau de ameaça. Deste modo, com as quatro propagandas 

ajustadas, o pré-teste 2 foi realizado um único dia, com seis grupos distintos também 

formados por pais. 

A fim de garantir a qualidade nos dados coletados e a aplicação correta dos 

questionários, os responsáveis por sua aplicação foram orientados quanto ao modo de 

operacionalização do instrumento e suas medidas de controle. 

Nessa etapa seguiu-se os mesmos procedimento para a realização do pré-teste 2, a 

partir de um instrumento de pesquisa estruturado em sete partes, conforme apresentado na 

Tabela 7 a seguir: 

Tabela 7 - Estrutura do Instrumento de Pesquisa 

Parte 1 Contextualização da pesquisa a partir de textos elaborados no formulário inicial. 

Parte 2 Dados categóricos para a classificação da amostra. 

Parte 3 Apresentação dos Estímulos 

1 - Alto Grau de 

Ameaça 

2 - Alto Grau de 

Ameaça 

1 - Baixo Grau de 

Ameaça 

2 - Baixo Grau de 

Ameaça 

 

Parte 4 
Mensuração do Medo 

Alto 

Baixo 

Parte 5 
Mensuração da Qualidade 

Imagem 

Alta 

Baixa 

Parte 6 
Mensuração da Qualidade 

Comunicação 

Alta 

Baixa 

 Fonte: Elaborada pelo autor.  

Os participantes, pais residentes em condomínios prediais, foram convidados pelos 

responsáveis da aplicação do pré-teste, para responderem aos questionários, associados às 

propagandas que tratavam do consumo de drogas por adolescentes, com um dia de 
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antecedência. Após o preenchimento dos dados sócio-demográficos, os participantes 

receberam as propagandas de forma aleatória. Cada convidado visualizou apenas um tipo de 

propaganda e os três conjuntos de questões associadas ao medo, à qualidade da imagem e a 

qualidade da comunicação. Em seguida foi solicitado aos pais participantes que respondessem 

os três questionários com respostas que representavam a Escala de Likert de cinco pontos, que 

mensuravam os construtos de alto e baixo medo, qualidade da imagem e qualidade da 

comunicação. 

3.4.1. Análise dos Resultados do Pré-teste 2 

No pré-teste 2, a amostra foi composta por três grupos de pais, com filhos entre 08 e 

16 anos, residentes em condomínios residenciais nas regiões Norte, Sul, Leste, Oeste e 

Central, todos na cidade de São Paulo. Participaram dessa amostra, 92 pais, com idade média 

de 36 anos (dp=6,41), sendo 56% homens e 44% mulheres, entretanto quatro questionários 

foram descartados pela falta de preenchimento em algumas questões, sendo aproveitados 88 

questionários. A idade dos participantes foi compreendida entre 24 e 48 anos, tendo a maioria, 

idade compreendida entre 30 e 48 anos, o que representou 73% do total da amostra.  

Neste pré-teste, foram apresentados a cada respondente apenas o formulário que 

tratava das variáveis de medo, qualidade da imagem e qualidade da informação. Assim, 

apresentou-se apenas 1 formulário para cada respondente, sendo, respectivamente, os 

formulários 1, 2, 3 e 4. 

A análise descritiva dos dados apurados no pré-teste possibilitou a observância da 

distribuição de frequência dos dados categóricos dos respondentes, os quais indicam que, os 

88 respondentes 46,6% (n=41), têm 2 filhos (dp=0,78). Dos respondentes 50% são do sexo 

masculino (n=44) e 50% são do sexo feminino (n=44). Outro dado observado corresponde ao 

grau de instrução desses pais, sendo que 58% da amostra (n=51) possui curso superior 

completo e 21,6% (n=19), informaram possuir o curso superior incompleto, o que representa 

79,6% (n=70) da amostra total. 

Com relação a idade dos filhos mais velhos, identificou-se nas respostas apuradas dos 

respondentes, uma concentração maior em crianças com 10 anos, representando 20,5% 

(n=18), seguida de 18,2% (n=16) com 8 anos, 17% (n=15), com 9 anos e outro grupo com 

idades de 12 e 16 anos, representando 12,5% (n=11), o que representa 80,7% do total da 

amostra. Quanto a idade dos respondentes, está compreendida entre 24 e 48 anos, sendo que a 



87 

 

maior frequência observada corresponde a 11,4% (n=10), de pais com idade exata de 41 anos. 

Com relação ao percentual das demais idades, não se diferenciam significativamente. 

Ressalta-se que, as mesmas legendas de apoio para a interpretação dos dados 

estatísticos é utilizada no pré-teste 2. 

A escala destinada a mensurar grau de medo compreende um instrumento com 25 

itens, o qual teve sua confiabilidade testada a partir da análise estatística fatorial. Os itens 

dessa escala são apresentados na Tabela 8, a seguir: 

Tabela 8 - Lista de Variáveis de Medida do Medo nas Propagandas - Pré-Teste 

Estatística Descritiva 

Número de Filhos dos Respondentes Média 
Desvio 

Padrão 
N 

P_47A propaganda despertou em você o medo a ponto de ter vontade de ficar 

em estado de alerta para qualquer situação que possa surgir em sua vida? 
2,65 1,04 88 

P_48Em algum momento ao observar a propaganda se sentiu estático (a) ou 

bloqueado (a) despertando o medo e fazendo pensar sobre a mensagem da 

propaganda? 

2,30 1,01 88 

P_49Considera que a propaganda lhe provocou medo? 2,49 ,98 88 

P_50Sente-se em alerta após ter observado a mensagens da propaganda? 3,64 1,15 88 

P_51Tem medo de ocorrer situações na sua vida relacionadas a mensagem da 

propaganda? 
2,72 0,99 88 

P_52Tem medo de ficar sozinho (a) por não ter seguido as recomendações da 

propaganda? 
3,27 1,29 88 

P_53Tem medo das consequências físicas que podem ocorrer se não agir e 

pensar conforme a mensagem da propaganda? 
2,95 1,07 88 

P_54Sentiu algum medo de ocorrer situações relacionadas à sua infância, após 

ter observado a propaganda? 
2,81 1,14 88 

P_55Sente medo de lidar com uma situação semelhante à exposta na 

propaganda? 
2,45 1,09 88 

P_56Sente medo quando percebe que outras pessoas podem afetar você de 

forma negativa, com situações semelhantes a da propaganda? 
2,26 1,04 88 

P_57Sente medo quando interage com estranhos? 2,52 1,04 88 

P_58Sente medo quando tem de falar sobre o mesmo assunto abordado na 

propaganda? 
3,09 1,17 88 

P_59Sente medo de estar sozinho (a) em casa ao refletir sobre a mensagem da 

propaganda? 
2,32 1,13 88 

P_60Sente medo de sair de casa e enfrentar situações como a apresentada na 

propaganda? 
2,23 1,00 88 

P_61O medo de acontecer uma situação como a apresentada na propaganda lhe 

provoca reações físicas? 
2,73 0,97 88 

P_62Quando sente medo de ocorrer o mesmo fato relatado na propaganda tem 

pensamentos negativos? 
2,86 1,04 88 

P_63Se habitualmente tivesse medo de uma situação, como apresentada na 

propaganda, será fácil você negligenciar o medo? 
2,75 1,06 88 
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P_64O medo de ocorrer em sua vida, algo como na propaganda, altera a forma 

como você vê a realidade? 
2,58 1,03 88 

P_65Quando sente medo, frente a uma situação como na propaganda, você se 

isola? 
2,15 0,98 88 

P_66Só considera medo se uma situação como exposta na propaganda lhe 

indique perigo de morte? 
2,63 1,00 88 

P_67Considera a situação da propaganda e o medo coisas naturais? 3,10 1,02 88 

P_68Só de pensar na situação apresentada na propaganda e em seus efeitos fica 

com medo? 
2,60 0,95 88 

P_69Quando esta pensando na realidade apresentada na propaganda e, com 

medo, sente-se inquieto? 
2,16 1,08 88 

P_70Quando tem medo recorre a alternativas para a resolução de situações 

como a apresentada na propaganda? 
2,51 1,02 88 

P_71Tem medo da liberdade e do que ela pode proporcionar a você e a quem 

você gosta? 
3,69 1,00 88 

Fonte: Dados do Pré-Teste 2 

Aferiu-se no resultado do teste de alpha de Cronbach um resultado consistente de 

(0,964), para os 25 itens de medida do medo. Entretanto, na análise fatorial para verificação 

da adequação dos dados, observou-se que o nível de significância do item P_47 ao item P_71, 

estavam acima do aceitável, apuradas no teste Levene, o que indicou homogeneidade em boa 

parte das respostas apuradas. Tal resultado, demonstrou que as variâncias das respostas 

apuradas nas propagandas de alto e baixo grau de ameaça não são significativamente 

diferentes, como se observa na Tabela 9. 

Tabela 9 - Teste da Homogeneidade das Variâncias das Respostas da Escala do Medo - Pré-

Teste 

Teste de Homogeneidade da Variância 

  
Estatíst. 

Levene 
df1 df2 Sig. 

P_47A propaganda despertou em você o medo a ponto de ter vontade de ficar em estado de 

alerta para qualquer situação que possa surgir em sua vida? 
2,987 3 64 ,038 

P_48Em algum momento ao observar a propaganda se sentiu estático (a) ou bloqueado (a) 

despertando o medo e fazendo pensar sobre a mensagem da propaganda? 
1,162 3 64 ,331 

P_49Considera que a propaganda lhe provocou medo? 4,414 3 64 ,007 
P_50Sente-se em alerta após ter observado a mensagens da propaganda? 3,625 3 64 ,018 
P_51Tem medo de ocorrer situações na sua vida relacionadas a mensagem da propaganda? ,288 3 64 ,834 
P_52Tem medo de ficar sozinho (a) por não ter seguido as recomendações da propaganda? 2,731 3 64 ,051 

P_53Tem medo das consequências físicas que podem ocorrer se não agir e pensar 

conforme a mensagem da propaganda? 
,862 3 64 ,466 

P_54Sentiu algum medo de ocorrer situações relacionadas à sua infância, após ter 

observado a propaganda? 
2,872 3 64 ,043 

P_55Sente medo de lidar com uma situação semelhante à exposta na propaganda? 1,113 3 64 ,350 

P_56Sente medo quando percebe que outras pessoas podem afetar você de forma negativa, 

com situações semelhantes a da propaganda? 
2,407 3 64 ,075 

P_57Sente medo quando interage com estranhos? ,313 3 64 ,816 

P_58Sente medo quando tem de falar sobre o mesmo assunto abordado na propaganda? 2,493 3 64 ,068 

P_59Sente medo de estar sozinho (a) em casa ao refletir sobre a mensagem da propaganda? 7,220 3 64 ,000 
P_60Sente medo de sair de casa e enfrentar situações como a apresentada na propaganda? 2,113 3 64 ,107 
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P_61O medo de acontecer uma situação como a apresentada na propaganda lhe provoca 

reações físicas? 
5,748 3 64 ,002 

P_62Quando sente medo de ocorrer o mesmo fato relatado na propaganda tem 

pensamentos negativos? 
4,276 3 64 ,008 

P_63Se habitualmente tivesse medo de uma situação, como apresentada na propaganda, 

será fácil você negligenciar o medo? 
3,778 3 64 ,015 

P_64O medo de ocorrer em sua vida, algo como na propaganda, altera a forma como você 

vê a realidade? 
2,340 3 64 ,082 

P_65Quando sente medo, frente a uma situação como na propaganda, você se isola? 5,010 3 64 ,003 

P_66Só considera medo se uma situação como exposta na propaganda lhe indique perigo 

de morte? 
5,190 3 64 ,003 

P_67Considera a situação da propaganda e o medo coisas naturais? 2,995 3 64 ,037 

P_68Só de pensar na situação apresentada na propaganda e em seus efeitos fica com 

medo? 
4,309 3 64 ,008 

P_69Quando esta pensando na realidade apresentada na propaganda e, com medo, sente-se 

inquieto? 
4,784 3 64 ,005 

P_70Quando tem medo recorre a alternativas para a resolução de situações como a 

apresentada na propaganda? 
8,216 3 64 ,000 

P_71Tem medo da liberdade e do que ela pode proporcionar a você e a quem você gosta? ,993 3 64 ,402 

Fonte: Dados do Pré-Teste 2 

Com a realização do pré-teste 2 apurou-se um grau satisfatório de confiabilidade na 

composição do questionário de 25 itens da escala de medo. Tal resultado foi confirmado com 

a alta correlação das respostas obtidas com o teste de alpha de Cronbach aferindo-se também 

um nível de confiabilidade igual a (nc=0,981), o que ocorreu sem a necessidade de exclusão 

de nenhum de seus itens. De acordo com Field (2005) um valor de 0,7 a 0,8, aferido nesse 

teste demonstra boa confiabilidade, uma vez que valores inferiores aos apresentados indicam 

que a escala é pouco confiável para mensurar a variável eleita. A Tabela 10 indica a medida 

de confiabilidade apurada: 

Tabela 10 - Teste de Consistência da Escala de 25 Itens de Medida do Medo - Pré-Teste 2 

Medida de Confiabilidade 

Cronbach's Alpha Nº de Itens 

0,981 25 

Fonte: Dados do Pré-Teste 2 

No mesmo instrumento apurou-se um valor de (0,906) no teste Kaiser-Meyer-Olklin 

(KMO) e Bartlett's, o que indica uma boa adequação das variáveis relacionadas ao modelo de 

Tanner et al. (2008). De acordo com Field (2009), um valor obtido de KMO acima de 0,9 

representa uma medida muito boa de adequação das variáveis para pertencerem ao modelo, 

como apresentado na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Teste de Aferição da Amostra de Medo - Segundo Pré-Teste 

Teste KMO e Bartlett's 

Kaiser-Meyer-Olkin de Adequação da Amostra. 0,906 

Teste de Esfericidade de 

Bartlett's 

Approx. Chi-Square 2768,647 

Df 300 

Sig. 0,000 

Fonte: Dados do Segundo Pré-Teste 

Na análise da matriz de correlação entre as variáveis de medida do medo apurou-se 

valores consistentes de R, uma vez que foi identificado o (R>0,3). Ressalta-se entretanto, que 

a maioria dos valores aferidos são maiores do que (R>0,7) o que indica uma boa correlação 

entre os itens. Outro fator relevante na análise do instrumento foi observado na medida do 

nível de significância dos itens onde apurou-se um coeficiente de correlação de Pearson 

<0,01. Para Field (2009) o teste de correlação de Pearson que aferir um nível de significância 

<0,01 é considerado consistente, pois é possível notar uma forte correlação entre os itens do 

instrumento.  

Na análise das comunalidades obtidas observou-se a proporção da variância explicada 

por seus componentes principais, onde apurou-se que apenas o item P_18 apresentou valor 

abaixo do esperado (0,582), o qual não explica totalmente nenhuma variância da variável. 

Apoia-se nesse sentido, a argumentação de Field (2009), ao considerar que variáveis com 

valor <0,3 têm pouco em comum com as demais variáveis e não são explicadas por seus 

componentes. 

Na comparação das médias das respostas obtidas entre os participantes verificou-se 

que não são iguais. Além disso, apurou-se na análise da variância um p-value <0,05, o que 

reforça a condição de rejeitar a hipótese nula de que todas as respostas são iguais. É possível 

então afirmar que existem diferenças significativas nas respostas dos pais que observaram a 

propaganda caracterizada com baixo grau de medo quando comparado com as respostas dos 

pais que obsevaram as propagandas caracterizadas com alto grau de medo. Conclui-se assim 

que os resultados da ANOVA confirmaram a alta e baixa intensidade de medo proposta por 

cada propaganda, como se observa na Tabela 12. 
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Tabela 12 - Teste da Variância Entre as Médias Questionário de Medo - Segundo Pré-Teste 

ANOVA 

  Soma dos 

Quadrados DF 

Quadrados 

Médios F Sig 

Entre Indivíduos 1651,753 87 18,986   

Com Indivíduo Entre os 

Itens 

364,275 24 15,178 41,289 0,000 

Residual 767,565 2088 0,368   

Total 1131,840 2112 0,536   

Total 2783,593 2199 1,266   

Média Geral = 2,6982 

Fonte: Dados do Segundo Pré-Teste 

Após a validação da consistência da escala de medida de medo, iniciou-se a análise da 

intensidade do medo percebido pelos respondentes com o objetivo de identificar os dois 

extremos, representados por maior e menor intensidade apurada. Para tanto, o primeiro passo 

consistiu na análise da média das respostas. Considerando todas as respostas obtidas a média 

geral foi de 2, 70, conforme apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Análise Estatística da Média das Propagandas 

Estatística Descritiva 

Variável Dependente:MMEDO 

PROPAG Média Desvio Padrão N 

PROP1 1,8400 0,17674 22 

PROP2 1,9891 0,29785 22 

PROP3 3,1345 0,34992 22 

PROP4 3,8291 0,25722 22 

Total 2,6982 0,87145 88 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Na análise subsequente (post hoc) comparou-se cada figura dos grupos, par-a-par com 

todas as propagandas dos grupos (pairwise comparisons, ajustadas pela comparação múltipla). 

Tal procedimento demonstrou que a Propaganda 1 (m=1,84) e a propaganda 2 (m=1,99), 

correspondem ao extremo de baixo grau de ameaça e a propaganda 3 (m=3,14) e propaganda 

4 (m=3,83) representam o outro extremo de alto grau de ameaça. Na análise comparativa 

também aferiu-se um menor grau de medo percebido com a propaganda 1 e um maior grau de 

medo percebido com a propaganda 4. O teste univariado da variável medo, também aferiu um 

nível de significância aceitável com um valor menor do que 0,05, o que representa diferenças 

significativas entre as propagandas apresentadas. Tais comparações podem ser observadas na 

Tabela 14. 
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Tabela 14 - Análise Comparativa de Todos os Pares das Propagandas 

Comparação dos Pares 

Variável Dependente:MMEDO 

(I) 

PROPAG 

(J) 

PROPAG 

Diferença da 

Média (I-J) Erro Padrão Sig.
a
 

95% Intervalo de Confiança da 

Diferença
a
 

Limite Inferior 

Limite 

Superior 

PROP1 PROP2 -0,149 0,084 0,079 -0,316 0,017 

PROP3 -1,295
*
 0,084 0,000 -1,461 -1,128 

PROP4 -10989
*
 0,084 0,000 -2,156 -1,823 

PROP2 PROP1 0,149 0,084 0,079 -0,017 0,316 

PROP3 -1,145
*
 0,084 0,000 -1,312 -0,979 

PROP4 -1,840
*
 0,084 0,000 -2,007 -1,673 

PROP3 PROP1 1,295
*
 0,084 0,000 1,128 1,461 

PROP2 1,145
*
 0,084 0,000 0,979 1,312 

PROP4 -0,695
*
 0,084 0,000 -0,861 -0,528 

PROP4 PROP1 1,989
*
 0,084 0,000 1,823 2,156 

PROP2 1,840
*
 0,084 0,000 1,673 2,007 

PROP3 0,695
*
 0,084 0,000 0,528 0,861 

Com base na estimativa de meios marginais 

a. ajuste pera comparações múltiplas: diferença mínima significativa (equivalente a nenhum ajuste). 

*. A diferença da média é significativa no nível 0,05. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir da aferição da menor e maior média das respostas (1,83 e 3,84), apuradas no 

teste estatístico descritivo, observou-se que os dois extremos, menor média e maior média, 

correspondem respectivamente a Propaganda 1 e Propaganda 4, o que foi determinante para 

definir a Propaganda 1 como com menor grau de ameaça e a Propaganda 4 com o maior grau 

de ameaça, como demonstrado na Tabela 15. 

Tabela 15 - Análise Comparativa do Par Propaganda de Baixo medo e Propaganda de Alto Medo 

Comparação dos Pares 

Variável Dependente:MMEDO 

(I) 

PROPAG 

(J) 

PROPAG 

Diferença da 

Média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig.
a
 

95% Intervalo de Confiança da 

Diferença
a
 

Limite Inferior Limite Superior 

PROP1 PROP4 -2,001
*
 0,066 0,000 -2,135 -1,867 

PROP4 PROP1 2,001
*
 0,066 0,000 1,867 2,135 

Com base na estimativa de meios marginais 

*. A diferença média é significativa ao nível 0,05. 
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Comparação dos Pares 

Variável Dependente:MMEDO 

(I) 

PROPAG 

(J) 

PROPAG 

Diferença da 

Média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig.
a
 

95% Intervalo de Confiança da 

Diferença
a
 

Limite Inferior Limite Superior 

PROP1 PROP4 -2,001
*
 0,066 0,000 -2,135 -1,867 

PROP4 PROP1 2,001
*
 0,066 0,000 1,867 2,135 

Com base na estimativa de meios marginais 

*. A diferença média é significativa ao nível 0,05. 

a. Ajuste para comparações múltiplas: diferença mínima significativa (equivalente a nenhum 

ajuste). 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A análise estatística dos dados nos permite afirmar que há diferenças significativas nas 

variâncias aferidas no nível de medo da Propaganda 1 e da Propaganda 4, e o nível de 

confiabilidade das respostas, representado pela significância <0,05 é consistente para a análise 

realizada, sendo tais resultados determinantes para a escolha das Propagandas 1 e 2, para a 

aplicação final no experimento, as quais são apresentadas nas figuras 10 e 11 a seguir: 

 
Figura 10 - Propaganda 1 - Baixo grau de Ameaça (Medo) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A Propaganda 1, apresentada anteriormente, ilustra o baixo grau de ameaça e a 

propaganda a seguir, ilustra o alto grau de ameaça. 
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Figura 11 - Propaganda 4 - Alto Grau de Ameaça (Medo) 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

Com o objetivo de verificar se diferentes níveis das variáveis independentes afetam de 

forma distintas as variáveis dependentes deste estudo optou-se também pelo desenvolvimento 

de um estímulo neutro para ser utilizado no Manipulation Check.  A fim de não ocasionar 

percepções contrárias ao propósito deste estudo, as mesmas características estruturais das 

propagandas já testadas e eleitas para aplicação no experimento foram conservadas na nova 

propaganda mantendo-se o mesmo posicionamento nos textos e o mesmo estilo de 

propaganda. Tais ações resultaram na propaganda apresentada a seguir: 
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Figura 12 - Propaganda 5 - Neutra 

Fonte: Elaborado Pelo Autor 

Com o objetivo de promover um melhor entendimento das nomenclaturas dadas as 

propagandas utilizadas no experimento e analisadas estatisticamente elaborou-se o Quadro 13 

com suas respectivas legendas: 

Quadro 13 – Legenda do Conjunto de Propagandas do Experimento 

 

Propaganda 1 - Neutra 

 

Propaganda 2 – Baixo Grau de Ameaça 

 

Propaganda 3 – Alto Grau de Ameaça 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.5. Procedimentos do Experimento 

Por conveniência, a amostra escolhida para o experimento foi composta por pais 

residentes em condomínios prediais situados em diferentes regiões metropolitanas de São 

Paulo. Considerou-se apenas pais com filhos de idade compreendida entre 08 e 16 anos. 

Os pais foram convidados com uma semana de antecedência à participarem de um 

encontro matutino, tendo como elemento de motivação o oferecimento de um café da manhã 

seguido de uma palestra com uma breve contextualização da pesquisa. Tais procedimentos 

resultaram em uma amostra de 422 participantes distribuídos em 16 grupos distintos e 

variados com 22 a 34 pais e o experimento foi realizado no período de junho e julho de 2013. 

Tendo como base os pré-testes realizados anteriormente determinou-se um tempo máximo de 

duração de 02 horas para a realização dos procedimentos com cada grupo com um intervalo 

de 20 minutos para o coffee break para intercalar a entrega dos dois conjuntos de 

questionários. 

Os dados foram coletados nos salões reservados para eventos nos condomínios 

residenciais onde os formulários foram entregues em um envelope lacrado a cada um dos 

responsáveis pela aplicação da pesquisa, os quais foram orientados previamente. Para cada 

um dos respondentes foi entregue inicialmente, o primeiro conjunto de 02 questionários 

destinado a apuração dos dados categóricos da amostra e a identificação de sua dimensão 

parental. 

Na segunda parte do experimento foi entregue de forma aleatória a cada pai um 

formulário contendo uma das propagandas e um novo conjunto com 07 questionários 

destinados a mensurar a atitude dos pais com relação a propaganda, a intenção de 

comunicação com os filhos com relação a mensagem transmitida, a intenção de participação 

com os filhos de um programa preventivo, a medida da intensidade do medo despertado, a 

qualidade da imagem e qualidade da informação da propaganda e, por fim, o nível de 

envolvimento dos pais com o problema apresentado nas propagandas. Ressalta-se porém, que 

os pais foram expostos de forma aleatória aos dois tipos diferentes de tratamentos, 

representados por propaganda com alto grau de ameaça e propaganda com baixo grau de 

ameaça, sendo que cada um observou apenas um único tipo. Como medida de segurança e 

qualidade, a coleta das respostas de cada grupo ocorreu no mesmo dia em que foi realizado o 

experimento. 

As etapas principais da realização do experimento são apresentadas na Tabela 16 

apresentada a seguir: 
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Tabela 16 - Estrutura do Instrumento de Experimento 

 Parte 1 Dados categóricos para a classificação da amostra e controle das covariáveis. 

Parte 2 Contextualização da pesquisa a partir de textos elaborados no formulário inicial. 

 

Parte 3 
Mensuração das Dimensões Parentais 

Exigência 

Responsividade 

 

Parte 4 

Apresentação dos Estímulos 
Alto Grau de Ameaça 

Baixo Grau de Ameaça 

Manipulation Check de Medo (alto vs. baixo) 

Manipulation Check de Qualidade da Imagem (alta vs. baixa) 

Manipulation Check de Qualidade da Informação (alta vs. baixa) 

Parte 5 Controle da covariável envolvimento 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

A partir dos grupos delineados na quantidade de sujeitos, nas condições de controle e 

experimental, no tempo de exposição, na apresentação dos estímulos, na periodicidade e na 

quantidade de realização das medidas de interesse, os dados agregados de cada indivíduo 

pertencente a dimensão parental de baixa responsividade foram comparados aos dados, 

também agrupados, de cada um dos indivíduos classificados na dimensão parental de alta 

responsividade. Sob essa condição, sustentou-se a argumentação de que as possíveis 

inconsistências ou variações não previstas, obtidas a partir de análises estatísticas, poderiam 

ser compensadas entre os indivíduos de cada um dos extremos, de modo que tais diferenças 

individuais não afetassem o resultado geral do grupo. 

Esperou-se com as manipulações das propagandas de alto grau de ameaça um estímulo 

mais intenso de medo nos respondentes e, ao contrário disso, que a propaganda com baixo 

grau de medo estimulasse os respondentes de uma forma menos intensa. Entendeu-se assim 

que quanto menor a intensidade do medo percebido, maior a probabilidade de afetar de forma 

positiva as atitudes e intenções dos pais responsivos. Por outro lado julgou-se que quanto 

menor a intensidade do medo percebido pelos respondentes menor a probabilidade de afetar 

positivamente as suas atitudes e intenções, como é apresentado no Quadro 14 a seguir: 
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Quadro 14 - Manipulação das Variáveis no Experimento 

Variáveis 
Propaganda com Baixo Grau de 

Ameaça 

Propaganda com Alto Grau de 

Ameaça 

Medo 

A comunicação, bem como as 

imagens utilizadas na propaganda, 

não são agressivas em signo e 

significado. Resultado Esperado: 

Baixo sentimento de medo após a 

exposição da propaganda. 

A comunicação, bem como as imagens 

utilizadas na propaganda, não são 

agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Alto sentimento 

de medo após a exposição da 

propaganda. 

Atitude 

A comunicação bem como as 

imagens utilizadas na propaganda não 

são agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Atitude pouco 

favorável com relação as 

recomendações da propaganda. 

A comunicação bem como as imagens 

utilizadas na propaganda não são 

agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Atitude 

totalmente favorável com relação as 

recomendações da propaganda. 

Intenção em 

comunicar-se com 

os filhos 

A comunicação bem como as 

imagens utilizadas na propaganda não 

são agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Pouca ou 

nenhuma intenção em falar com o 

filho sobre drogas. 

A comunicação bem como as imagens 

utilizadas na propaganda não são 

agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Total intenção em 

falar com o filho sobre drogas. 

Intenção em 

participar com o 

filho (a) de um 

programa 

preventivo 

anticonsumo de 

drogas 

A comunicação bem como as 

imagens utilizadas na propaganda não 

são agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Pouca ou 

nenhuma intenção participar com 

o filho de programas preventivos 

anti consumo de drogas. 

A comunicação bem como as imagens 

utilizadas na propaganda não são 

agressivas em signo e significado. 

Resultado Esperado: Total intenção em 

participar com o filho de programas 

preventivos anti consumo de drogas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Como medida de qualidade no experimento, não foram considerados válidos 

questionários cujo informações sócio-demográficas estejam em branco, tão pouco formulários 

com escalas de qualquer medida de análise deste estudo. 
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4. ANÁLISE E INTREPRETAÇÃO DOS DADOS 

Do total de 422 conjuntos de questionários aplicados no experimento foram 

considerados válidos apenas 415, com o descarte de 07 conjuntos por inconsistências 

verificadas no preenchimento. A Tabela 17 apresentada a seguir caracteriza o perfil da 

amostra participante do experimento: 

Tabela 17 – Dados Categóricos dos Participantes do Experimento 

Variáveis Categoria Quant. % 

Sexo 
Masculino 197 47,58 

Feminino 218 52,42 

Idade 

20 a 30 anos 55 13,29 

31 a 40 anos 228 54,83 

41 a 50 anos 124 29,95 

51 a 60 anos 08 1,93 

Estado Civil 

Casado (a) 247 59,42 

Solteiro (a) 83 20,04 

Amasiado (a) 38 9,18 

Separado (a) 10 2,42 

Divorciado 33 7,97 

Desquitado 04 0,97 

Quantidade de Filhos 

01filho a 02 filhos (as) 331 79,71 

03 a 04 filhos (as) 82 19,81 

05 filhos (as) 02 0,48 

Escolaridade 

Analfabeto 12 2,90 

1º grau ou fundamental incompleto 84 20,29 

1º grau ou fundamental completo 143 34,31 

2º grau ou médio incompleto 45 10,87 

2º grau ou médio completo 31 7,49 

Superior incompleto 64 15,46 

Superior completo 24 5,78 

Pós-Graduação incompleta 12 2,90 

Residência 

Zona Norte 66 15,94 

Zona Sul 75 18,12 

Zona Leste 163 39,14 

Zona Oeste 81 19,56 

Centro 9 2,17 

Outras Regiões 21 5,07 

Fonte: Dados apurados no experimento 

Nota-se na Tabela 1 que não há diferença expressiva no número de pessoas do sexo 

masculino (47,58%) e feminino (52,42%) entre os respondentes, mais da metade possui 

idades compreendidas entre 31 a 40 anos,  59,42% são casados, 79,71% declaram ter de 01 a 

02 filhos, a maioria dos entrevistados residem na Zona Leste da região metropolitana de São 

Paulo e há uma predominância na formação educacional (34,31%) no ensino fundamental 

completo. Apurou-se também na amostra que 77,78% trabalham e 78,98% declaram ter renda 

familiar superior a R$ 3.000 por mês. 
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4.1. Validação das Escalas 

Tendo em conta o objetivo de analisar as propriedades psicométricas das escalas 

utilizadas no experimento, por intermédio da verificação de sua fidelidade e validade, 

procedeu-se a uma análise fatorial, com rotação varimax o que resultou na retirada e retenção 

de alguns itens como apresentados nos tópicos a seguir. 

4.1.1. Análise Fatorial Exploratória da Moderadora Dimensão Parental 

Na análise fatorial exploratória da escala destinada a mensurar as dimensões parentais 

com rotação varimax, obteve-se 3 fatores em seus 32 itens conforme os referenciais teóricos 

Robinson, Mandleco, Olsen e Hart (2001), em sua escala original adaptada por Carapito, 

Pedro e Ribeiro (2007). Trata-se de uma escala de Likert de cinco pontos com diferentes 

níveis de escores representados por "Nunca", "Poucas Vezes", "Algumas Vezes", "Várias 

Vezes" e "Quase Sempre". Na análise fatorial exploratória, dos 32 itens iniciais 06 (P_24; 

P_32; P_34; P_38, P_42 e P_44) foram retirados por apresentarem valores inconsistentes, o 

que resultou em uma escala com 03 fatores divididos em: exigência (11 itens), responsividade 

(11 itens) e negligência (04 itens). O valor de 0,872, foi aferido no teste de alpha de Cronbach 

e 0,892 no teste Kaiser-Meyer-Olklin (KMO), o que indica segundo Field (2009), boa 

consistência interna para a análise fatorial dado que seu nível de significância é menor do que 

0,001 aferido no teste de esfericidade de Bartlett. 

Tabela 18 – Análise Fatorial da Moderadora da Dimensão Parental de Responsividade 

Matriz dos Componentes Relacionada
a
 

 Componente 

 1 2 3 

P_25Castigo fisicamente meu filho para discipliná-lo 0,857 -0,051 0,025 

P_26Levo em conta os desejos de meu filho, antes de lhe pedir que faça algo. 0,025 0,751 0,229 

P_27Quando o meu filho pergunta por que tenho que obedecer, digo-lhe: "porque 

eu disse" ou "porque eu sou tua mãe e quero que o faças". 

0,860 -0,049 0,021 

P_28Explico ao meu filho como me sinto quando ele se comporta bem e quando 

se comporta mal. 

0,683 0,005 0,191 

P_29Bato no meu filho quando ele é desobediente. 0,732 0,015 0,297 

P_30Encorajo o meu filho a falar sobre os seus problemas. 0,790 0,068 0,073 

P_31Acho difícil disciplinar o meu filho. 0,116 -0,061 0,768 

P_33Castigo o meu filho retirando-lhe privilégios, com poucas ou nenhumas 

explicações. 

0,804 -0,039 -0,095 

P_35Conforto ou sou compreensivo quando o meu filho está "pra baixo". -0,046 0,715 0,077 

P_36Quando o meu filho se comporta mal falo alto ou grito. 0,815 0,077 0,112 

P_37Elogio meu filho quando ele se comporta bem. 0,135 0,738 -0,023 
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P_39Tenho explosões de raiva com meu filho. 0,759 -0,108 -0,036 

P_40Ameaço meu filho com castigos mais vezes do que o castigo efetivamente. 0,155 -0,067 0,797 

P_41Levo em conta as preferências do meu filho quando fazemos planos para a 

família. 

0,183 0,703 -0,027 

P_43Digo ao meu filho que irei castigá-lo e depois não cumpro. -0,706 0,044 0,062 

P_45Permito que meu filho dê opinião sobre as regras familiares. -0,031 0,835 -0,108 

P_46Repreendo e critico o meu filho para o bem dele. 0,671 0,368 0,200 

P_47Estrago o meu filho com mimos. -0,775 0,151 0,030 

P_48Explico ao meu filho os motivos porque deve cumprir as regras. 0,065 0,709 -0,077 

P_49Uso ameaças como castigos dando poucas ou nenhumas explicações. 0,803 0,086 0,127 

P_50Tenho momentos de grande afetividade com meu filho. -0,102 0,698 -0,108 

P_51Castigo meu filho deixando-o sozinho dando-lhe poucas explicações. 0,757 0,201 -0,074 

P_52Ajudo o meu filho a compreender o impacto de seu comportamento, 

encorajando-o a falar as consequências de suas ações. 

-0,027 0,882 -0,075 

P_53Repreendo ou critico o meu filho quando ele não se comporta como nós 

esperamos. 

0,789 0,179 0,112 

P_54Explico as consequências do comportamento de meu filho. 0,713 0,125 0,236 

P_55Dou uma bofetada no meu filho quando ele se comporta mal. 0,731 0,017 0,299 

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais.  
 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergiu em 4 interações. 

Fonte: Análise dos dados apurados no experimento. 

Ressalta-se também que na análise dos resultados da escala de medida das dimensões 

parentais observou-se valores consistentes na proporção da variância comum presente nas 

variáveis de medida do nível de responsividade. O menor valor apurado na comunalidade foi 

0,503. De acordo com Fied (2009) a comunalidade acima de 0,500 tem boa consistência para 

medir a contribuição dos fatores para explicar a variância total de cada variável. 

Nota-se com os resultados uma convergência teórica conforme os achados de 

Robinson, Mandleco, Olsen e Hart (2001), em sua escala original que apresentou consistência 

em todos os seus itens. 

Embora o instrumento de medida das dimensões parentais tenha revelado três fatores, 

que representam todas as dimensões parentais como identificado por Robinson, Mandleco, 

Olsen e Hart (2001), o propósito deste trabalho está centrado em estudar apenas uma dessas 

dimensões em seus extremos de alta e baixa intensidade. Assim, toma-se como objeto de 

análise apenas os pais que foram classificados na dimensão parental de responsividade, sendo 

exclusos os pais exigentes e indulgentes. 
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4.1.2. Análise Fatorial Exploratória das Variáveis Dependentes Atitude e 

Intenção 

O instrumento original de Bryan, Aiken e West (1997) adaptado por Almeida (2008) e 

ajustado para o contexto deste trabalho é composto por 38 itens associado a uma escala de 

concordância do tipo Likert de cinco pontos com escores variados correspondentes a 

"Discordo Totalmente", "Discordo Parcialmente", "Não Discordo, Nem Concordo", 

"Concordo Parcialmente" e "Concordo Totalmente". Verificou-se na análise fatorial 

exploratória uma estrutura com 03 fatores após a exclusão de 17 itens, os quais correspondem 

a atitude (08 itens) , intenção de participação (05 itens) e intenção de comunicação (08 itens). 

Observou-se uma variação nas cargas fatoriais dos itens da escala com o menor valor 

representado por 0,472 e o maior valor correspondente a 0,844. Ao mesmo instrumento 

aferiu-se o valor do alpha de Cronbach equivalente a 0,904. Na análise do alpha de Cronbach 

por fator correspondente verifica-se para a atitude um valor igual a 0,807, para a variável 

intenção de participação o respectivo valor de 0,720 e para as variáveis de medida das 

intenções de comunicar-se com o filho um alpha igual a 0,769. No teste (KMO) nota-se o 

valor de 0,934, sendo que o nível de significância da escala  é <0,0001 apurado com o teste de 

esfericidade de Bartlett, o que indica uma boa consistência interna. Tais colocações são 

apresentadas na Tabela 19 a seguir: 

Tabela 19 – Análise das Variáveis Dependentes de Atitude e Intenção 

Matriz dos Componentes Relacionadaa 

 Componente 

 1 2 3 

P_56O aceite das recomendações da propaganda anticonsumo de drogas ajuda a 

preservar a vida. 

0,788 0,111 -0,139 

P_62Se não me sentir a vontade para falar sobre a propaganda anticonsumo de 

drogas com meu filho (a), não o farei. 

,476 -0,067 -0,135 

P_63Sou capaz de atender as recomendações propostas pela propaganda 

anticonsumo de drogas. 

0,183 0,603 0,392 

P_64Sinto-me bem quando adoto as recomendações propostas por uma campanha 

anticonsumo de drogas. 

0,109 0,212 0,731 

P_65Os pais que adotam as recomendações de propagandas anticonsumo de 

drogas são mais responsáveis. 

-0,150 0,086 0,712 

P_66Gosto de adotar as recomendações propostas por uma propaganda 

anticonsumo de drogas. 

0,553 0,410 0,229 

P_67Adotar as recomendações de uma propaganda anticonsumo de drogas pode 

alterar minha boa disposição. 

0,844 0,032 -0,021 

P_68Atender as recomendações de uma propaganda anticonsumo de drogas é tão 

agradável quanto não atender a suas recomendações. 

0,170 0,563 0,301 
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P_69Eu participaria com meu filho (a) de programas preventivos contra o 

combate de drogas durante os próximos 3 meses 

0,294 0,669 0,238 

P_71Eu aconselharia outro pai a participar de programas preventivos ao consumo 

de drogas com seus filhos nas próximas 6 semanas. 

-0,062 0,676 0,053 

P_72Eu adiaria compromissos que podem ser realizados em outro momento, para 

participar com meus filhos de programas anticonsumo de drogas aos sábados. 

0,594 0,327 0,285 

P_75Eu tentaria convencer meu filho a participar de programas preventivos 

anticonsumo de drogas comigo. 

0,115 0,736 0,092 

P_77Eu buscaria outras alternativas de prevenção ao consumo de drogas para meu 

filho, para não participar de programas onde exijam minha presença. 

0,044 0,598 0,377 

P_83Sou capaz de sugerir que ele adote as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas e a qualquer pessoa que possa se envolver 

com drogas. 

0,411 0,158 0,525 

P_84Sou capaz de sugerir a adoção das recomendações de uma campanha 

anticonsumo de drogas a uma pessoa que não conheço bem. 

0,758 0,220 0,240 

P_85Sou capaz de sugerir as recomendações propostas por uma campanha 

anticonsumo de drogas sem que meu filho (a) se sinta parte do problema. 

0,195 0,359 0,660 

P_86Sinto-me confiante na minha capacidade em transmitir as recomendações 

propostas por uma campanha anticonsumo de drogas. 

0,579 0,219 0,357 

P_88Confio nas minhas atitudes anticonsumo de drogas. 0,632 0,076 0,223 

P_90Sou capaz de adotar as recomendações propostas por uma propaganda 

anticonsumo de drogas sem sentir que é uma perda de tempo 

0,443 0,302 0,472 

P_91Sinto-me capaz de falar com outros pais para que falem com seus filhos 

sobre a propaganda contra drogas. 

0,807 0,055 0,138 

P_93A propaganda anticonsumo de drogas me faz repensar sobre a importância 

que tenho em evitar que meu filho tenha contato com drogas. 

0,061 0,441 0,677 

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergiu em 4 interações. 

Fonte: Análise dos dados apurados no experimento. 

4.1.3. Análise Fatorial Exploratória das Variáveis de Manipulação e 

Covariáveis de Controle 

Na análise fatorial exploratória do instrumento destinado a medida das variáveis do 

manipulation check e das covariáveis qualidade da imagem, qualidade da informação e nível 

de envolvimento e, constituído por uma escala de Likert de cinco pontos: 25 itens (medo) com 

escores variados de "Nem um pouco", "Um pouco", "Moderadamente", "Bastante" e 

Extremamente"; 17 itens (imagem e informação) com escores variados de "Discordo 

Totalmente", "Discordo Parcialmente", "Não Discordo, Nem Concordo", "Concordo 

Parcialmente" e "Concordo Totalmente"; 12 itens (envolvimento) com escores de “Nunca”, 

“Poucas Vezes”, “Algumas Vezes”, “Várias Vezes” e “Quase Sempre” com adaptações 

respectivas das escalas de Freitas-Magalhães e Batista (2009); Bryan, Aiken e West (1997) 

adaptada por Almeida (2008) e; Del Prete e Del Prete (2001). Dos 54 itens do instrumento 

foram excluídos 23 por apresentarem carga fatorial abaixo do aceitável o que resultou em uma 
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estrutura com 03 fatores representados por medo (18 itens) , qualidade da imagem e da 

informação (05 itens) e envolvimento (08 itens). A variação observada nas cargas fatoriais 

tem o menor valor de 0,672 e o maior valor igual a 0,950. O alpha de Cronbach aferido com o 

instrumento é de 0,915. Foi obtido também um valor de 0,931 no teste Kaiser-Meyer-Olklin 

(KMO) e o teste de esfericidade de Bartlett resultou em um nível de significância (<0,0001) 

onde é possível evidenciar a correlação entre os itens. O referido instrumento é apresentado na 

Tabela 20 a seguir: 

Tabela 20 - Análise Fatorial das Variáveis do Manipulation Check e das Covariáveis de Controle 

Matriz dos Componentes Relacionadaa 

 Componente 

 1 2 3 

P_94A propaganda me despertou medo a ponto de ter vontade de ficar em estado de alerta para 

qualquer situação que possa surgir em sua vida. 
0,761 0,072 -0,154 

P_95Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático (a) ou bloqueado (a) 

despertando o medo e me fazendo pensar sobre a mensagem transmitida. 
0,757 0,046 -0,090 

P_96Afirmo que a propaganda me provocou medo. 0,731 0,080 -0,177 

P_98A propaganda me fez sentir medo e pensar sobre a possibilidade d e ocorrer situações 

ruins em minha vida. 
0,771 0,084 -0,025 

P_101Senti medo em pensar que a infância ou adolescência de meu filho pode ser afetada se eu 

não atender as recomendações propostas na propaganda. 
0,751 -0,015 0,044 

P_102Sinto medo em ter que lidar com uma situação semelhante à exposta na propaganda. 0,786 0,047 -,0009 

P_103Sinto medo ao imaginar que outras pessoas podem convencer meus filhos a fazerem 

coisas contrárias ao objetivo da propaganda. 
0,759 0,166 0,022 

P_104A mensagem transmitida na propaganda me ocasionou medo a ponto de desconfiar das 

intenções de pessoas estranhas que possam se aproximar de minha família. 
0,773 0,035 -0,003 

P_106Sinto-me com medo de perder um filho e ficar sozinho (a) caso venha a negligenciar as 

recomendações expostas na propaganda. 
0,779 0,038 -0,121 

P_107A propaganda me desperta medo de sair de casa e enfrentar situações semelhantes. 0,835 0,029 -0,002 

P_108O medo de acontecer uma situação como a apresentada na propaganda me provoca 

reações físicas. 
0,807 0,108 -0,095 

P_109A mensagem transmitida pela propaganda é capaz de fazer com que eu tenha 

pensamentos negativos sobre os fatos apresentados. 
0,789 0,029 -0,081 

P_111O medo de ocorrer comigo, algo como na propaganda, altera a forma como eu vejo a 

realidade. 
0,797 -0,005 -,092 

P_112Quando sinto medo, frente a uma situação como na propaganda, eu me isolo. 0,810 0,098 -0,079 

P_113Só considero medo se uma situação como exposta na propaganda me indique perigo de 

morte. 
0,801 0,173 -0,028 

P_115Só de pensar na situação apresentada na propaganda e em seus efeitos fico com medo. 0,860 0,019 0,024 

P_116Quando penso na situação apresentada na propaganda me desperta medo suficiente para 

que eu fique inquieto (a). 
0,806 0,087 0,012 

P_117A propaganda me gera medo a ponto de pensar em recorrer nas alternativas propostas 

por ela. 
0,828 0,008 0,005 

P_120Percebo qualidade na imagem a ponto de chamar minha atenção. -0,237 -0,100 0,672 

P_121A imagem apresentada me transmite confiança sendo fundamental para o aceite da 

recomendação proposta. 

-0,185 -0,044 0,772 

P_122A imagem utilizada na propaganda é convincente. 0,038 0,083 0,787 

P_129As informações contidas na propaganda são acreditáveis. 0,033 0,114 0,749 

P_133As informações contidas na propaganda são relevantes para a vida. 0,002 -0,025 0,770 
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P_136Em um grupo de pessoas desconhecidas que fazem uso de drogas, fico a vontade e 

conversando normalmente. 

-0,022 0,936 0,047 

P_137Quando um de meus familiares (pais, irmãos mais velhos ou conjugue) insiste em dizer o 

que tenho que fazer com relação às drogas, em contradição com que penso, acabo aceitando 

para evitar problemas. 

-0,049 0,926 -0,018 

P_138Ao ser elogiado(a) sinceramente por uma pessoa, em razão das vitórias que tive sobre as 

drogas, respondo-lhe agradecendo. 

-0,016 0,924 0,059 

P_140Quando uma pessoa próxima parece esquecer os conselhos que lhe dei sobre drogas 

encontro um jeito de lembrá-la. 

-0,023 0,950 0,013 

P_141Quando alguém atende a uma recomendação que dei, para enfrentar os problemas com 

drogas, faço menção a isso, elogiando-o (a) na primeira oportunidade. 

0,025 0,845 0,058 

P_145Consigo absorver as críticas que recebo por ter contato com pessoas usuárias de drogas.  0,233 0,885 -0,033 

P_146Mesmo encontrando-me próximo (a) de uma pessoa que necessita de ajuda, pois enfrenta 

problemas com drogas, tenho dificuldade de abordá-la para iniciar uma conversa. 

0,240 0,875 -0,041 

P_147Quando sou criticado (a) de maneira direta e justa com relação ao que penso sobre as 

drogas consigo me controlar admitindo meus erros ou explicando minha posição. 

0,279 0,777 -0,055 

Método de Extração: Análise dos Componentes Principais.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser. 

a. Rotação convergiu em 4 interações. 

Fonte: Análise dos dados apurados no experimento. 

Com a análise estatística descritiva das variáveis tratadas neste trabalho é possível 

observar que em média os escores dos itens não são significativamente diferentes exceto para 

a covariável envolvimento. Numa escala de 0 a 5 o menor valor é 1,71 envolvimento e o 

maior valor 3,43 em intenção de comunicação. Em uma análise simplista realizada apenas 

sobre as médias de cada escala é correto afirmar que em nível de concordância a comunicação 

dos pais se apresenta mais favorável ao proposto pelas propagandas, conforme apresentado na 

Tabela 21 a seguir: 
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Tabela 21 – Média das Escalas do Experimento 
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415 0 2,63 0,04 2,5 1,72a 0,78 0,61 3,08 1,52 4,60 1090,36 

R
E

S
P

O
N

S
IV

 

415 0 3,03 0,04 3,3 3,67 0,86 0,73 3,44 1,11 4,56 1258,11 

A
T

IT
U

D
E

 

415 0 3,30 0,05 3,6 3,80 0,93 0,87 3,80 1,00 4,80 1369,80 

IN
T

_
P

A
R

T
 

415 0 3,15 0,04 3,3 3,50a 0,88 0,77 3,75 1,00 4,75 1307,25 

IN
T

_
C

O
M

U
N

 

415 0 3,43 0,05 3,5 4,25 1,04 1,09 4,00 1,00 5,00 1421,50 

Q
U

A
L

_
IM

A
G

 

415 0 3,07 0,04 3,3 3,75 0,72 0,52 2,88 1,38 4,25 1273,00 

Q
U

A
L

_
IN

F
O

R
M

 

415 0 3,24 0,02 3,2 3,33 0,47 0,22 2,56 1,89 4,44 1343,11 

E
N

V
O

L
V

IM
 

415 0 1,71 0,03 1,6 1,58 0,66 0,44 3,33 0,67 4,00 707,92 

Fonte: Dados apurados no experimento. 

Na análise da relação entre as covariáveis qualidade da imagem, qualidade da 

informação e nível de envolvimento foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson. As 

dimensões analisadas para essas covariáveis são representadas respectivamente por alta ou 

baixa qualidade e alto ou baixo envolvimento.  Os resultados demonstram que cada variável é 

perfeitamente correlacionada com ele própria r=1 e a covariável medo é negativamente 



107 

 

relacionada à covariável qualidade da imagem com um coeficiente r=-0,052 e existe uma 

probabilidade de menos de 0,294 que esse coeficiente tenha ocorrido por acaso na amostra de 

415 respondentes, além de demonstrar que o valor de significância é  >0,001 indicando o não 

relacionamento entre as covariáveis. Os resultados mostram também que a covariável medo 

esta positivamente relacionada com covariável qualidade da informação e a covariável 

envolvimento, com respectivos coeficientes  de r=146 e r=0,356, os quais também são 

significativos a um p<0,001. Nota-se também que a covariável qualidade da imagem é 

negativamente relacionada à covariável envolvimento, com o coeficiente r=-0,010 a um nível 

de significância p>0,001 que reforça o não relacionamento. A qualidade da informação se 

relaciona com a covariável envolvimento a um coeficiente r=0,034, porém o nível de 

significância p>0,001 indica uma correlação muito baixa entre as covariáveis. Tais resultados 

são apresentados na Tabela 22 apresentada a seguir: 

Tabela 22 - Correlação de Pearson das Covariáveis 

Correlação 

  Medo Qual_Imagem Qual_Informação Envolvimento 

Medo 

Correlação de Pearson 1    

Sig. (bilateral) .    

N 415    

Qual_Imagem 

Correlação de Pearson -0,052 1   

Sig. (bilateral) 0,294 .   

N 415 415   

Qual_Informação 

Correlação de Pearson 0,146** 0,516** 1  

Sig. (bilateral) 0,003 0,000 .  

N 415 415 415  

Envolvimento 

Correlação de Pearson 0,356** -0,010 0,034 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,840 0,492 . 

N 415 415 415 415 

**. Correlação é significativa ao nível de 0.01 (bilateral). 

Fonte: Dados apurados no experimento. 

Nota-se que a variável atitude está positivamente relacionada à intenção de 

participação com um coeficiente r=0,426 o qual é significativo a um p<0,001,  verifica-se 

também que a atitude está positivamente relacionada com a intenção de comunicação com um 

coeficiente r=0,577 a um nível de significância p<0,00|1. Os resultados demonstram também 

que a intenção de participação é positivamente relacionada a intenção de comunicação com 

um coeficiente r=0,608 a um nível de significância p<0,001considerado significativo. Tais 

análises podem ser observadas na Tabela 23 apresentada a seguir: 
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Tabela 23 - Correlação de Pearson das Variáveis Dependentes 

Correlação 

  Atitude Intenção_Participação Intenção_Comunicação 

Atitude Correlação de Pearson 1   

Sig. (bilateral) .   

N 415   

Intenção_Participação Correlação de Pearson 0,426** 1  

Sig. (bilateral) 0,000 .  

N 415 415  

Intenção_Comunicação Correlação de Pearson 0,577** 0,608** 1 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 . 

N 415 415 415 

**. Correlação é significativa ao nível de 0.01 (bilateral). 

Fonte: Dados apurados no experimento. 

Em ternos gerais os resultados confirmam que há um inter-relacionamento complexo 

entre as covariáveis e entre as variáveis dependentes consideradas neste estudo não 

estabelecido por R. 

4.2. Manipulation Check 

No procedimento realizado com os diferentes níveis de apelos de medo representados 

pelas propagandas 2 e 3, bem como o estímulo neutro representado pela propaganda 1, 

buscou-se verificar se essas variáveis independentes eram percebidas de modo distintos entre 

os respondentes. Os resultados revelaram que não houve diferenças significativas entre as 

médias das respostas apuradas no manipulation check em relação as  variáveis dependentes 

atitude (m=3,30), intenção de participação (m=3,15) e intenção de comunicação (m=3,43). 

Esse resultado foi condicionante para a realização de um novo teste estatístico de comparação 

entre os grupos. Nesse teste verificou-se que o estímulo neutro não foi percebido como era 

esperado, pois a média das respostas estavam muito diferentes, o que resultou em sua 

exclusão do processo de análise, o que resultou em uma nova amostra de 277 pais. Assim, 

optou-se por identificar o número de pais expostos à cada um dos três estímulos utilizados e 

optou-se por prosseguir na análise apenas com os pais que observaram os estímulos de baixo 

e alto medo. Com essa nova análise foi possível confirmar que a intensidade do medo foi 

percebida de forma significativas com diferenças relevantes em suas médias sendo, 

(m=2,001)  para as propagandas com baixo grau de medo a um nível de significância <0,001 e 

erro padrão igual 0,066 a para as propagandas com alto grau de medo a média (m=-2001) 

nível de significância <0,001 e erro padrão igual 0,066, e um limite da diferença de grau de 

confiança de 1,867 e -2,135, conforme apresentado na Tabela 15 apresentada anteriormente. 
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Ao passo que se testou a confiança nas relações de estímulo do medo e a resposta dos 

indivíduos com a manipulação das variáveis independentes, representadas pelas propagandas 

de alto e baixo grau de ameaça, a distribuição aleatória das propagandas aos grupos 

experimentais e de controle foi possível examinar a causa e efeito das relações das variáveis 

independentes. Utilizou-se a análise univariada da variância o que permitiu identificar o 

número de exposição da propaganda com baixo grau de medo n=132 e o número de 

exposição das propagandas com alto grau de medo n=145, totalizando n=277 exposições 

como observado na Tabela 24.  

Tabela 24 - Média das Respostas ao Estímulo do medo 

Estatística Descritiva 

Variável:MED_MEDO 

2 -Baixo Grau Medo  3 - Alto Grau Medo                                                                                                                                                                                                              Média Desvio Padrão N 

Baixo Grau de Medo 1,86 0,251 132 

Alto Grau de Medo 3,54 0,436 145 

Total 2,63 0,779 277 

Fonte: Dados apurados no experimento. 

Identificou-se que a media das respostas relacionadas a propaganda com baixo grau de 

medo é igual a x=1,86 e a média das respostas às propaganda com alto grau de medo é igual a 

x=3,54. Da nova amostra de pais n=277 identificou-se que n=132 foram expostos a 

propaganda com baixo grau de medo obtendo-se um desvio padrão de 0,25 e n=145 pais 

foram expostos a propaganda com alto grau de medo obtendo-se um desvio padrão igual a 

0,44. Relata-se também que para essa amostra aferiu-se, na análise multivariada ANOVA, 

diferenças significativas nas respostas às propagandas de alto e baixo medo com um nível de 

significância <0,001, o valor de F=1521,38 a um R quadrado ajustado igual 0,846. Tais 

resultados permitem afirmar que as médias das duas propagandas são diferentes entre os dois 

grupos, conforme apresentado na Tabela 25 a seguir: 

Tabela 25 – Análise da Variância ANOVA Média das Propagandas Alto e Baixo Grau de Medo 

Teste dos Efeitos Entre Participantes 

Fonte Soma dos Quadrados Tipo III gl 
Média dos 

Quadrados 
F Sig. 

Propaganda 196,90 1 196,90 1521,38 0,001 

a R Quadrado = 0,847 (R Quadrado Ajustado = 0,846) 

Fonte: Elaborada a partir de dados apurados no experimento 

Considerando a amostra selecionada anteriormente e a dimensão de responsividade foi 

possível identificar os resultados estatísticos relacionados a média, mediana e desvio padrão 

como norteadores das análises posteriores como apresentados na Tabela 26. 
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Tabela 26 - Número de Pais na Classificados Dimensão Responsividade 

Estatística 

RESPONS_277 

N Validos 277 

Desconhecidos 0 

Média 2,99 

Mediana 3,33 

Moda 3,44 

Desvio Padrão 0,90 

Variância 0,79 

Range 3,44 

Mínimo 1,11 

Máximo 4,56 

Total 827,44 

Fonte: Elaborada a partir de dados apurados no experimento. 

Nota-se que a media das respostas desses pais é igual a 2,99 com um desvio padrão de 

0,90, além da variância estar situada em 0,79 e a mediana ser igual a md=3,33, o que serviu 

como fator determinante para a realização dos testes que seguiram a partir deste ponto. 

Uma vez que o objetivo do trabalho se deu em verificar os dois extremos de 

responsividade versus os diferentes níveis de apelo emocional, optou-se em dividir as 

respostas dos pais com os mesmos critérios adotados por Tanner et al. (2008) ao 

considerarem a mediana da amostra como divisor determinante dos estilos parentais. Assim, 

considerou-se neste estudo que as respostas dos pais com escores acima da mediana 

identificada (md=3,33) os classificava como pais de alta responsividade e as respostas abaixo 

da mediana os classificava como pais com baixa responsividade como apresentado na Tabela 

27 a seguir: 

Tabela 27 – Divisão de Alta e Baixa Responsividade pela Mediana 

Estatística 

  BAIXA_RESPONS ALTA_RESPONS 

N Validos 277 277 

 Desconhecidos 0 0 

Média  0,49 0,51 

Mediana  0,00 1,00 

Moda  0,00 1,00 

Desvio Padrão  0,50 0,50 

Variância  0,25 0,25 

Range  1,00 1,00 

Mínimo  0,00 0,00 

Máximo  1,00 1,00 

Total  135 142 

Fonte: Elaborada a partir de dados apurados no experimento. 

De acordo com Maccoby e Martin (1983) os pais que têm atitudes e comportamentos 

dirigidos pela restrição e amabilidade, de forma simultânea, pertencem a dimensão parental de 

responsividade o que possibilitou a identificação comportamental dos pais da amostra. 
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5. INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS 

Essa seção foca inicialmente a apresentação dos resultados obtidos no experimento 

confrontando-os com as hipóteses desenhadas no decorrer do trabalho. Todas as hipóteses 

deste estudo foram testadas no experimento e são contempladas nessa seção com uma breve 

discussão de seus resultados e das descobertas não previstas anteriormente. Busca-se também 

apresentar as principais limitações do estudo. 

De modo a facilitar a compreensão das hipóteses do trabalho o elaborou-se o Quadro 

15 apresentado abaixo: 

Quadro 15 - Tabela Representativa das Hipóteses testadas. 

Hipóteses e Condições Hipotetizadas VD VI Teste 

H1: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam 

positivamente as reações dos pais com relação a mensagem 

transmitida. 

Reações dos 

Pais 

Propaganda 

com Baixa/ Alta 

Ameaça 

Relação 

Direta 

H1a: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais 

as atitudes dos pais com relação a mensagem transmitida em 

comparação com as propagandas com alto grau de ameaça. 

Atitude 

Propaganda 

com Baixa/ Alta 

Ameaça 

Relação 

Direta 

H1b: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais 

as intenções dos pais de participar de programas preventivos 

com seus filhos em comparação com as propagandas com alto 

grau de ameaça. 

Intenções de 

Participação 

Propaganda 

com Baixa/ Alta 

Ameaça 

Relação 

Direta 

H1c: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais 

as intenções dos pais de participar de programas preventivos 

com seus filhos em relação as suas atitudes e intenções de 

comunicação. 

Intenções de 

Comunicação 

Propaganda 

com Baixa/ Alta 

Ameaça 

Relação 

Direta 

H2: a dimensão parental de responsividade modera o efeito 

das propagandas com baixo grau de ameaça. 
Reações dos 

pais 
Relação Direta Moderação 

H2a: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais 

as atitudes dos pais de baixa do que os de alta 

responsividade. 

Atitudes 
Alta 

Responsividade 
Moderação 

H2b: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais 

as intenções dos pais de baixa do que os de alta 

responsividade de participar de programas preventivos com 

os filhos. 

Intenções de 

Participação 

Alta 

Responsividade 
Moderação 

H2c: as propagandas com baixo grau de ameaça afetam mais 

as intenções dos pais de baixa do que os de alta 

responsividade de comunicar-se com seus filhos sobre a 

mensagem transmitida. 

Intenções de 

Comunicação 

Alta 

Responsividade 
Moderação 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir do desenho das hipóteses. 

O teste das hipóteses apresentadas neste trabalho teve como base o modelo teórico 

proposto por Tanner et al. (2008) adaptado especificamente para este estudo. Essa etapa do 

trabalho permitiu uma análise do efeito da variável moderadora sobre as variáveis 

dependentes em suas diferentes condições conforme operacionalizado nos estudos de Tanner 
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et al. (2008). As moderações dos estilos parentais sobre o efeito de apelos emocionais em 

propagandas foram evidenciadas no estudo Tanner et al. (2008) e parcialmente nos estudos de 

diversos autores (MACCOBY e MARTIN, 1983; BECK, 1984; HORNIK et al. 2008; 

ROGERS e MEWBORN, 1976; PARKE e BURIEL, 1998; LACZNIAK, MUEHLING e 

CARLSON, 1995; YANG e SCHANINGER, 2010). Entretanto não se observou consenso 

quanto a utilização, ou não, de apelos emocionais negativos de alta e baixa intensidade em 

propagandas destinadas a mudança de atitude e comportamentos. Tais achados foram 

significativos para a determinação das hipóteses consideradas neste trabalho, ao apresentarem 

pontos convergentes e divergentes quanto a utilização desses apelos e da relação das práticas 

parentais na construção do comportamento e das atitudes dos filhos. 

5.1. Teste das Hipóteses com Amostra de Alta e Baixa Responsividade 

A manipulação das variáveis independentes, representadas pelas propagandas com alto 

e baixo grau de medo se deu com a utilização de propagandas impressas expostas à pais. Essa 

técnica permitiu avaliar a significância da moderação proposta e as possíveis diferenças 

assumidas nos dois extremos da dimensão responsividade. Os relacionamentos das 

moderadoras foram realizados de forma individual considerando suas estruturas de 

consolidação e diferenças no grau de liberdade obtido em cada uma delas. 

A fim de proporcionar uma visão ampla da análise das hipóteses optou-se pela 

construção da Tabela 28 como representação do aceite ou rejeição conforme apresentado a 

seguir: 

Tabela 28 - Resumo das Hipóteses Tratadas no Experimento com Amostra Reduzida (277 Pais) 

Relação entre as Hipóteses 

SEM COVARIÁVEIS 

Modelo/Estrutural  SS2 df. F R2 ajust. Sig. Hipóteses Decisão 

PBA → RP      H1 Rejeitada 

PBA → ARA 5,972a 1 6,16 0,18 0,140 H1a Rejeitada 

PBA → IP 1,08 1 1,36 0,001 0,245 H1b Rejeitada 

PBA → IC 1,03 1 0,80 -0,001 0,373 H1c Rejeitada 

AR/BR → PAA/PBA      H2 Aceita Parcialmente 

AR/BR → ARA 6,44 3 2,21 0,13 0,087 H2a Aceita 

AR/BR → IP 1,11 1 1,39 -0,004 0,239 H2b Rejeitada 

AR/BR → IC 0,704 1 0,47 -0,006 0,704 H2c Rejeitada 

COM COVARIÁVEIS 

Modelo/Estrutural  SS2 df. F R2 ajust. Sig. Hipóteses Decisão 

PBA → RP      H1 Parcialmente Aceita 

PBA → ARA → CVQI 109,84 1 373,00 0,702 <0,001 H1a Aceita 
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PBA → ARA → CVQIF 0,10 1 1,36 0,702 0,245 H1a Rejeitada 

PBA → ARA → CVENV 0,08 1 0,08 0,702 0,614 H1a Rejeitada 

PBA → IP → CVQI 18,93 1 37,38 0,362 <0,001 H1b Aceita 

PBA → IP → CVQIF 12,31 1 24,31 0,362 <0,001 H1b Aceita 

PBA → IP → CVENV 1,64 1 3,23 0,362 0,073 H1b Aceita 

PBA → IC → CVQI 53,45 1 83,53 0,504 <0,001 H1c Aceita 

PBA → IC → CVQIF 20,42 1 31,91 0,504 <0,001 H1c Aceita 

PBA → IC → CREL 1,39 1 2,17 0,504 0,142 H1c Aceita 

AR/BR → PAA/PBA      H2 Parcialmente Aceita 

AR/BR → ARA → CVQI 109,78 1 371,371 0,701 <0,001 H2a Aceita 

AR/BR → ARA → CVQIF 0,34 1 1,157 0,701 0,283 H2a Rejeitada 

AR/BR → ARA → CVENV 0,87 1 0,30 0,701 0,589 H2a Rejeitada 

AR/BR → IP → CVQI 30,40 1 2,94 0,489 0,082 H2b Aceita 

AR/BR → IP → CVQIF 24,02 1 2,32 0,489 0,323 H2b Rejeitada 

AR/BR → IP → CVENV 17,38 1 1,21 0,489 0,219 H2b Rejeitada 

AR/BR → IC → CVQI 53,79 1 83,77 0,503 <0,001 H2c Aceita 

AR/BR → IC → CVQIF 19,71 1 30,70 0,503 <0,001 H2c Aceita 

AR/BR → IC → CVENV 1,31 1 2,04 0,503 0,155 H2c Rejeitada 

Legenda: AR / BR= alta responsividade contra baixa responsividade, PAA= propaganda com alto grau de ameaça, PBA= 

propaganda com baixo grau de ameaça, RP=reações dos pais (atitude e intenções), ARA = atitude em relação ao anúncio, IP = 

intenção de participação de programas preventivos com os filhos, IC = intenção de comunicação sobre a mensagem 

transmitida, CVQI= Covariável Qualidade da Imagem, CVQIF=Covariável Qualidade da Informação, CVENV=Covariável 

Envolvimento, AR/BR= Alta Responsividade e Baixa Responsividade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os resultados relacionados a H1a indicam que a propagandas afetam a atitude dos pais 

em relação a mensagem transmitida a um nível de significância igual a sig=0,014, um F= 

6,16 com um R Quadrado ajustado de 5,972. Com relação as médias das respostas dos pais 

para as duas propagandas de baixo e alto grau de ameaça, correspondem respectivamente a 

m=3,36 e m=3,06, ligeiramente inferior na propaganda com alto medo. Embora evidencia-se 

que as propagandas afetam a atitude dos pais nota-se que não há diferença significativa que 

sustente a hipótese de que a propaganda com baixo medo afeta mais a atitude dos pais, o que 

leva a rejeição dessa hipótese por essa perspectiva. Entretanto, quando as covariáveis são 

operacionalizadas no teste obtém-se um nível de significância <0,001 com a covariável 

qualidade da imagem, p=0,245 com a covariável qualidade da informação e p=0,614, o que 

revela significância apenas para a qualidade. Os respectivos valores dos F dessas covariáveis 

são representados por: 373,00; 0,14 e 0,26, o que eleva a hipótese H1a à uma aceitação parcial 

em razão da covariável qualidade da imagem. 

Com o teste da hipótese H1b observa-se que a propaganda com baixo grau de ameaça 

não afeta mais a intenção de participação em programas preventivos com seus filhos. Os 

valores que levam a rejeição dessa hipótese são representados por um nível de significância 

sig.= 0,245, com o valor de F=1,36 ao valor do R Quadrado ajustado igual a 0,001. Além 

disso, nota-se também que a média das respostas para a propaganda com baixo grau de medo 

em relação a intenção de participação dos pais é de 3,18 e a média para as propagandas com 
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alto grau de ameaça corresponde a 3,05, o que demonstra que as médias são muito 

semelhantes. Os resultados com os testes da hipótese H1b indicam que a hipótese é rejeitada 

em razão de seus valores não serem significantes, por apresentar um baixo nível de 

significância (sig.=0,245) a um F=1,36 seguido de um R Quadrado ajustado igual 0,001. 

Entretanto quando a hipótese H1b é operacionalizada com as covariáveis obtém-se valores 

diferentes dos apurados anteriormente. Com a covariável qualidade da imagem o nível de 

significância é <0,001 a um F=37,38, com a covariável qualidade da informação apura-se um 

nível de significância igual a <0,001 a um F=24,31 e com a covariável envolvimento o nível 

de significância é igual a 0,07, sendo estes valores com um R Quadrado ajustado de 0,362. 

Esses valores indicam a aceitação de que a propaganda com alto e baixo medo afeta mais a 

intenção dos pais de participarem de programas preventivos com seus filhos.  Embora para a 

hipótese H1b obteve-se valores significantes, relata-se também que a média das respostas 

entre os grupos com alta e baixo grau de medo permaneceram muito próximas representadas 

respectivamente por 3,18 e 3,06. No teste da hipótese H1c observa-se que a intenção dos pais 

em se comunicar com seus filhos é insignificante a um nível de significância igual a 0,373 

com o valor de F=0,78, com o R Quadrado ajustado igual a -0,001, o que indica a rejeição da 

hipótese. No entanto, quando consideradas as covariáveis, obtém-se valor de significância 

<0,001, um F=83,53 para a covariável qualidade da imagem, um valor de significância 

<0,001, um valor de F=31,90 para a covariável qualidade da informação e, finalmente, um 

nível de significância igual a 0,142, um F=2,17, valores estes com um R Quadrado ajustado 

igual a 0,504, o que leva a aceitação da hipótese H1c desde que as covariáveis sejam 

consideradas. 

A hipótese H2 tem por objetivo verificar se a dimensão parental de responsividade 

modera o efeito das propagandas com alto grau de ameaça. Verificou-se nos resultados 

associados a essa hipótese, um nível de significância igual a 0,087 a uma significância da 

razão F=2,212 a um R Quadrado ajustado igual a 0,13, o que representa uma baixa, porém 

existente, significância dessa hipótese de que os pais na dimensão de responsividade moderam 

o efeito das propagandas com baixo grau de medo. Na hipótese H2a o teste F com p=2,212 e 

o p=0,087 permitem afirmar que os valores das médias apuradas são diferentes e significantes 

a  R Quadrado ajustado igual 0,13 em pais com alta responsividade, essencialmente quando a 

covariável qualidade da imagem é inserida na análise, o que leva a aceitar parcialmente a H2a. 

Por outro lado, as covariáveis qualidade da informação e envolvimento que apresentaram os 

respectivos resultados, p=0,283 e p=0,589, o que torna essas covariáveis insignificantes para 

confirmar que as propagandas com baixo grau de medo afetam mais os pais com escores altos 
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de responsividade do que os com baixos escores. Com relação a hipótese H2b obteve-se um 

valor de significância igual a 0,239, um valor da razão de F=1,394, a um R Quadrado 

ajustado de -0,004, o que não permite afirmar que as propagandas com baixo grau de medo 

afetam mais as intenções dos pais com baixa responsividade de participar de programas 

preventivos com seus filhos, rejeitando-se assim, a proposição da hipótese. Entretanto, a 

hipótese H2b, testada com as covariáveis qualidade da imagem, qualidade da informação e 

envolvimento apresenta os respectivos valores para cada uma delas (p=0,82, F=2,94); 

(p=0,323, F=2,32); e (p=0,219 , F=1,21) o que indica que a hipótese é parcialmente aceita 

considerando que é significante apenas com a consideração da covariável qualidade da 

imagem. Observa-se também que a média das respostas dos pais classificados nesse grupo 

não se diferem significativamente, pois estão compreendidas entre 2,78 e 3,24 para baixo/auto 

grau de medo e baixa responsividade e 2,85 e 3,74 para baixo e alto medo para alta 

responsividade. Por fim, os resultados aferidos com a análise da hipótese H2c indicam um 

p=0,704 a um nível de significância da razão de F=0,47 a um R Quadrado ajustado de -0,006 

sem a adição de covariáveis o que prediz a rejeição da hipótese. Quando são consideradas as 

covariáveis na hipótese H2c os resultados indicam que as covariáveis qualidade da imagem 

com o valor de  p<0,001 e F=83,77 e qualidade da informação p<0,001 e F=30,70 são 

significantes a um R Quadrado ajustado com valor igual a 0,503, o que dá por aceita 

parcialmente a hipótese proposta. Relata-se ainda que a média das respostas dos dois grupos 

(3,53 e 3,28) não se comportaram com diferenças significativas entre os dois grupos. 

Os resultados obtidos não confirmam todas as hipóteses em sua totalidade, pois apenas 

uma delas H1c foi rejeitada completamente. Os testes aferidos com nível de significância 

sig>0,05 não confirmam uma assertividade com os respectivos grupos de respondentes. A 

média do grupo com 277 respondentes dividida a partir da mediana para definir a dimensão 

parental de alta e baixa responsividade não gerou dois grupos significativamente diferentes 

em razão de uma maior concentração de pais com escores próximos ao valor da mediana 

(md=3,33). 

A fragilidade identificada no estudo permitiu a aplicação de um novo meio para 

dividir a amostra de maneira mais precisa considerando o valor do desvio padrão somado a 1 

para definir a alta responsividade e -1 para definir a baixa responsividade, o que resultou em 

um novo grupo n=86 participantes. 

Os dados permitiram identificar que 51,3% dos pais n=142 integram o grupo de alta 

responsividade e 48,70% dos pais n=135 integram o grupo de baixa responsividade. Dado 

que os dois extremos (alto e baixo) da dimensão parental responsividade e os diferentes níveis 
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de medo das duas propagandas foram identificados procedeu-se com as análises dos efeitos de 

todas as variáveis dependentes, independentes e covariáveis. 

5.2. Teste das Hipóteses com Amostra de Alta e Baixa Responsividade 

Moderada pela Mediana mais Desvio Padrão 

Para a realização dos novos testes relacionados as hipóteses do trabalho dividiu-se a 

amostra válida de pais responsivos (n=86) no intuito de testar os extremos dessa dimensão 

(alta/baixa responsividade) considerando que as mesmas covariáveis testadas anteriormente 

poderiam incidir sobre os resultados dessa amostra reduzida e proporcionar valores 

diferenciados. Em tal procedimento tomou por base a recomendação de Field (2009) que 

considera elementos de análise em um estudo, além das variáveis moderadoras, o cálculo da 

média, do desvio padrão do agrupamento, com comparações entre o limite mínimo e o limite 

máximo obtido por meio da soma na mediana de um valor igual a 1. Assim, considerando o 

incremento no valor de 1 para a identificação do extremo positivo e -1 para identificação do 

extremo negativo aferiu-se os valores (>=3,8) para alta responsividade e (<=2.1) para baixa 

responsividade. A análise descritiva desse grupo é apresentada na Tabela 31 abaixo: 

Tabela 29 - Número de Pais na Classificados Dimensão Responsividade 

Estatística 

MED_RESPONSIV 

N 
Validos 86 

Desconhecidos 0 

Média 0,67 

Mediana 1,00 

Desvio Padrão 0,47 

Variância 0,222 

Mínimo 1 

Máximo 1 

Fonte: Dados apurados no experimento. 

Nota-se na Tabela 26 que a mediana ajustada é igual a md=3,33 o que serviu de 

suporte para a definição dos extremos, alta responsividade e baixa responsividade conforme 

realizado por Tanner et al. (2008). Identificou-se também a frequência dos pais pertencentes a 

cada uma das duas extremidades, conforme apresentado na Tabela 32. 
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Tabela 30 - Frequência do Número de Pais na Dimensão de Responsividade 

MOD.RE.EXT 

  Frequência Percentual Percentual Válido Percentual Cumulativo 

Validos 

Baixa_Responsividade 28 32,6 32,6 32,6 

Alta_Responsividade 58 67,4 67,4 100,0 

Total 86 100,0 100,0  

Fonte: Dados apurados no experimento. 

A partir da análise estatística dos dados identificou-se que 32,6% dos pais n=28 

integram o grupo de baixa responsividade e 67,4% dos pais n=58 integram o grupo de baixa 

responsividade. 

Com a identificação dos extremos (alto e baixo) da dimensão de responsividade e dos 

diferentes níveis de medo nas duas propagandas procedeu-se com as análises estatísticas dos 

efeitos das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes, considerando também os 

efeitos das variáveis moderadoras e das covariáveis eleitas neste estudo. 

A partir da manipulação das variáveis independentes alto e baixo medo, representadas 

pelas propagandas 3 e 4, aferiu-se médias diferentes nas respostas da amostra representadas 

por m=1,84 para a propaganda com baixo grau de medo e m=3,50 para a propaganda com alto 

grau de medo. Tais aferições evidenciam uma forte semelhança com os resultados obtidos no 

pré-teste 2. 

No teste da hipótese H1a, que trata do efeito das propagandas sobre as atitudes dos 

pais, aferiu-se um valor significativo de p<0,019 o que significa um valor aceitável de 

coeficiente de correlação. Observa-se que o total da variação a ser explicada é igual a 85,48. 

Percebe-se que a soma dos quadrados da propaganda é igual a 5,44 a uma significância da 

razão de F=5,71 a um R ao quadrado ajustado igual a 0,053, portanto a hipótese é sustentada 

de que a propaganda com baixo grau de ameaça afeta parcialmente as reações dos pais. 

Identificou-se também que a média das respostas se diferem entre os grupos sendo que para a 

propaganda com baixo medo é igual a 3,47 e para propaganda com alto medo é igual a 2,93. 

Na hipótese H1b e H2c com um nível de significância considerado relevante(p=0,019) indica 

que a propaganda com baixo grau de ameaça afeta favoravelmente a atitude dos pais para com 

a mensagem transmitida. Valida-se essa hipótese, em razão de seus valores significantes na 

razão de F=5,71, amparado pela soma dos quadrados com valor igual a 5,44 a um R quadrado 

ajustado de 0,053. Por outro lado, a intenção de participação e de comunicação dos pais não é 

afetada com mais intensidade pelas propaganda com baixo grau de medo, o efeito aqui não é 

significativo para essas duas variáveis dependentes à valores de p=0,426 e p=0,264 

identificados nas duas variáveis. Tais valores associados ao R quadrado ajustado obtido com 
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valor igual a (-0,04 e 0,05) indicam também que não há significância entre as variáveis, o que 

sugere a rejeição dessas hipóteses. Obteve-se resultados semelhantes para as mesmas 

hipóteses quando se adicionou as covariáveis de controle. Dessas hipóteses, como ocorreu no 

ensaio sem as covariáveis, apenas a H2a é significante ao valor de p=0,022, com um F=5,49  

e um R ao quadrado ajustado igual a  

A intenção de comunicação dos pais para com seus filhos é tratada na hipótese H1c, 

também rejeitada em razão do valor do p>0,315 e p=0,159 apurados na análise. Entretanto 

julga-se correto a afirmativa de que as hipóteses H1 e H2 são parcialmente aceitas por terem 

valores significativos quando analisadas sem covariáveis e sem moderadoras. 

Com relação as hipóteses H2a; H2b e H2c operacionalizadas com covariáveis 

qualidade da imagem, qualidade da informação e envolvimento onde se aferiu valores 

respectivos de p: 0,022; 0,312 e 0,159, não são significantes especificamente nas Hipóteses 

H2b e H2c a um F= 5,49 1,04 e 2,06 e a um R ao quadrado ajustado igual a -0,013 como 

menor valor entre os três. Considerando todas as covariáveis de controle do experimento, 

nota-se que apenas as hipóteses H1a relacionada a atitude e qualidade da imagem, a hipótese  

H1b associada as covariáveis qualidade da imagem e da informação e  a hipótese H1c, 

associada a intenção de comunicação e relacionada com todas as covariáveis de controle são 

aceitas em razão de seus valores serem significativos a um F=92,96 para a H1a, F=179,91 

para a hipótese H1b com relações a intenção de participação e todas as hipóteses para 

mensurar a intenção de comunicação com os filhos a partir da proposta da mensagem passada. 

Observa-se também que a média das respostas dos pais classificados nesse grupo não se 

diferem significativamente, pois estão compreendidas entre 2,93 e 3,46 para baixo/auto grau 

de medo e baixa responsividade e 3,07 e 3,14 para baixo e alto medo para alta responsividade. 

As hipóteses H2a; H2b e H2c operacionalizadas com covariáveis qualidade da imagem, 

qualidade da informação e envolvimento também foram testadas com as variáveis da 

dimensão de responsividade onde verificou-se valores de R's ao quadrado e ajustado com os 

respectivos valores: 0,686 (H2a aceita); 0,410 (H2b aceita); 0,413 (H2b parcialmente aceita); 

e 0,689, 0,508, 0,686 e 0,531 referente as hipóteses H2c associada à todas as covariáveis com 

níveis de significância relevantes que inibem a sua retirada do trabalho.  
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Tabela 31 - Resumo das Hipóteses Tratadas no Experimento com Amostra Reduzida (86 Pais) 

Relação entre as Hipóteses 

SEM COVARIÁVEIS 

Modelo/Estrutural  SS2 df. F R2 ajust. Sig. Hipóteses Decisão 

PBA → RP      H1 Parcialmente aceita 

PBA → ARA 5,44a 1 5,71 0,053 0,019 H1a Aceita 

PBA → IP 0,54 1 0,64 -0,04 0,426 H1b Rejeitada 

PBA → IC 2,51 1 1,80 0,009 0,264 H1c Rejeitada 

AR/BR → PAA/PBA      H2 Parcialmente aceita 

AR/BR → ARA 5,34 1 5,49 0,032 0,022 H2a Aceita 

AR/BR → IP 0,89 1 1,04 -0,013 0,312 H2b Rejeitada 

AR/BR → IC 2,81 1 2,06 0,010 0,159 H2c Rejeitada 

COM COVARIÁVEIS 

Modelo/Estrutural  SS2 df. F R2 ajust. Sig. Hipóteses Decisão 

PBA → RP      H1 Parcialmente aceita 

PBA → ARA → CVQI 29,06 1 92,96 0,689 <0,001 H1a Aceita 

PBA → ARA → CVQIF 0,31 1 0,99 0,689 0,323 H1a Rejeitada 

PBA → ARA → CVENV 0,00 1 0,02 0,689 0,896 H1a Rejeitada 

PBA → IP → CVQI 8,83 1 179,91 0,413 <0,001 H1b Aceita 

PBA → IP → CVQIF 3,04 1 6,17 0,413 0,015 H1b Aceita 

PBA → IP → CVENV 1,60 1 3,24 0,413 0,076 H1b Rejeitada 

PBA → IC → CVQI 12,24 1 17,72 0,508 <0,001 H1c Aceita 

PBA → IC → CVQIF 7,41 1 10,73 0,508 0,002 H1c Aceita 

PBA → IC → CREL 5,52 1 8,10 0,508 0,006 H1c Aceita 

AR/BR → PAA/PBA      H2 Parcialmente aceita 

AR/BR → ARA → CVQI 28,72 1 0,09 0,686 0,532 H2a Rejeitada 

AR/BR → ARA → CVQIF 0,33 1 0,31 0,686 0,013 H2a Aceita 

AR/BR → ARA → CVENV 0,00 1 0,02 0,686 0,903 H2a Rejeitada 

AR/BR → IP → CVQI 9,26 1 18,70 0,410 <0,001 H2b Aceita 

AR/BR → IP → CVQIF 2,62 1 5,30 0,410 0,024 H2b Aceita 

AR/BR → IP → CVENV 1,57 1 3,17 0,410 0,79 H2b Rejeitada 

AR/BR → IC → CVQI 13,95 1 21,17 0,531 <0,001 H2c Aceita 

AR/BR → IC → CVQIF 6,33 1 9,60 0,531 0,003 H2c Aceita 

AR/BR → IC → CVENV 5,97 1 9,06 0,531 0,001 H2c Aceita 

Legenda: AR / BR= alta responsividade contra baixa responsividade, PAA= propaganda com alto grau de ameaça, PBA= 

propaganda com baixo grau de ameaça, RP=reações dos pais (atitude e intenções), ARA = atitude em relação ao anúncio, IP = 

intenção de participação de programas preventivos com os filhos, IC = intenção de comunicação sobre a mensagem 

transmitida, CVQI= Covariável Qualidade da Imagem, CVQIF=Covariável Qualidade da Informação, CVENV=Covariável 

Envolvimento, AR/BR= Alta Responsividade e Baixa Responsividade. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

O gráfico abaixo tem como objetivo promover uma visão mais abrangente quanto ao 

efeito da propaganda com baixo grau de ameaça sobre as atitudes e intenções dos pais nos 

diferentes níveis de responsividade. A partir da observação de seu contexto é possível afirmar 

que há certa interação dos diferentes níveis de responsividade sobre o efeito das propagandas. 

Entretanto, cabe ressaltar que ao considerar a covariável qualidade da imagem interfere na 

significativamente na intenção dos pais em se comunicar com seus filhos sobre a mensagem 

apresentada na propaganda, como apresentado na Figura 13 a seguir: 
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Figura 13 - Representação da Interação das Propagandas com a Variável Moderadora. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir das análises realizadas. 

Considerando a variável dependente intenção de comunicação, observa-se no gráfico 

que a interação ocorre com significância na razão do F=3,70**, com um grau de liberdade 

igual a 1 e um erro - 2,42. Ocorre também que as propagandas com auto grau de medo se 

situam com significância na razão de F=0,027, com um grau de liberdade também (gl=1). 

Com relação a variável dependente intenção de comunicação, observa-se um F=10,60* com 

um grau de liberdade igual a 1 e um erro padrão correspondente a 7,57. As médias dos dois 

níveis da dimensão de responsividade são muito semelhantes, o que indica que não há 

diferença significativa entre elas, a um F=0,14 com um grau de liberdade igual a 1, o erro 

situado em 0,57 com um p>0,9. 

Como era esperado, uma mensagem com um nível elevado de medo não favorece 

totalmente a atitude positiva dos pais com relação ao propósito da propaganda além de não 

contribuir com a positividade dos pais participarem de programas preventivos com seus 

filhos. Porém, nota-se que a propaganda com baixo nível de apelo do medo não se associa 

com a atitude positiva dos pais para com o anúncio e nem com a intenção de participar de 

programas preventivos, porém reflete na intenção positiva de comunicação dos pais com seus 

filhos. 

A alta intensidade do medo utilizado nas propagandas destinadas a afetar as atitudes e 

intenções dos pais para que adotem as recomendações propostas parece não ser o caminho 

mais eficiente para esse fim. Embora a intensidade de baixo medo tenha sido confirmada 

como mais eficiente em alguns casos (H1a, H1b, H1c) não se deve desprezar a influencia que 

y 
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determinados elementos externos, como a qualidade da imagem e a qualidade da informação 

utilizada em uma propaganda, têm sobre um indivíduo. Pode-se afirmar então que o apelo do 

medo tem efeito sobre as atitudes e intenções dos pais e, este resultado converge para as 

afirmações de vários autores (TANNER, et al., 2008; MACCOBY e MARTIN, 1993; BECK, 

1984; HORNIK et al., 2008; ROGERS e MEWBORN, 1976) e de acordo com as 

argumentações de Tanner et al. (1991), quando uma mensagem carrega um forte contexto 

capaz de despertar o medo em uma pessoa a fará refletir sobre a possibilidade de ocorrem em 

sua vida a mesma situação contida na mensagem recebida. Do mesmo modo, Rogers (1983) 

quanto mais uma pessoa percebe o medo a sua volta, maior será a probabilidade de que ela 

reconheça os riscos desencadeados por essa percepção. Entretanto, a utilização de apelos do 

medo em propagandas é questionada por vários autores (MILLAR e MILLER, 1998;  

THORNTON, ROSSITER e WHITE, 2000; MORALES, WU e FITZSIMONS, 2012), ao 

afirmarem que uma intensidade elevada pode gerar reações contrárias ao propósito que se 

deseja alcançar, além da probabilidade de despertar reações negativas direcionadas a 

implicações psicológicas e psicossociais. Com relação a propaganda com baixa intensidade de 

medo destinada a provocar uma mudança nas intenções dos pais de participarem de 

programas preventivos com seus filhos e de conversar com eles sobre a mensagem 

transmitida, confirmou-se que hipóteses H1b, H1c e, especificamente a H2c e acredita-se que a 

intensidade alta não tem a mesma efetividade, porém esse resultado provém dos pais com 

baixa responsividade. Entretanto, quando uma pessoa já está envolvida com problemas 

associados a drogas, a propaganda parece não surtir o mesmo efeito sobre eles o que pode ser 

verificado nas hipóteses rejeitadas H2b e H2a com os pais de baixa responsividade. Apesar 

das Hipóteses H1 e H2 serem confirmadas parcialmente não se pode confirmar a partir desse 

estudo que a dimensão de responsividade é uma moderadora dos efeitos de uma propaganda 

com estímulos negativos com alta e baixa intensidade. Como relatam Maccoby e Martin 

(1983) o modo como um pai responsivo age diante de determinadas condições pode ser 

motivado pelos escores de exigência e permissividade que essa dimensão possui, uma vez que 

ele pode variar nesses dois estilos comportamentais. Entretanto o que se pode afirmar com 

precisão segundo Rogers (1975) e Witte (1992) é que quando uma pessoa tem uma percepção 

elevada quanto a determinado risco terá também uma tendência maior de tentar se proteger. 

Em relação a dimensão de responsividade como moderadora dos efeitos da 

propaganda proposta na hipótese H2, especificamente na amostra aqui estudada, se apresenta 

divergente aos resultados que Tanner et al. (2008) obtiveram  mesmo reconhecendo que 

pesquisaram a dimensão parental sem dividi-la em dois níveis como foi operacionalizado 
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neste estudo. Essa situação aponta para a necessidade de estudos que se aprofundem mais em 

torno dos pais em uma única dimensão, pois dentro da dimensão de responsividade os pais 

podem ter atitudes, ora voltadas para a exigência ora para a afetividade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desse trabalho foi verificar o efeito do apelo emocional negativo em 

propagandas preventivas de drogas ilícitas sobre as atitudes e intenções dos pais na 

dimensão parental de responsividade. Em geral os resultados demonstram que os pais com 

altos níveis de responsividade bem como os pais com baixos níveis de responsividade não 

são susceptíveis a aceitar as recomendações propostas nas propagandas as quais têm por 

objetivo promover atitude e de intenções favoráveis ao bem-estar e saúde de seus filhos. 

De acordo Tanner et al. (2008) os pais com altos escores de responsividade são mais 

favoráveis a aceitação das recomendações das propagandas, o que não se confirmou neste 

trabalho. O alto nível de ameaça representado pelas consequências negativas da não 

aceitação das recomendações da propaganda não foi suficiente para afetar positivamente as 

atitudes e intenções dos pais, independente do que lhes foi apresentado, o que inclui as 

consequências fisiológicas que as drogas ocasionam em um adolescente. Por outro lado, a 

propaganda com baixo grau de medo afetou sensivelmente a intenção dos pais de participar 

com seus filhos de programas preventivos conta o consumo de drogas. Embora esse 

resultado não se mostre significante a ponto de afirmar que a propaganda teve um efetivo 

efeito sobre os pais. Abre-se assim, pressupostos para a realização de estudos futuros que 

tratem de forma mais aprofundada essa relação. Do mesmo modo, os pais não se 

mostraram predispostos a participar com seus filhos de programas anticonsumo de drogas. 

Essa situação abre precedentes para a investigação de quais recursos esses pais estariam 

recorrendo para o enfrentamento de situações como essa. Nesse sentido os estudos de 

Maccoby e Martin (1983) também revelaram que os pais com altos níveis de 

responsividade são menos susceptíveis a aceitar as recomendações do universo exterior. 

Entende-se assim que os pais podem estar recorrendo a outros recursos não considerados 

neste estudo que podem inibir sua intenção de participação de programas preventivos com 

seus filhos, além da intenção em se comunicar com eles. Embora os resultados de Tanner 

et al. (2008) tenham indicado que uma propaganda com alto nível de intensidade de 

ameaça exerça forte impacto sobre a atitude e intenções dos pais a luz de duas dimensões 

parentais, ressalta-se que neste estudo são consideradas apenas as duas formas com que os 

pais lidam com situações relacionadas ao consumo de drogas por adolescentes 

considerando os extremos de uma única dimensão. Se considerarmos que a atitude dos pais 

responsivos para enfrentar os problemas relacionados as drogas tem uma maior 
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probabilidade de ocorrer por meio da comunicação do que da participação de programas 

preventivos com seus filhos, em razão de sua facilidade, e que os programas preventivos 

que exigem a participação dos pais com seus filhos são mais eficazes, este estudo revela 

que os pais irão optar pela alternativa mais fácil de ser realizada. Entende-se assim que esta 

proposição deve ser testada em estudos futuros que se aprofundem no modo como ocorrem 

as relações de comunicação dos pais para com seus filhos e em como eles processam tais 

informações. 

6.1.  Implicações Pratico Teóricas 

A confirmação e rejeição de algumas hipóteses estabelecidas na introdução deste 

estudo têm implicações diretas nos debates teóricos que se estabelecem quanto a utilização do 

apelo emocional do medo em propagandas direcionadas à saúde e bem estar social. A 

confirmação de algumas hipóteses deste trabalho implica na necessidade de aprofundar a 

discussão sobre a utilização ou não do apelo emocional do medo no desenho de propagandas 

ou em apoio à políticas públicas. Não obstante, as discussões que aqui são fomentadas não 

resvalam apenas no campo das ciências sociais aplicadas. A esse respeito, estudos 

direcionados ao entendimento do tempo de exposição do medo e de sua relação com o 

comportamento do indivíduo são merecedores de atenção, pois conforme afirmam Millar e 

Miller (1998) e Thornton, Rossiter e White (2000), a maior exposição do medo pode levar a 

um grau maior de persuasão. Morales, Wu e Fitzsimons (2012) argumentam que, embora o 

apelo do medo seja utilizado como técnica de persuasão destinada a moldar atitudes e 

comportamentos, seus resultados ainda não são igualmente eficazes, tomando como base 

trabalhos de vários acadêmicos e a discussão estabelecida em importantes órgãos como o 

National Institute on Drug Abuse, 1997 e o Prevention First,  2008. Do mesmo modo, 

Morales, Wu e Fitzsimons (2012), argumentam que essa discussão foi pauta de debates no 

Center for Substance Abuse Prevention, na década de 2008, sob a sustentação de que as 

mensagens que podem causar mais malefícios do que benefícios devem ser evitadas. 

Entre muitos aspectos que implicam a formulação e implementação de alternativas 

eficazes contra o consumo de drogas, está a discussão teórica sobre a utilização de apelos 

emocionais do medo nas propagandas. Apresenta-se aqui apenas uma discussão quanto a 

utilização da intensidade desses apelos emocionais do medo dando ênfase à assa linha teórica 

na utilização do baixo nível de intensidade do medo nos estudos que envolvam marketing e 

políticas públicas. De forma contextualizada pode-se dizer que uma menor intensidade do 
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medo tem se revelado neste estudo como uma alternativa relevante que pode ser melhor 

explorada em estudos direcionados ao campo das políticas públicas na construção de 

programas e campanhas destinadas a evitar o consumo de drogas. No entanto, entende-se que 

os achados desse trabalho podem promover uma discussão mais aprofundada quanto aos 

aspectos aqui não considerados. Não se trata de uma descoberta que dá por encerrada a 

questão da contribuição do marketing à construção e implementação das políticas públicas, 

mas sim a de fomentar essa discussão rumo a alternativas verdadeiramente eficazes contra o 

consumo de drogas. 

A questão do aumento no consumo de drogas entre adolescentes evidenciada no Brasil 

e no mundo insere-se no contexto emergente que tem por objetivo propor imediatas ações de 

erradicação dessa realidade. Apesar das inúmeras experimentações realizadas por diversos 

órgãos de combate ao consumo de drogas, ainda é evidente a necessidade da elaboração de 

políticas públicas mais eficientes traduzidas em programas de combate ao consumo de drogas. 

Entender que a única saída para erradicar essa problemática se dá por meio de ações 

proibitivas e punitivas é negligenciar outras alternativas podem colaborar com a saúde e  bem-

estar social. Embora alguns resultados obtidos nesse estudo não se confirmaram na totalidade 

em que algumas proposições foram colocadas, observou-se uma grande contribuição da 

propaganda como estímulo para incentivar a comunicação dos pais com os filhos, ao passo 

que aqui se buscou verificar sua intensidade em um campo problemático da sociedade. Nesse 

sentido propõe-se que o marketing pode promover uma maior contribuição em projetos socio-

educativos de prevenção  ao consumo de drogas desenvolvidos no âmbito das políticas 

públicas sociais. 

Entendendo que o problema das drogas entre adolescentes não só afeta a família como 

toda a sociedade, sem distinção de classe ou posição social, propostas mais consistentes 

podem ter como suporte campanhas com uma maior participação do marketing na 

consolidação das políticas públicas. Estudos podem considerar outros problemas sociais que 

se apresentam carentes da formulação de estratégias e políticas públicas destinadas a saúde e 

bem-estar social com o apoio de ferramentas do marketing sob a consideração de que um 

único tipo de propaganda pode surtir efeitos contraditórios e favoráveis ao seu público-alvo, o 

que prediz a necessidade da elaboração de propagandas mais direcionadas a cada conjunto de 

receptor. 

Uma vez que o marketing é muito mais visto sob o aspecto comercial, do ponto de 

vista das políticas públicas entende-se que ainda é fértil o campo a ser explorado que envolva 

responsabilidades compartilhadas entre o marketing, Governo e a sociedade. Os fatores que 
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justificam essa maior interação, inclusive com outras áreas como a saúde, a psicologia a 

educação e direito, refletem na problemática ainda não solucionada na sociedade. 

Viswanathan et al. (2012) colaboram com essa discussão ao afirmarem que marketing é um 

excelente recurso que pode subsidiar a formulação de políticas públicas, pois é capaz de 

promover insights sobre a realidade da população, além de servir como aporte ao 

entendimento global de seu comportamento. Assim, a elaboração de alternativas incisivas e 

eficazes sobre o cenário das drogas pode ter como importante aliada uma integração 

multidisciplinar cujo foco se dá na consolidação de políticas públicas eficazes de combate ao 

consumo de drogas. 

6.2.  Limitações do Estudo 

Estudos direcionados a psicologia e relacionados ao contexto de como os pais utilizam 

a sua experiência de vida para enfrentar os desafios sociais podem ser promovidos ao invés de 

evidenciar apenas os benefícios da adoção de uma determinada conduta pelos pais (TANNER 

et al. 2008). Somado a isso, os resultados indicaram que a dimensão parental considerada e 

proposta como moderadora dos efeitos das propagandas exerce menos resultados na 

percepção dos pais do que a qualidade das propagandas que se mostrou mais significante na 

análise dos respondentes. Identifica-se assim, uma limitação desse estudo por não tratar de 

forma profunda o processo cognitivo associado a atenção seletiva que um individuo pode ter 

no momento em que a ele é exposto um estímulo. Contudo, é preciso ressaltar que outros 

meios de estímulos e instrumentos de medida podem ser utilizados em estudos futuros, 

associados a atitudes e intenções dos pais, porém sugere-se uma visão mais cautelosa na 

utilização desses recursos em razão da qualidade psicométrica das escalas atitude e intenção 

apresentarem os valores mais baixos. As diferenças no modo como os pais lidam com 

situações como as apresentadas nas propagandas recebem apoio da literatura em seus duplos 

aspectos, visto que vários autores sustentam a utilização de apelos emocionais do medo em 

propagandas do mesmo gênero as que foram tratadas nesse estudo e outros autores indagam a 

utilização de tais práticas em razão dos efeitos contrários que ora acontecem como relatam em 

seus estudos. A literatura além de revelar essas duas proposições, também deixa evidente que 

uma terceira linha de pensamento parece apoiar o uso de apelos negativos em propagandas, 

porém com um grau de intensidade muito mais controlado, o que não se operacionalizou neste 

estudo e indica mais uma limitação de seu contexto. Uma vez observada a não uniformidade 

nas respostas dos pais com relação a sua atitude, outros estudos podem ser direcionado 
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considerando outros fatores determinantes da atitude dos indivíduos frente a situações de 

risco. 

Se tratando de um experimento, a própria natureza de como ele foi aplicado pode 

interferir no modo como o pai processa as informações as quais lhe são apresentadas. 

Entendendo que a atitude  e o comportamento do pais podem ser condicionados a uma postura 

distinta da que teria em seu lar sem a presença de outras pessoas, um ambiente real poderia 

promover respostas distintas, uma vez que a relação de pais e filhos ocorrem nesse ambiente 

natural, o que pode ser explorado em pesquisas futuras. 

Outro aspecto que se apresenta como limitação deste trabalho é a não divisão e análise 

dos resultados considerando o sexo dos respondentes uma vez que a literatura apresenta 

diferenças sentimentais na figura do homem e da mulher. Vale-se propor também que 

pesquisas futuras poderiam considerar outros indicadores sociais como a violência local. 

Entende-se assim que os resultados moderados para casos específicos e associados as 

intenções de comunicação dos pais com seus filhos também sinalizam a necessidade da 

descoberta dos motivos que impulsionaram essas decisões, considerando também a interação 

entre pais e mães na relação com seus filhos. 

6.3.  Ideias para Pesquisas Futuras 

Embora a discussão sobre a utilização de apelo emocional do medo em propagandas 

direcionadas ao bem-estar social ainda gere concordâncias e discordâncias (BECK, 1984; 

HORNIK et al. 2008; ROGERS e MEWBORN, 1976), os resultados apurados neste trabalho 

podem contribuir com a redução dos questionamentos colocados quanto ao seu uso. A esse 

respeito, o que se pode afirmar sobre a utilização do apelo emocional negativo com alta 

intensidade do medo é que ele não tem a mesma efetividade em todos os pais e por isso pode 

gerar resultados distintos, principalmente quando os pais forem mais ativos nas relações com 

seus filhos. Sugere-se que estudos mais específicos poderiam ser realizados considerando as 

alternativas que determinados pais recorrem para lidar com a problemática aqui apresentada. 

Se tratando de estudos associados a comportamentos e atitudes dos indivíduos e no modo 

como eles respondem a determinadas situações, positivas ou negativas, há um vasto campo 

explorado pela psicologia social, o que parece ser um novo precedente para a realização de 

estudos futuros que considerem a área do marketing o que pode promover resultados mais 

consistentes com essa interdisciplinaridade caso considerem outras variáveis ainda não 

exploradas.  
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Apêndice 1 – Formulário utilizado para escolha das figuras 

Universidade Nove de Julho - UNINOVE 

Programa de Pós-Graduação em Administração – Linha de Pesquisa em Marketing 

Ovanildo Gonçalves de Souza (prof.ovanildo@gmail.com) 

 

Caro (a) respondente, 

Primeiramente gostaríamos de agradecer a sua predisposição em participar desta pesquisa. Você está recebendo 

um formulário contendo campos para serem preenchidos e respondidos em dois momentos. Os primeiros 

campos são destinados ao preenchimento com alguns de seus dados pessoais e, no verso do formulário contém 

03 questões dissertativas para serem respondidas a partir da observação de 01 das 02 figuras que lhe serão 

entregue. Sintam-se a vontade para expressar naturalmente todo o sentimento que for despertado a partir da 

observação da figura. Esta pesquisa terá a duração de 03 minutos e 30 segundos, sendo os primeiros 30 

segundos para observar a figura e os 03 minutos restantes para responder as 03 questões que estão no verso 

deste formulário. A contagem do tempo iniciará após o preenchimento de seus dados pessoais. Não será 

necessária a identificação por nome e, caso queira receber informações sobre o resultado desta pesquisa, 

pedimos a gentileza de preencher o campo destinado ao e-mail. A pesquisa trata de um tema relacionado ao 

cotidiano da sociedade. Encarecidamente solicitamos que não você não esqueça de identificar o número da foto 

analisada, no campo específico para isso. Agradecemos, mais uma vez a sua gentileza e participação. 
 

Sexo:  Masculino:   Feminino:  
 

Idade:  18 a 25   26 a 30  

 31 a 45   46 a 60  

 Acima de 60     
 

Estado Civil:  Solteiro:   Casado:  

 Separado:   Divorciado:  

 Amasiado:   Outros:  
 

Tem Filhos:  Sim:   Não:  
 

Qual a idade deles:  00 a 05 anos   06 a 10 anos  

 11 a 15 anos   16 a 20 anos  

 21 a 25 anos   26 a 30 anos  

 Outros   Nenhum  
 

Sua Formação:  Fundamental:   Médio:  

 Superior Completo:   Superior Cursando:  

 Outros:     
 

Residente:  Zona Norte:   Zona Sul:  

 Zona Leste:   Zona Oeste:  

 Centro:   Outros:  

 

Caso queira, deixe seu e-mail para contato: 
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Apêndice 2 - Fotos Apresentadas para Escolha das Figuras (Tamanho reduzido da 

versão apresentada). 
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Apêndice 3 - Questionário de Avaliação das Figuras 

Após ter escolhido a figura, pedimos a gentileza de responder as perguntas abaixo. 

1 - O que é possível observar nessa foto?      Foto Nº: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - O que a imagem escolhida significa para você?     Foto Nº: 

 

 

 

 

 

 

 

3 – O que você acha que essa foto representa para outras pessoas?  Foto Nº: 
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Apêndice 4 - Instrumentos do Experimento 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

Programa de Pós-Graduação em Administração – Linha de Pesquisa em Marketing 

Ovanildo Gonçalves de Souza (prof.ovanildo@gmail.com) 

Caro (a) respondente, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua predisposição 

em participar desta pesquisa. 

Informamos que esta pesquisa é especificamente destinada aos pais que tenham 

filhos com idade entre 08 a 16 anos. 

Você está recebendo um conjunto de formulários contendo algumas perguntas para 

serem respondidas. Nosso objetivo é identificar sua opinião e expectativas sobre um 

tema que faz parte da realidade social de pais e filhos. Sintam-se a vontade para 

expressar naturalmente todo o sentimento que for despertado. Ressaltamos que não 

há respostas certas ou erradas para todas as questões. 

Agradecemos, mais uma vez a sua gentileza e participação. 
 Perfil do Respondente 

a) Informações sobre seus filhos: 

1. Quantos filhos você têm?      

2. 1 - Filhos Homens   4. Idade dos filhos  

3. 2 - Filhas Mulheres   5. Idade das Filhas  

b) Informações sobre você: 

6. Data de Nascimento   
8. Sexo 

1 – Masc.  

7. Idade (Anos Completos)   2 – Fem.  

 

9. 
Estado 

Civil 

1 - Casado(a)   

10. Reside 

1 – ZN  

2 - Solteiro(a)   2 – ZS  

3 - Amasiado(a)   3 – ZL  

4 - Separado(a)   4 – ZO  

5 - Divorciado(a)   5 – Centro  

6 - Desquitado(a)   6 – Outra, qual?  

7 - Viúvo(a)    

11. Grau de Instrução 

1 – Analfabeto  

2 - 1º grau ou fundamental incompleto  

3 - 1º grau ou fundamental completo  

4 - 2º grau ou médio incompleto  

 Grau de Instrução 

5 - 2º grau ou médio completo  

6 - Superior incompleto  

7 - Superior completo  

8 - Pós-Graduação incompleta  

9 - Pós-Graduação completa  

10 – Outro, qual:  

 
 

12. Profissão 

1 - Não trabalha   4 - Outra e qual?  

2 - Do lar     

3 – Estudante   13. Renda Familiar  
 

 

Seu Modo de Agir e Pensar 

A partir da análise do relacionamento que você tem com seu filho (os), 

gostaríamos que você identificasse nas questões abaixo, com que 

frequência você atua no dia-a-dia com ele, apontando entre as 

alternativas de “1” a “5” qual é o número que representa mais a sua 

convivência familiar. Depois da leitura das questões apresentadas a 

seguir, pedimos que você marque com um círculo do lado de cada 

questão de acordo com a legenda abaixo: 
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24. Sou sensível às necessidades e sentimentos de meu filho. 1 2 3 4 5 

25. Castigo fisicamente meu filho para discipliná-lo 1 2 3 4 5 

26. 
Levo em conta os desejos de meu filho, antes de lhe pedir que 

faça algo. 
1 2 3 4 5 

27. 

Quando o meu filho pergunta por que tenho que obedecer, digo-

lhe: “porque eu disse” ou “porque eu sou tua mãe e quero que o 

faças”. 
1 2 3 4 5 

28. 
Explico ao meu filho como me sinto quando ele se comporta 

bem e quando se comporta mal. 
1 2 3 4 5 

29. Bato no meu filho quando ele é desobediente. 1 2 3 4 5 

30. Encorajo o meu filho a falar sobre os seus problemas. 1 2 3 4 5 

31. Acho difícil disciplinar o meu filho. 1 2 3 4 5 
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Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado.  
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32. 
Encorajo o meu filho a expressar-se livremente mesmo quando 

ele não concorda comigo. 
1 2 3 4 5 

33. 
Castigo o meu filho retirando-lhe privilégios, com poucas ou 

nenhumas explicações. 
1 2 3 4 5 

34. Realço os motivos das regras. 1 2 3 4 5 

35. 
Conforto ou sou compreensiva quando o meu filho está “pra 

baixo”. 
1 2 3 4 5 

36. Quando o meu filho se comporta mal falo alto ou grito. 1 2 3 4 5 

37. Elogio meu filho quando ele se comporta bem. 1 2 3 4 5 

38. Eu cedo quando o meu filho faz birra. 1 2 3 4 5 

39. Tenho explosões de raiva com meu filho. 1 2 3 4 5 

40. 
Ameaço meu filho com castigos mais vezes do que o castigo 

efetivamente. 
1 2 3 4 5 

41. 
Levo em conta as preferências do meu filho quando fazemos 

planos para a família. 
1 2 3 4 5 

42. Agarro meu filho com força quando ele desobedece. 1 2 3 4 5 

43. Digo ao meu filho que irei castigá-lo e depois não cumpro. 1 2 3 4 5 

44. 
Mostro respeito pelas opiniões de meu filho, encorajando-o a 

expressá-las. 
1 2 3 4 5 

45. Permito que meu filho dê opinião sobre as regras familiares. 1 2 3 4 5 

46. Repreendo e critico o meu filho para o bem dele. 1 2 3 4 5 

47. Estrago o meu filho com mimos. 1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado.  

N
u

n
ca

 

P
o

u
ca

s 
V

ez
es

 

A
lg

u
m

a
s 

V
ez

es
 

V
á

ri
a

s 
V

ez
es

 

Q
u

a
se

 S
em

p
re

 

Pergunta 1
 -

 

2
 -

 

3
 -

 

4
 -

 

5
 -

 

48. Explico ao meu filho os motivos porque deve cumprir as regras. 1 2 3 4 5 

49. 
Uso ameaças como castigos dando poucas ou nenhumas 

explicações. 
1 2 3 4 5 

50. Tenho momentos de grande afetividade com meu filho. 1 2 3 4 5 

51. 
Castigo meu filho deixando-o sozinho dando-lhe poucas 

explicações. 
1 2 3 4 5 

52. 

Ajudo o meu filho a compreender o impacto de seu 

comportamento, encorajando-o a falar as consequências de suas 

ações. 
1 2 3 4 5 

53. 
Repreendo ou critico o meu filho quando ele não se comporta 

como nós esperamos. 
1 2 3 4 5 

54. Explico as consequências do comportamento de meu filho. 1 2 3 4 5 

55. Dou uma bofetada no meu filho quando ele se comporta mal. 1 2 3 4 5 



154 

 

Agora pedimos que você observe atenciosamente a propaganda abaixo e, em seguida, responda o questionário da próxima folha. 
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Nesta parte da pesquisa solicitamos que você se posicione quanto à sua 

atitude com relação as recomendações apresentadas na propaganda, 

utilizando as legendas de cada coluna para responder de acordo com a 

sua concordância ou não, fazendo um circulo no número equivalente a 

ela. 
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56. 
O aceite das recomendações de uma propaganda anticonsumo 

de drogas ajuda a preservar a vida. 
1 2 3 4 5 

57. 
É benéfico adotar as recomendações anticonsumo de drogas de 

uma propaganda. 
1 2 3 4 5 

58. A propaganda é eficaz no combate ao consumo de drogas. 1 2 3 4 5 

59. 
A propaganda anticonsumo de drogas previne o envolvimento 

com o consumo. 
1 2 3 4 5 

60. 
Sou capaz de aceitar as recomendações propostas na 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

61. 
Tenho pleno controle da situação quando o assunto é consumo 

de drogas. 
1 2 3 4 5 

62. 
Se não me sentir a vontade para falar sobre a propaganda 

anticonsumo de drogas com meu filho (a), não o farei. 
1 2 3 4 5 

63. 
Sou capaz de atender as recomendações propostas pela 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

64. 
Sinto-me bem quando adoto as recomendações propostas por 

uma campanha anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

65. 
Os pais que adotam as recomendações de propagandas 

anticonsumo de drogas são mais responsáveis. 
1 2 3 4 5 

66. 
Gosto de adotar as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

67. 
Adotar as recomendações de uma propaganda anticonsumo de 

drogas pode alterar minha boa disposição. 
1 2 3 4 5 

68. 

Atender as recomendações de uma propaganda anticonsumo de 

drogas é tão agradável quanto não atender a suas 

recomendações. 
1 2 3 4 5 

Nesta parte da pesquisa solicitamos que você se posicione quanto à sua 

intenção em de participar de um programa preventivo com seu filho e 

de comunicar-se com ele conforme as orientações apresentadas na 

propaganda e, utilizando as legendas de cada coluna para responder de 

acordo com a sua concordância ou não, fazendo um circulo no número 

equivalente a ela. 

D
is

co
rd

o
 T

o
ta

lm
en

te
 

D
is

co
rd

o
 P

a
rc

ia
lm

en
te

 

N
ã

o
 D

is
co

rd
o

, 
N

em
 C

o
n

co
rd

o
 

C
o

n
co

rd
o
 P

a
rc

ia
lm

en
te

 

C
o

n
co

rd
o
 T

o
ta

lm
en

te
 

Pergunta 1
 -

 

2
 -

 

3
 -

 

4
 -

 

5
 -

 

69. 

Qual é a probabilidade de você participar com seu filho (a) de 

programas preventivos contra o combate de drogas durante os 

próximos 3 meses? 
1 2 3 4 5 

70. 

Qual é a probabilidade de você adotar as recomendações 

propostas por uma campanha, para participar com seus filhos de 

programas preventivos anticonsumo de drogas, agora? 
1 2 3 4 5 

71. 

Qual é a probabilidade de você aconselhar outro pai a participar 

de programas com os filhos de combate ao consumo de drogas 

nas próximas 6 semanas? 
1 2 3 4 5 

72. 

Qual a probabilidade em você adiar compromissos que podem 

ser realizados em outro momento, para participar com seus 

filhos de programas anticonsumo de drogas aos sábados? 
1 2 3 4 5 

73. 

Qual a probabilidade de você se sentir bem participando de 

programas preventivos, anticonsumo de drogas, com seus 

filhos? 
1 2 3 4 5 

74. 

Qual a probabilidade de você participar de programas 

preventivos, anticonsumo de drogas, com seus filhos após 

assistir uma propaganda que lhe traga uma mensagem 

verdadeira sobre os efeitos das drogas? 

1 2 3 4 5 

75. 

Qual a probabilidade de você tentar convencer seu filho a 

participar de programas preventivos anticonsumo de drogas 

com você? 
1 2 3 4 5 

76. 

Qual a probabilidade de não participar, mesmo que você 

pudesse, de programas preventivos anticonsumo de drogas com 

seus filhos? 
1 2 3 4 5 
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Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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77. 

Qual a probabilidade de você tentar convencer seu filho para 

participar com você de programas preventivos anticonsumo de 

drogas no próximo mês? 
1 2 3 4 5 

78. 

Qual a probabilidade de você buscar outras alternativas de 

prevenção ao consumo de drogas de seu filho, para não 

participar de programas onde exijam sua presença? 
1 2 3 4 5 

79. 
Qual a probabilidade de você tomar iniciativa para participar de 

programas preventivos anticonsumo de drogas com seu filho? 
1 2 3 4 5 

80. 

Tenho receio de orientar o meu filho meu filho (a) para que 

aceite as recomendações propostas por uma campanha 

anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

81. 

Se não tenho certeza da possibilidade de meu filho aceitar as 

recomendações propostas por uma campanha anticonsumo de 

drogas nunca irei sugeri-las. 
1 2 3 4 5 

82. 

Não ouso sugerir ao meu filho (a) que adote as recomendações 

propostas por uma propaganda por ter receio que pense que não 

sou um bom exemplo para ele. 
1 2 3 4 5 

83. 

Não ouso sugerir ao meu filho (a) que adote as recomendações 

de uma propaganda anticonsumo de drogas por ter receio que 

ele possa pensar que não confio nele. 
1 2 3 4 5 

84. 

Sou capaz de sugerir que ele adote as recomendações propostas 

por uma propaganda anticonsumo de drogas a qualquer pessoa 

que possa se envolver com drogas. 
1 2 3 4 5 

85. 

Sou capaz de sugerir a adoção das recomendações de uma 

campanha anticonsumo de drogas a uma pessoa que não 

conheço bem. 
1 2 3 4 5 

86. 

Sou capaz de sugerir as recomendações propostas por uma 

campanha anticonsumo de drogas sem que meu filho (a) se 

sinta parte do problema. 
1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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87. 

Sinto-me confiante na minha capacidade em transmitir as 

recomendações propostas por uma campanha anticonsumo de 

drogas. 
1 2 3 4 5 

88. 
Sinto-me confiante na minha capacidade de evitar o consumo 

de drogas. 
1 2 3 4 5 

89. Confio nas minhas atitudes anticonsumo de drogas. 1 2 3 4 5 

90. 

Sou capaz de adotar as recomendações propostas em uma 

propaganda anticonsumo de drogas sem me sentir 

envergonhado. 
1 2 3 4 5 

91. 

Sou capaz de adotar as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas sem sentir que é uma perda 

de tempo 
1 2 3 4 5 

92. 
Sinto-me capaz de falar com outros pais para que falem com 

seus filhos sobre a propaganda contra drogas. 
1 2 3 4 5 

93. 
Meu jeito de ser não me obriga a falar sobre uma propaganda 

sobre drogas com meu filho. 
1 2 3 4 5 

94. 

A propaganda anticonsumo de drogas me faz repensar sobre a 

importância que tenho em evitar que meu filho tenha contato 

com drogas. 
1 2 3 4 5 

95. 

A propaganda me despertou medo a ponto de ter vontade de 

ficar em estado de alerta para qualquer situação que possa 

surgir em sua vida. 
1 2 3 4 5 

96. 

Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático 

(a) ou bloqueado (a) despertando o medo e me fazendo pensar 

sobre a mensagem transmitida. 
1 2 3 4 5 
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Após ter analisado a propaganda, pedimos que você identifique a 

alternativa que mais corresponde aos seus sentimentos. Responda de 

forma espontânea e sincera considerando as legendas da tabela. 
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97. 

Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático 

(a) ou bloqueado (a) despertando o medo e me fazendo pensar 

sobre a mensagem transmitida. 
1 2 3 4 5 

98. Afirmo que a propaganda me provocou medo. 1 2 3 4 5 

99. 
Senti medo a ponto de ficar em alerta após ter observado a 

mensagem da propaganda. 
1 2 3 4 5 

100. 
A propaganda me fez sentir medo e pensar sobre a possibilidade 

d e ocorrer situações ruins em minha vida. 
1 2 3 4 5 

101. 

O conteúdo da propaganda me despertou o medo a ponto de 

imaginar que em uma situação como essa eu posso perder 

alguém por não ter seguido as recomendações sugeridas. 
1 2 3 4 5 

102. 
Tenho medo das consequências físicas que podem ocorrer se eu 

não agir e pensar conforme a recomendação da propaganda. 
1 2 3 4 5 

103. 

Senti medo em pensar que a infância ou adolescência de meu 

filho pode ser afetada se eu não atender as recomendações 

propostas na propaganda. 
1 2 3 4 5 

104. 
Sinto medo em ter que lidar com uma situação semelhante à 

exposta na propaganda. 
1 2 3 4 5 

105. 

Sinto medo ao imaginar que outras pessoas podem convencer 

meus filhos a fazerem coisas contrárias ao objetivo da 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

106. 

A mensagem transmitida na propaganda me ocasionou medo a 

ponto de desconfiar das intenções de pessoas estranhas que 

possam se aproximar de minha família. 
1 2 3 4 5 

107. 
Sinto-me a vontade ao refletir sobre a situação apresentada na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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108. 

Sinto-me com medo de perder um filho e ficar sozinho(a) caso 

venha a negligenciar as recomendações expostas na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

109. 
A propaganda me desperta medo de sair de casa e enfrentar 

situações semelhantes. 
1 2 3 4 5 

110. 
O medo de acontecer uma situação como a apresentada na 

propaganda me provoca reações físicas. 
1 2 3 4 5 

111. 

A mensagem transmitida pela propaganda é capaz de fazer com 

que eu tenha pensamentos negativos sobre os fatos 

apresentados. 
1 2 3 4 5 

112. 

Considero fácil negligenciar a mensagem apresentada na 

propaganda a ponto de não sentir medo da situação que ela 

apresenta. 
1 2 3 4 5 

113. 
O medo de ocorrer comigo, algo como na propaganda, altera a 

forma como eu vejo a realidade. 
1 2 3 4 5 

114. 
Quando sinto medo, frente a uma situação como na propaganda, 

eu me isolo. 
1 2 3 4 5 

115. 
Só considero medo se uma situação como exposta na 

propaganda me indique perigo de morte. 
1 2 3 4 5 

116. Considero a situação da propaganda e o medo coisas naturais. 1 2 3 4 5 

117. 
Só de pensar na situação apresentada na propaganda e em seus 

efeitos fico com medo. 
1 2 3 4 5 

118. 
Quando penso na situação apresentada na propaganda me 

desperta medo suficiente para que eu fique inquieto(a). 
1 2 3 4 5 

119. 
A propaganda me gera medo a ponto de pensar em recorrer nas 

alternativas propostas por ela. 
1 2 3 4 5 

120. 

Tenho medo em pensar nas consequências apresentadas na 

propaganda e imaginar o que pode acontecer com a liberdade de 

meu filho. 
1 2 3 4 5 
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Responda as perguntas abaixo considerando o que você percebeu com 

relação à imagem utilizada na propaganda e as informações contidas 

nela. Utilize as legendas de cada coluna para responder de acordo com 

a sua concordância ou não, fazendo um circulo no número equivalente 

a ela. 
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121. 

Tenho medo em pensar nas consequências apresentadas na 

propaganda e imaginar o que pode acontecer com a liberdade de 

meu filho. 
1 2 3 4 5 

122. Existe qualidade na imagem utilizada na propaganda. 1 2 3 4 5 

123. 
Percebo qualidade na imagem a ponto de chamar minha 

atenção. 
1 2 3 4 5 

124. 
A imagem apresentada me transmite confiança sendo 

fundamental para o aceite da recomendação proposta. 
1 2 3 4 5 

125. A imagem utilizada na propaganda é convincente. 1 2 3 4 5 

126. 
A imagem apresentada tem qualidade e por isso tem significado 

para mim. 
1 2 3 4 5 

127. 
A boa qualidade da imagem ajuda a despertar preocupação 

sobre o assunto. 
1 2 3 4 5 

128. 
Percebo qualidade em todas as partes das imagens utilizadas na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

129. 
A qualidade das imagens colabora com a credibilidade da 

propaganda.   
1 2 3 4 5 

130. 
As informações contidas na propaganda são de alta qualidade e 

de fácil compreensão. 
1 2 3 4 5 

131. 
Sinto-me seguro com relação a qualidade das informações da 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

132. As informações contidas na propaganda são acreditáveis. 1 2 3 4 5 

133. 
As informações contidas na propaganda são de fácil 

entendimento. 
1 2 3 4 5 

Nessa etapa da pesquisa gostaríamos de saber o seu julgamento com 

relação a situações que retratem a sua realidade com relação às drogas. 
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134. 
O conteúdo das informações da propaganda é recomendável e 

me faz refletir sobre o assunto. 
1 2 3 4 5 

135. 
As informações apresentadas na propaganda são suficientes 

para um bom entendimento. 
1 2 3 4 5 

136. 
As informações contidas na propaganda são relevantes para a 

vida. 
1 2 3 4 5 

137. 
As informações transmitidas na propaganda são baseadas em 

fatos. 
1 2 3 4 5 

138. As informações contidas na propaganda são confiáveis. 1 2 3 4 5 

139. 

Quando estou orientando uma pessoa sobre as atitudes que deve 

tomar sobre drogas e sou interrompido(a) solicito que aguarde a 

conclusão de meu pensamento. 
1 2 3 4 5 

140. 
Quando uma pessoa próxima parece esquecer os conselhos que 

lhe dei sobre drogas encontro um jeito de lembrá-la. 
1 2 3 4 5 

141. 

Quando alguém atende a uma recomendação que dei, para 

enfrentar os problemas com drogas, faço menção a isso, 

elogiando-o(a) na primeira oportunidade 
1 2 3 4 5 

142. 
Evito me expor a pessoas que estão enfrentando problemas com 

drogas. 
1 2 3 4 5 

143. 
Eu sou criticado (a) injustamente e expresso meu aborrecimento 

por conviver com pessoas passiveis ao consumo de drogas.  
1 2 3 4 5 

144. 
Não concordo com a utilização de drogas por pessoas que 

convivo então expresso verbalmente a minha discordância.  
1 2 3 4 5 

145. 
Consigo absorver as críticas que recebo por ter contato com 

pessoas usuárias de drogas.  
1 2 3 4 5 

146. 

Mesmo encontrando-me próximo(a) de uma pessoa que 

necessita de ajuda, pois enfrenta problemas com drogas, tenho 

dificuldade de abordá-la para iniciar uma conversa. 
1 2 3 4 5 

147. 

Quando sou criticado(a) de maneira direta e justa com relação 

ao que penso sobre as drogas consigo me controlar admitindo 

meus erros ou explicando minha posição. 
1 2 3 4 5 

Agradecemos imensamente a sua participação e lhe desejamos um ótimo dia. 
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Apêndice 5 - Instrumentos do Experimento 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

Programa de Pós-Graduação em Administração – Linha de Pesquisa em Marketing 

Ovanildo Gonçalves de Souza (prof.ovanildo@gmail.com) 

Caro (a) respondente, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua predisposição 

em participar desta pesquisa. 

Informamos que esta pesquisa é especificamente destinada aos pais que tenham 

filhos com idade entre 08 a 16 anos. 

Você está recebendo um conjunto de formulários contendo algumas perguntas para 

serem respondidas. Nosso objetivo é identificar sua opinião e expectativas sobre um 

tema que faz parte da realidade social de pais e filhos. Sintam-se a vontade para 

expressar naturalmente todo o sentimento que for despertado. Ressaltamos que não 

há respostas certas ou erradas para todas as questões. 

Agradecemos, mais uma vez a sua gentileza e participação. 
 Perfil do Respondente 

c) Informações sobre seus filhos: 

1. Quantos filhos você têm?      

2. 1 - Filhos Homens   4. Idade dos filhos  

3. 2 - Filhas Mulheres   5. Idade das Filhas  

d) Informações sobre você: 

6. Data de Nascimento   
8. Sexo 

1 – Masc.  

7. Idade (Anos Completos)   2 – Fem.  

 

9. 
Estado 

Civil 

1 - Casado(a)   

10. Reside 

1 – ZN  

2 - Solteiro(a)   2 – ZS  

3 - Amasiado(a)   3 – ZL  

4 - Separado(a)   4 – ZO  

5 - Divorciado(a)   5 – Centro  

6 - Desquitado(a)   6 – Outra, qual?  

7 - Viúvo(a)    

11. Grau de Instrução 

1 – Analfabeto  

2 - 1º grau ou fundamental incompleto  

3 - 1º grau ou fundamental completo  

4 - 2º grau ou médio incompleto  

 Grau de Instrução 

5 - 2º grau ou médio completo  

6 - Superior incompleto  

7 - Superior completo  

8 - Pós-Graduação incompleta  

9 - Pós-Graduação completa  

10 – Outro, qual:  

 
 

12. Profissão 

1 - Não trabalha   4 - Outra e qual?  

2 - Do lar     

3 – Estudante   13. Renda Familiar  
 

 

Seu Modo de Agir e Pensar 

A partir da análise do relacionamento que você tem com seu filho (os), 

gostaríamos que você identificasse nas questões abaixo, com que 

frequência você atua no dia-a-dia com ele, apontando entre as 

alternativas de “1” a “5” qual é o número que representa mais a sua 

convivência familiar. Depois da leitura das questões apresentadas a 

seguir, pedimos que você marque com um círculo do lado de cada 

questão de acordo com a legenda abaixo: 
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Pergunta 1
 -

 

2
 -

 

3
 -

 

4
 -

 

5
 -

 

24. Sou sensível às necessidades e sentimentos de meu filho. 1 2 3 4 5 

25. Castigo fisicamente meu filho para discipliná-lo 1 2 3 4 5 

26. 
Levo em conta os desejos de meu filho, antes de lhe pedir que 

faça algo. 
1 2 3 4 5 

27. 

Quando o meu filho pergunta por que tenho que obedecer, digo-

lhe: “porque eu disse” ou “porque eu sou tua mãe e quero que o 

faças”. 
1 2 3 4 5 

28. 
Explico ao meu filho como me sinto quando ele se comporta 

bem e quando se comporta mal. 
1 2 3 4 5 

29. Bato no meu filho quando ele é desobediente. 1 2 3 4 5 

30. Encorajo o meu filho a falar sobre os seus problemas. 1 2 3 4 5 

31. Acho difícil disciplinar o meu filho. 1 2 3 4 5 
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Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado.  
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32. 
Encorajo o meu filho a expressar-se livremente mesmo quando 

ele não concorda comigo. 
1 2 3 4 5 

33. 
Castigo o meu filho retirando-lhe privilégios, com poucas ou 

nenhumas explicações. 
1 2 3 4 5 

34. Realço os motivos das regras. 1 2 3 4 5 

35. 
Conforto ou sou compreensiva quando o meu filho está “pra 

baixo”. 
1 2 3 4 5 

36. Quando o meu filho se comporta mal falo alto ou grito. 1 2 3 4 5 

37. Elogio meu filho quando ele se comporta bem. 1 2 3 4 5 

38. Eu cedo quando o meu filho faz birra. 1 2 3 4 5 

39. Tenho explosões de raiva com meu filho. 1 2 3 4 5 

40. 
Ameaço meu filho com castigos mais vezes do que o castigo 

efetivamente. 
1 2 3 4 5 

41. 
Levo em conta as preferências do meu filho quando fazemos 

planos para a família. 
1 2 3 4 5 

42. Agarro meu filho com força quando ele desobedece. 1 2 3 4 5 

43. Digo ao meu filho que irei castigá-lo e depois não cumpro. 1 2 3 4 5 

44. 
Mostro respeito pelas opiniões de meu filho, encorajando-o a 

expressá-las. 
1 2 3 4 5 

45. Permito que meu filho dê opinião sobre as regras familiares. 1 2 3 4 5 

46. Repreendo e critico o meu filho para o bem dele. 1 2 3 4 5 

47. Estrago o meu filho com mimos. 1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado.  
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48. Explico ao meu filho os motivos porque deve cumprir as regras. 1 2 3 4 5 

49. 
Uso ameaças como castigos dando poucas ou nenhumas 

explicações. 
1 2 3 4 5 

50. Tenho momentos de grande afetividade com meu filho. 1 2 3 4 5 

51. 
Castigo meu filho deixando-o sozinho dando-lhe poucas 

explicações. 
1 2 3 4 5 

52. 

Ajudo o meu filho a compreender o impacto de seu 

comportamento, encorajando-o a falar as consequências de suas 

ações. 
1 2 3 4 5 

53. 
Repreendo ou critico o meu filho quando ele não se comporta 

como nós esperamos. 
1 2 3 4 5 

54. Explico as consequências do comportamento de meu filho. 1 2 3 4 5 

55. Dou uma bofetada no meu filho quando ele se comporta mal. 1 2 3 4 5 
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Agora pedimos que você observe atenciosamente a propaganda abaixo e, em seguida, responda o questionário da próxima folha. 
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Nesta parte da pesquisa solicitamos que você se posicione quanto à sua 

atitude com relação as recomendações apresentadas na propaganda, 

utilizando as legendas de cada coluna para responder de acordo com a 

sua concordância ou não, fazendo um circulo no número equivalente a 

ela. 
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 -
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3
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4
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5
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56. 
O aceite das recomendações de uma propaganda anticonsumo 

de drogas ajuda a preservar a vida. 
1 2 3 4 5 

57. 
É benéfico adotar as recomendações anticonsumo de drogas de 

uma propaganda. 
1 2 3 4 5 

58. A propaganda é eficaz no combate ao consumo de drogas. 1 2 3 4 5 

59. 
A propaganda anticonsumo de drogas previne o envolvimento 

com o consumo. 
1 2 3 4 5 

60. 
Sou capaz de aceitar as recomendações propostas na 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

61. 
Tenho pleno controle da situação quando o assunto é consumo 

de drogas. 
1 2 3 4 5 

62. 
Se não me sentir a vontade para falar sobre a propaganda 

anticonsumo de drogas com meu filho (a), não o farei. 
1 2 3 4 5 

63. 
Sou capaz de atender as recomendações propostas pela 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

64. 
Sinto-me bem quando adoto as recomendações propostas por 

uma campanha anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

65. 
Os pais que adotam as recomendações de propagandas 

anticonsumo de drogas são mais responsáveis. 
1 2 3 4 5 

66. 
Gosto de adotar as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

67. 
Adotar as recomendações de uma propaganda anticonsumo de 

drogas pode alterar minha boa disposição. 
1 2 3 4 5 

68. 

Atender as recomendações de uma propaganda anticonsumo de 

drogas é tão agradável quanto não atender a suas 

recomendações. 
1 2 3 4 5 

Nesta parte da pesquisa solicitamos que você se posicione quanto à sua 

intenção em de participar de um programa preventivo com seu filho e 

de comunicar-se com ele conforme as orientações apresentadas na 

propaganda e, utilizando as legendas de cada coluna para responder de 

acordo com a sua concordância ou não, fazendo um circulo no número 

equivalente a ela. 
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69. 

Qual é a probabilidade de você participar com seu filho (a) de 

programas preventivos contra o combate de drogas durante os 

próximos 3 meses? 
1 2 3 4 5 

70. 

Qual é a probabilidade de você adotar as recomendações 

propostas por uma campanha, para participar com seus filhos de 

programas preventivos anticonsumo de drogas, agora? 
1 2 3 4 5 

71. 

Qual é a probabilidade de você aconselhar outro pai a participar 

de programas com os filhos de combate ao consumo de drogas 

nas próximas 6 semanas? 
1 2 3 4 5 

72. 

Qual a probabilidade em você adiar compromissos que podem 

ser realizados em outro momento, para participar com seus 

filhos de programas anticonsumo de drogas aos sábados? 
1 2 3 4 5 

73. 

Qual a probabilidade de você se sentir bem participando de 

programas preventivos, anticonsumo de drogas, com seus 

filhos? 
1 2 3 4 5 

74. 

Qual a probabilidade de você participar de programas 

preventivos, anticonsumo de drogas, com seus filhos após 

assistir uma propaganda que lhe traga uma mensagem 

verdadeira sobre os efeitos das drogas? 

1 2 3 4 5 

75. 

Qual a probabilidade de você tentar convencer seu filho a 

participar de programas preventivos anticonsumo de drogas 

com você? 
1 2 3 4 5 

76. 

Qual a probabilidade de não participar, mesmo que você 

pudesse, de programas preventivos anticonsumo de drogas com 

seus filhos? 
1 2 3 4 5 
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Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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77. 

Qual a probabilidade de você tentar convencer seu filho para 

participar com você de programas preventivos anticonsumo de 

drogas nos próximos três meses? 
1 2 3 4 5 

78. 

Qual a probabilidade de você buscar outras alternativas de 

prevenção ao consumo de drogas de seu filho, para não 

participar de programas onde exijam sua presença? 
1 2 3 4 5 

79. 
Qual a probabilidade de você tomar iniciativa para participar de 

programas preventivos anticonsumo de drogas com seu filho? 
1 2 3 4 5 

80. 

Tenho receio de orientar o meu filho meu filho (a) para que 

aceite as recomendações propostas por uma campanha 

anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

81. 

Se não tenho certeza da possibilidade de meu filho aceitar as 

recomendações propostas por uma campanha anticonsumo de 

drogas nunca irei sugeri-las. 
1 2 3 4 5 

82. 

Não ouso sugerir ao meu filho (a) que adote as recomendações 

propostas por uma propaganda por ter receio que pense que não 

sou um bom exemplo para ele. 
1 2 3 4 5 

83. 

Não ouso sugerir ao meu filho (a) que adote as recomendações 

de uma propaganda anticonsumo de drogas por ter receio que 

ele possa pensar que não confio nele. 
1 2 3 4 5 

84. 

Sou capaz de sugerir que ele adote as recomendações propostas 

por uma propaganda anticonsumo de drogas a qualquer pessoa 

que possa se envolver com drogas. 
1 2 3 4 5 

85. 

Sou capaz de sugerir a adoção das recomendações de uma 

campanha anticonsumo de drogas a uma pessoa que não 

conheço bem. 
1 2 3 4 5 

86. 

Sou capaz de sugerir as recomendações propostas por uma 

campanha anticonsumo de drogas sem que meu filho (a) se 

sinta parte do problema. 
1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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87. 

Sinto-me confiante na minha capacidade em transmitir as 

recomendações propostas por uma campanha anticonsumo de 

drogas. 
1 2 3 4 5 

88. 
Sinto-me confiante na minha capacidade de evitar o consumo 

de drogas. 
1 2 3 4 5 

89. Confio nas minhas atitudes anticonsumo de drogas. 1 2 3 4 5 

90. 

Sou capaz de adotar as recomendações propostas em uma 

propaganda anticonsumo de drogas sem me sentir 

envergonhado. 
1 2 3 4 5 

91. 

Sou capaz de adotar as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas sem sentir que é uma perda 

de tempo 
1 2 3 4 5 

92. 
Sinto-me capaz de falar com outros pais para que falem com 

seus filhos sobre a propaganda contra drogas. 
1 2 3 4 5 

93. 
Meu jeito de ser não me obriga a falar sobre uma propaganda 

sobre drogas com meu filho. 
1 2 3 4 5 

94. 

A propaganda anticonsumo de drogas me faz repensar sobre a 

importância que tenho em evitar que meu filho tenha contato 

com drogas. 
1 2 3 4 5 

95. 

A propaganda me despertou medo a ponto de ter vontade de 

ficar em estado de alerta para qualquer situação que possa 

surgir em sua vida. 
1 2 3 4 5 

96. 

Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático 

(a) ou bloqueado (a) despertando o medo e me fazendo pensar 

sobre a mensagem transmitida. 
1 2 3 4 5 
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Após ter analisado a propaganda, pedimos que você identifique a 

alternativa que mais corresponde aos seus sentimentos. Responda de 

forma espontânea e sincera considerando as legendas da tabela. 
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97. 

Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático 

(a) ou bloqueado (a) despertando o medo e me fazendo pensar 

sobre a mensagem transmitida. 
1 2 3 4 5 

98. Afirmo que a propaganda me provocou medo. 1 2 3 4 5 

99. 
Senti medo a ponto de ficar em alerta após ter observado a 

mensagem da propaganda. 
1 2 3 4 5 

100. 
A propaganda me fez sentir medo e pensar sobre a possibilidade 

d e ocorrer situações ruins em minha vida. 
1 2 3 4 5 

101. 

O conteúdo da propaganda me despertou o medo a ponto de 

imaginar que em uma situação como essa eu posso perder 

alguém por não ter seguido as recomendações sugeridas. 
1 2 3 4 5 

102. 
Tenho medo das consequências físicas que podem ocorrer se eu 

não agir e pensar conforme a recomendação da propaganda. 
1 2 3 4 5 

103. 

Senti medo em pensar que a infância ou adolescência de meu 

filho pode ser afetada se eu não atender as recomendações 

propostas na propaganda. 
1 2 3 4 5 

104. 
Sinto medo em ter que lidar com uma situação semelhante à 

exposta na propaganda. 
1 2 3 4 5 

105. 

Sinto medo ao imaginar que outras pessoas podem convencer 

meus filhos a fazerem coisas contrárias ao objetivo da 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

106. 

A mensagem transmitida na propaganda me ocasionou medo a 

ponto de desconfiar das intenções de pessoas estranhas que 

possam se aproximar de minha família. 
1 2 3 4 5 

107. 
Sinto-me a vontade ao refletir sobre a situação apresentada na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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108. 

Sinto-me com medo de perder um filho e ficar sozinho(a) caso 

venha a negligenciar as recomendações expostas na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

109. 
A propaganda me desperta medo de sair de casa e enfrentar 

situações semelhantes. 
1 2 3 4 5 

110. 
O medo de acontecer uma situação como a apresentada na 

propaganda me provoca reações físicas. 
1 2 3 4 5 

111. 

A mensagem transmitida pela propaganda é capaz de fazer com 

que eu tenha pensamentos negativos sobre os fatos 

apresentados. 
1 2 3 4 5 

112. 

Considero fácil negligenciar a mensagem apresentada na 

propaganda a ponto de não sentir medo da situação que ela 

apresenta. 
1 2 3 4 5 

113. 
O medo de ocorrer comigo, algo como na propaganda, altera a 

forma como eu vejo a realidade. 
1 2 3 4 5 

114. 
Quando sinto medo, frente a uma situação como na propaganda, 

eu me isolo. 
1 2 3 4 5 

115. 
Só considero medo se uma situação como exposta na 

propaganda me indique perigo de morte. 
1 2 3 4 5 

116. Considero a situação da propaganda e o medo coisas naturais. 1 2 3 4 5 

117. 
Só de pensar na situação apresentada na propaganda e em seus 

efeitos fico com medo. 
1 2 3 4 5 

118. 
Quando penso na situação apresentada na propaganda me 

desperta medo suficiente para que eu fique inquieto(a). 
1 2 3 4 5 

119. 
A propaganda me gera medo a ponto de pensar em recorrer nas 

alternativas propostas por ela. 
1 2 3 4 5 

120. 

Tenho medo em pensar nas consequências apresentadas na 

propaganda e imaginar o que pode acontecer com a liberdade de 

meu filho. 
1 2 3 4 5 
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Responda as perguntas abaixo considerando o que você percebeu com 

relação à imagem utilizada na propaganda e as informações contidas 

nela. Utilize as legendas de cada coluna para responder de acordo com 

a sua concordância ou não, fazendo um circulo no número equivalente 

a ela. 
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121. 

Tenho medo em pensar nas consequências apresentadas na 

propaganda e imaginar o que pode acontecer com a liberdade de 

meu filho. 
1 2 3 4 5 

122. Existe qualidade na imagem utilizada na propaganda. 1 2 3 4 5 

123. 
Percebo qualidade na imagem a ponto de chamar minha 

atenção. 
1 2 3 4 5 

124. 
A imagem apresentada me transmite confiança sendo 

fundamental para o aceite da recomendação proposta. 
1 2 3 4 5 

125. A imagem utilizada na propaganda é convincente. 1 2 3 4 5 

126. 
A imagem apresentada tem qualidade e por isso tem significado 

para mim. 
1 2 3 4 5 

127. 
A boa qualidade da imagem ajuda a despertar preocupação 

sobre o assunto. 
1 2 3 4 5 

128. 
Percebo qualidade em todas as partes das imagens utilizadas na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

129. 
A qualidade das imagens colabora com a credibilidade da 

propaganda.   
1 2 3 4 5 

130. 
As informações contidas na propaganda são de alta qualidade e 

de fácil compreensão. 
1 2 3 4 5 

131. 
Sinto-me seguro com relação a qualidade das informações da 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

132. As informações contidas na propaganda são acreditáveis. 1 2 3 4 5 

133. 
As informações contidas na propaganda são de fácil 

entendimento. 
1 2 3 4 5 

Nessa etapa da pesquisa gostaríamos de saber o seu julgamento com 

relação a situações que retratem a sua realidade com relação às drogas. 
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134. 
O conteúdo das informações da propaganda é recomendável e 

me faz refletir sobre o assunto. 
1 2 3 4 5 

135. 
As informações apresentadas na propaganda são suficientes 

para um bom entendimento. 
1 2 3 4 5 

136. 
As informações contidas na propaganda são relevantes para a 

vida. 
1 2 3 4 5 

137. 
As informações transmitidas na propaganda são baseadas em 

fatos. 
1 2 3 4 5 

138. As informações contidas na propaganda são confiáveis. 1 2 3 4 5 

139. 

Quando estou orientando uma pessoa sobre as atitudes que deve 

tomar sobre drogas e sou interrompido(a) solicito que aguarde a 

conclusão de meu pensamento. 
1 2 3 4 5 

140. 
Quando uma pessoa próxima parece esquecer os conselhos que 

lhe dei sobre drogas encontro um jeito de lembrá-la. 
1 2 3 4 5 

141. 

Quando alguém atende a uma recomendação que dei, para 

enfrentar os problemas com drogas, faço menção a isso, 

elogiando-o(a) na primeira oportunidade 
1 2 3 4 5 

142. 
Evito me expor a pessoas que estão enfrentando problemas com 

drogas. 
1 2 3 4 5 

143. 
Eu sou criticado (a) injustamente e expresso meu aborrecimento 

por conviver com pessoas passiveis ao consumo de drogas.  
1 2 3 4 5 

144. 
Não concordo com a utilização de drogas por pessoas que 

convivo então expresso verbalmente a minha discordância.  
1 2 3 4 5 

145. 
Consigo absorver as críticas que recebo por ter contato com 

pessoas usuárias de drogas.  
1 2 3 4 5 

146. 

Mesmo encontrando-me próximo(a) de uma pessoa que 

necessita de ajuda, pois enfrenta problemas com drogas, tenho 

dificuldade de abordá-la para iniciar uma conversa. 
1 2 3 4 5 

147. 

Quando sou criticado(a) de maneira direta e justa com relação 

ao que penso sobre as drogas consigo me controlar admitindo 

meus erros ou explicando minha posição. 
1 2 3 4 5 

Agradecemos imensamente a sua participação e lhe desejamos um ótimo dia. 
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Apêndice 6 - Instrumentos do Experimento 

Universidade Nove de Julho – UNINOVE 

Programa de Pós-Graduação em Administração – Linha de Pesquisa em Marketing 

Ovanildo Gonçalves de Souza (prof.ovanildo@gmail.com) 

Caro (a) respondente, primeiramente gostaríamos de agradecer a sua predisposição 

em participar desta pesquisa. 

Informamos que esta pesquisa é especificamente destinada aos pais que tenham 

filhos com idade entre 08 a 16 anos. 

Você está recebendo um conjunto de formulários contendo algumas perguntas para 

serem respondidas. Nosso objetivo é identificar sua opinião e expectativas sobre um 

tema que faz parte da realidade social de pais e filhos. Sintam-se a vontade para 

expressar naturalmente todo o sentimento que for despertado. Ressaltamos que não 

há respostas certas ou erradas para todas as questões. 

Agradecemos, mais uma vez a sua gentileza e participação. 
 Perfil do Respondente 

e) Informações sobre seus filhos: 

1. Quantos filhos você têm?      

2. 1 - Filhos Homens   4. Idade dos filhos  

3. 2 - Filhas Mulheres   5. Idade das Filhas  

f) Informações sobre você: 

6. Data de Nascimento   
8. Sexo 

1 – Masc.  

7. Idade (Anos Completos)   2 – Fem.  

 

9. 
Estado 

Civil 

1 - Casado(a)   

10. Reside 

1 – ZN  

2 - Solteiro(a)   2 – ZS  

3 - Amasiado(a)   3 – ZL  

4 - Separado(a)   4 – ZO  

5 - Divorciado(a)   5 – Centro  

6 - Desquitado(a)   6 – Outra, qual?  

7 - Viúvo(a)    

11. Grau de Instrução 

1 – Analfabeto  

2 - 1º grau ou fundamental incompleto  

3 - 1º grau ou fundamental completo  

4 - 2º grau ou médio incompleto  

 Grau de Instrução 

5 - 2º grau ou médio completo  

6 - Superior incompleto  

7 - Superior completo  

8 - Pós-Graduação incompleta  

9 - Pós-Graduação completa  

10 – Outro, qual:  

 
 

12. Profissão 

1 - Não trabalha   4 - Outra e qual?  

2 - Do lar     

3 – Estudante   13. Renda Familiar  
 

 

Seu Modo de Agir e Pensar 

A partir da análise do relacionamento que você tem com seu filho (os), 

gostaríamos que você identificasse nas questões abaixo, com que 

frequência você atua no dia-a-dia com ele, apontando entre as 

alternativas de “1” a “5” qual é o número que representa mais a sua 

convivência familiar. Depois da leitura das questões apresentadas a 

seguir, pedimos que você marque com um círculo do lado de cada 

questão de acordo com a legenda abaixo: 
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24. Sou sensível às necessidades e sentimentos de meu filho. 1 2 3 4 5 

25. Castigo fisicamente meu filho para discipliná-lo 1 2 3 4 5 

26. 
Levo em conta os desejos de meu filho, antes de lhe pedir que 

faça algo. 
1 2 3 4 5 

27. 

Quando o meu filho pergunta por que tenho que obedecer, digo-

lhe: “porque eu disse” ou “porque eu sou tua mãe e quero que o 

faças”. 
1 2 3 4 5 

28. 
Explico ao meu filho como me sinto quando ele se comporta 

bem e quando se comporta mal. 
1 2 3 4 5 

29. Bato no meu filho quando ele é desobediente. 1 2 3 4 5 

30. Encorajo o meu filho a falar sobre os seus problemas. 1 2 3 4 5 

31. Acho difícil disciplinar o meu filho. 1 2 3 4 5 
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Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado.  
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32. 
Encorajo o meu filho a expressar-se livremente mesmo quando 

ele não concorda comigo. 
1 2 3 4 5 

33. 
Castigo o meu filho retirando-lhe privilégios, com poucas ou 

nenhumas explicações. 
1 2 3 4 5 

34. Realço os motivos das regras. 1 2 3 4 5 

35. 
Conforto ou sou compreensiva quando o meu filho está “pra 

baixo”. 
1 2 3 4 5 

36. Quando o meu filho se comporta mal falo alto ou grito. 1 2 3 4 5 

37. Elogio meu filho quando ele se comporta bem. 1 2 3 4 5 

38. Eu cedo quando o meu filho faz birra. 1 2 3 4 5 

39. Tenho explosões de raiva com meu filho. 1 2 3 4 5 

40. 
Ameaço meu filho com castigos mais vezes do que o castigo 

efetivamente. 
1 2 3 4 5 

41. 
Levo em conta as preferências do meu filho quando fazemos 

planos para a família. 
1 2 3 4 5 

42. Agarro meu filho com força quando ele desobedece. 1 2 3 4 5 

43. Digo ao meu filho que irei castigá-lo e depois não cumpro. 1 2 3 4 5 

44. 
Mostro respeito pelas opiniões de meu filho, encorajando-o a 

expressá-las. 
1 2 3 4 5 

45. Permito que meu filho dê opinião sobre as regras familiares. 1 2 3 4 5 

46. Repreendo e critico o meu filho para o bem dele. 1 2 3 4 5 

47. Estrago o meu filho com mimos. 1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado.  

N
u

n
ca

 

P
o

u
ca

s 
V

ez
es

 

A
lg

u
m

a
s 

V
ez

es
 

V
á

ri
a

s 
V

ez
es

 

Q
u

a
se

 S
em

p
re

 

Pergunta 1
 -

 

2
 -

 

3
 -

 

4
 -

 

5
 -

 

48. Explico ao meu filho os motivos porque deve cumprir as regras. 1 2 3 4 5 

49. 
Uso ameaças como castigos dando poucas ou nenhumas 

explicações. 
1 2 3 4 5 

50. Tenho momentos de grande afetividade com meu filho. 1 2 3 4 5 

51. 
Castigo meu filho deixando-o sozinho dando-lhe poucas 

explicações. 
1 2 3 4 5 

52. 

Ajudo o meu filho a compreender o impacto de seu 

comportamento, encorajando-o a falar as consequências de suas 

ações. 
1 2 3 4 5 

53. 
Repreendo ou critico o meu filho quando ele não se comporta 

como nós esperamos. 
1 2 3 4 5 

54. Explico as consequências do comportamento de meu filho. 1 2 3 4 5 

55. Dou uma bofetada no meu filho quando ele se comporta mal. 1 2 3 4 5 
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Agora pedimos que você observe atenciosamente a propaganda abaixo e, em seguida, responda o questionário da próxima folha. 
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Nesta parte da pesquisa solicitamos que você se posicione quanto à sua 

atitude com relação as recomendações apresentadas na propaganda, 

utilizando as legendas de cada coluna para responder de acordo com a 

sua concordância ou não, fazendo um circulo no número equivalente a 

ela. 
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56. 
O aceite das recomendações de uma propaganda anticonsumo 

de drogas ajuda a preservar a vida. 
1 2 3 4 5 

57. 
É benéfico adotar as recomendações anticonsumo de drogas de 

uma propaganda. 
1 2 3 4 5 

58. A propaganda é eficaz no combate ao consumo de drogas. 1 2 3 4 5 

59. 
A propaganda anticonsumo de drogas previne o envolvimento 

com o consumo. 
1 2 3 4 5 

60. 
Sou capaz de aceitar as recomendações propostas na 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

61. 
Tenho pleno controle da situação quando o assunto é consumo 

de drogas. 
1 2 3 4 5 

62. 
Se não me sentir a vontade para falar sobre a propaganda 

anticonsumo de drogas com meu filho (a), não o farei. 
1 2 3 4 5 

63. 
Sou capaz de atender as recomendações propostas pela 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

64. 
Sinto-me bem quando adoto as recomendações propostas por 

uma campanha anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

65. 
Os pais que adotam as recomendações de propagandas 

anticonsumo de drogas são mais responsáveis. 
1 2 3 4 5 

66. 
Gosto de adotar as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

67. 
Adotar as recomendações de uma propaganda anticonsumo de 

drogas pode alterar minha boa disposição. 
1 2 3 4 5 

68. 

Atender as recomendações de uma propaganda anticonsumo de 

drogas é tão agradável quanto não atender a suas 

recomendações. 
1 2 3 4 5 

Nesta parte da pesquisa solicitamos que você se posicione quanto à sua 

intenção em de participar de um programa preventivo com seu filho e 

de comunicar-se com ele conforme as orientações apresentadas na 

propaganda e, utilizando as legendas de cada coluna para responder de 

acordo com a sua concordância ou não, fazendo um circulo no número 

equivalente a ela. 
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69. 

Qual é a probabilidade de você participar com seu filho (a) de 

programas preventivos contra o combate de drogas durante os 

próximos 3 meses? 
1 2 3 4 5 

70. 

Qual é a probabilidade de você adotar as recomendações 

propostas por uma campanha, para participar com seus filhos de 

programas preventivos anticonsumo de drogas, agora? 
1 2 3 4 5 

71. 

Qual é a probabilidade de você aconselhar outro pai a participar 

de programas com os filhos de combate ao consumo de drogas 

nas próximas 6 semanas? 
1 2 3 4 5 

72. 

Qual a probabilidade em você adiar compromissos que podem 

ser realizados em outro momento, para participar com seus 

filhos de programas anticonsumo de drogas aos sábados? 
1 2 3 4 5 

73. 

Qual a probabilidade de você se sentir bem participando de 

programas preventivos, anticonsumo de drogas, com seus 

filhos? 
1 2 3 4 5 

74. 

Qual a probabilidade de você participar de programas 

preventivos, anticonsumo de drogas, com seus filhos após 

assistir uma propaganda que lhe traga uma mensagem 

verdadeira sobre os efeitos das drogas? 

1 2 3 4 5 

75. 

Qual a probabilidade de você tentar convencer seu filho a 

participar de programas preventivos anticonsumo de drogas 

com você? 
1 2 3 4 5 

76. 

Qual a probabilidade de não participar, mesmo que você 

pudesse, de programas preventivos anticonsumo de drogas com 

seus filhos? 
1 2 3 4 5 
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Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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77. 

Qual a probabilidade de você tentar convencer seu filho para 

participar com você de programas preventivos anticonsumo de 

drogas nos próximos três meses? 
1 2 3 4 5 

78. 

Qual a probabilidade de você buscar outras alternativas de 

prevenção ao consumo de drogas de seu filho, para não 

participar de programas onde exijam sua presença? 
1 2 3 4 5 

79. 
Qual a probabilidade de você tomar iniciativa para participar de 

programas preventivos anticonsumo de drogas com seu filho? 
1 2 3 4 5 

80. 

Tenho receio de orientar o meu filho meu filho (a) para que 

aceite as recomendações propostas por uma campanha 

anticonsumo de drogas. 
1 2 3 4 5 

81. 

Se não tenho certeza da possibilidade de meu filho aceitar as 

recomendações propostas por uma campanha anticonsumo de 

drogas nunca irei sugeri-las. 
1 2 3 4 5 

82. 

Não ouso sugerir ao meu filho (a) que adote as recomendações 

propostas por uma propaganda por ter receio que pense que não 

sou um bom exemplo para ele. 
1 2 3 4 5 

83. 

Não ouso sugerir ao meu filho (a) que adote as recomendações 

de uma propaganda anticonsumo de drogas por ter receio que 

ele possa pensar que não confio nele. 
1 2 3 4 5 

84. 

Sou capaz de sugerir que ele adote as recomendações propostas 

por uma propaganda anticonsumo de drogas a qualquer pessoa 

que possa se envolver com drogas. 
1 2 3 4 5 

85. 

Sou capaz de sugerir a adoção das recomendações de uma 

campanha anticonsumo de drogas a uma pessoa que não 

conheço bem. 
1 2 3 4 5 

86. 

Sou capaz de sugerir as recomendações propostas por uma 

campanha anticonsumo de drogas sem que meu filho (a) se 

sinta parte do problema. 
1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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87. 

Sinto-me confiante na minha capacidade em transmitir as 

recomendações propostas por uma campanha anticonsumo de 

drogas. 
1 2 3 4 5 

88. 
Sinto-me confiante na minha capacidade de evitar o consumo 

de drogas. 
1 2 3 4 5 

89. Confio nas minhas atitudes anticonsumo de drogas. 1 2 3 4 5 

90. 

Sou capaz de adotar as recomendações propostas em uma 

propaganda anticonsumo de drogas sem me sentir 

envergonhado. 
1 2 3 4 5 

91. 

Sou capaz de adotar as recomendações propostas por uma 

propaganda anticonsumo de drogas sem sentir que é uma perda 

de tempo 
1 2 3 4 5 

92. 
Sinto-me capaz de falar com outros pais para que falem com 

seus filhos sobre a propaganda contra drogas. 
1 2 3 4 5 

93. 
Meu jeito de ser não me obriga a falar sobre uma propaganda 

sobre drogas com meu filho. 
1 2 3 4 5 

94. 

A propaganda anticonsumo de drogas me faz repensar sobre a 

importância que tenho em evitar que meu filho tenha contato 

com drogas. 
1 2 3 4 5 

95. 

A propaganda me despertou medo a ponto de ter vontade de 

ficar em estado de alerta para qualquer situação que possa 

surgir em sua vida. 
1 2 3 4 5 

96. 

Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático 

(a) ou bloqueado (a) despertando o medo e me fazendo pensar 

sobre a mensagem transmitida. 
1 2 3 4 5 



159 

 

Após ter analisado a propaganda, pedimos que você identifique a 

alternativa que mais corresponde aos seus sentimentos. Responda de 

forma espontânea e sincera considerando as legendas da tabela. 

N
em

 u
m

 p
o

u
co

 

U
m

 p
o
u

co
 

M
o

d
er

a
d

a
m

en
te

 

B
a

st
a

n
te

 

E
x

tr
em

a
m

en
te

 

Pergunta 1
 -

 

2
 -

 

3
 -

 

4
 -

 

5
 -

 

97. 

Em algum momento ao observar a propaganda me senti estático 

(a) ou bloqueado (a) despertando o medo e me fazendo pensar 

sobre a mensagem transmitida. 
1 2 3 4 5 

98. Afirmo que a propaganda me provocou medo. 1 2 3 4 5 

99. 
Senti medo a ponto de ficar em alerta após ter observado a 

mensagem da propaganda. 
1 2 3 4 5 

100. 
A propaganda me fez sentir medo e pensar sobre a possibilidade 

d e ocorrer situações ruins em minha vida. 
1 2 3 4 5 

101. 

O conteúdo da propaganda me despertou o medo a ponto de 

imaginar que em uma situação como essa eu posso perder 

alguém por não ter seguido as recomendações sugeridas. 
1 2 3 4 5 

102. 
Tenho medo das consequências físicas que podem ocorrer se eu 

não agir e pensar conforme a recomendação da propaganda. 
1 2 3 4 5 

103. 

Senti medo em pensar que a infância ou adolescência de meu 

filho pode ser afetada se eu não atender as recomendações 

propostas na propaganda. 
1 2 3 4 5 

104. 
Sinto medo em ter que lidar com uma situação semelhante à 

exposta na propaganda. 
1 2 3 4 5 

105. 

Sinto medo ao imaginar que outras pessoas podem convencer 

meus filhos a fazerem coisas contrárias ao objetivo da 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

106. 

A mensagem transmitida na propaganda me ocasionou medo a 

ponto de desconfiar das intenções de pessoas estranhas que 

possam se aproximar de minha família. 
1 2 3 4 5 

107. 
Sinto-me a vontade ao refletir sobre a situação apresentada na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

Continue respondendo as questões, conforme fez para as questões ao 

lado. 
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108. 

Sinto-me com medo de perder um filho e ficar sozinho(a) caso 

venha a negligenciar as recomendações expostas na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

109. 
A propaganda me desperta medo de sair de casa e enfrentar 

situações semelhantes. 
1 2 3 4 5 

110. 
O medo de acontecer uma situação como a apresentada na 

propaganda me provoca reações físicas. 
1 2 3 4 5 

111. 

A mensagem transmitida pela propaganda é capaz de fazer com 

que eu tenha pensamentos negativos sobre os fatos 

apresentados. 
1 2 3 4 5 

112. 

Considero fácil negligenciar a mensagem apresentada na 

propaganda a ponto de não sentir medo da situação que ela 

apresenta. 
1 2 3 4 5 

113. 
O medo de ocorrer comigo, algo como na propaganda, altera a 

forma como eu vejo a realidade. 
1 2 3 4 5 

114. 
Quando sinto medo, frente a uma situação como na propaganda, 

eu me isolo. 
1 2 3 4 5 

115. 
Só considero medo se uma situação como exposta na 

propaganda me indique perigo de morte. 
1 2 3 4 5 

116. Considero a situação da propaganda e o medo coisas naturais. 1 2 3 4 5 

117. 
Só de pensar na situação apresentada na propaganda e em seus 

efeitos fico com medo. 
1 2 3 4 5 

118. 
Quando penso na situação apresentada na propaganda me 

desperta medo suficiente para que eu fique inquieto(a). 
1 2 3 4 5 

119. 
A propaganda me gera medo a ponto de pensar em recorrer nas 

alternativas propostas por ela. 
1 2 3 4 5 

120. 

Tenho medo em pensar nas consequências apresentadas na 

propaganda e imaginar o que pode acontecer com a liberdade de 

meu filho. 
1 2 3 4 5 
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Responda as perguntas abaixo considerando o que você percebeu com 

relação à imagem utilizada na propaganda e as informações contidas 

nela. Utilize as legendas de cada coluna para responder de acordo com 

a sua concordância ou não, fazendo um circulo no número equivalente 

a ela. 
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121. 

Tenho medo em pensar nas consequências apresentadas na 

propaganda e imaginar o que pode acontecer com a liberdade de 

meu filho. 
1 2 3 4 5 

122. Existe qualidade na imagem utilizada na propaganda. 1 2 3 4 5 

123. 
Percebo qualidade na imagem a ponto de chamar minha 

atenção. 
1 2 3 4 5 

124. 
A imagem apresentada me transmite confiança sendo 

fundamental para o aceite da recomendação proposta. 
1 2 3 4 5 

125. A imagem utilizada na propaganda é convincente. 1 2 3 4 5 

126. 
A imagem apresentada tem qualidade e por isso tem significado 

para mim. 
1 2 3 4 5 

127. 
A boa qualidade da imagem ajuda a despertar preocupação 

sobre o assunto. 
1 2 3 4 5 

128. 
Percebo qualidade em todas as partes das imagens utilizadas na 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

129. 
A qualidade das imagens colabora com a credibilidade da 

propaganda.   
1 2 3 4 5 

130. 
As informações contidas na propaganda são de alta qualidade e 

de fácil compreensão. 
1 2 3 4 5 

131. 
Sinto-me seguro com relação a qualidade das informações da 

propaganda. 
1 2 3 4 5 

132. As informações contidas na propaganda são acreditáveis. 1 2 3 4 5 

133. 
As informações contidas na propaganda são de fácil 

entendimento. 
1 2 3 4 5 

Nessa etapa da pesquisa gostaríamos de saber o seu julgamento com 

relação a situações que retratem a sua realidade com relação às drogas. 
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134. 
O conteúdo das informações da propaganda é recomendável e 

me faz refletir sobre o assunto. 
1 2 3 4 5 

135. 
As informações apresentadas na propaganda são suficientes 

para um bom entendimento. 
1 2 3 4 5 

136. 
As informações contidas na propaganda são relevantes para a 

vida. 
1 2 3 4 5 

137. 
As informações transmitidas na propaganda são baseadas em 

fatos. 
1 2 3 4 5 

138. As informações contidas na propaganda são confiáveis. 1 2 3 4 5 

139. 

Quando estou orientando uma pessoa sobre as atitudes que deve 

tomar sobre drogas e sou interrompido(a) solicito que aguarde a 

conclusão de meu pensamento. 
1 2 3 4 5 

140. 
Quando uma pessoa próxima parece esquecer os conselhos que 

lhe dei sobre drogas encontro um jeito de lembrá-la. 
1 2 3 4 5 

141. 

Quando alguém atende a uma recomendação que dei, para 

enfrentar os problemas com drogas, faço menção a isso, 

elogiando-o(a) na primeira oportunidade 
1 2 3 4 5 

142. 
Evito me expor a pessoas que estão enfrentando problemas com 

drogas. 
1 2 3 4 5 

143. 
Eu sou criticado (a) injustamente e expresso meu aborrecimento 

por conviver com pessoas passiveis ao consumo de drogas.  
1 2 3 4 5 

144. 
Não concordo com a utilização de drogas por pessoas que 

convivo então expresso verbalmente a minha discordância.  
1 2 3 4 5 

145. 
Consigo absorver as críticas que recebo por ter contato com 

pessoas usuárias de drogas.  
1 2 3 4 5 

146. 

Mesmo encontrando-me próximo(a) de uma pessoa que 

necessita de ajuda, pois enfrenta problemas com drogas, tenho 

dificuldade de abordá-la para iniciar uma conversa. 
1 2 3 4 5 

147. 

Quando sou criticado(a) de maneira direta e justa com relação 

ao que penso sobre as drogas consigo me controlar admitindo 

meus erros ou explicando minha posição. 
1 2 3 4 5 

Agradecemos imensamente a sua participação e lhe desejamos um ótimo dia.
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