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Práticas Educativas Parentais

São as estratégias que 

os pais usam para 

educar.

Alguns exemplos são: 

elogiar, dialogar, gritar, 

bater, barganhar, 

ameaçar, etc.

(Weber, 2005)



DUAS GRANDES  ATIVIDADES 

NA EDUCAÇAO DE FILHOS

➢ Disciplinar/ impor limites:

Os pais devem auxiliar os filhos a aprender 

comportamentos importantes como: saber esperar, resistir 

à frustração sem ira, respeitar regras, obedecer, 

perseverar, ser afetuoso, compreender os demais, etc.

➢ Amar/ dar afeto:

Os pais devem demonstrar para a criança que ela é 

importante e amada. Isso pode ser feito através de 

comportamentos como: cuidar, elogiar, ouvir, apoiar, 

abraçar, olhar nos olhos, ter tempo de qualidade juntos,etc.



ESTILOS DE COMO EDUCAR

AUTORITÁRIO
NEGLIGENTE

COM  AUTORIDADEPERMISSIVO



PAIS AUTORITÁRIOS:
Muito limite e Pouco afeto

Pais exigentes: colocam muitas regras e 

limites inflexíveis. Têm como objetivo a 

obediência e o controle em primeiro lugar. 

AFETO:  demonstram pouco afeto e 

participação (brincar, ficar junto, ajudar nas 

tarefas, elogiar, etc.)

Filhos: As crianças têm medo dos pais e não 

se sentem amadas por eles. São crianças 

muito submissas, isoladas, baixa auto-estima. 

Na adolescência, alguns apresentam 

comportamento rebelde e agressivo; outros, 

em especial as meninas, apresentam 

passividade e dependencia. 



PAIS PERMISSIVOS:
Pouco limite e Muito afeto

Pais permitem quase tudo ao filho. É o filho 

quem acaba estabelecendo as regras da 

casa. Valorizam o filho, oferecem coisas 

materiais em excesso. 

Estabelecem poucos limites e regras, mas 

muito afeto e participação.

Filhos: podem ser impulsivos, sem habilidades 

sociais, .



PAIS NEGLIGENTES:
Pouco limite e Pouco afeto

Pais  que permitem quase tudo. Podem ser 

pais ou muito ocupados e não têm tempo 

algum para sua tarefa de educar, ou não 

gostam de atuar na educação, ou estão muito 

confusos sobre como agir. Mas brincam pouco 

com a criança, não ficam com ela; fazem suas 

próprias coisas.

Os filhos: apresentam o menor desempenho 

nas diferentes áreas de desenvolvimento,. 

Têm tendência a comportamento antissocial; 

fraco desempenho acadêmico.. 

Com essa educação parental, as crianças

aprendem que não são importantes e acham 

que são as culpadas por não serem amadas.



PAIS PARTICIPATIVOS: a melhor forma de educar

Muito limite e Muito afeto

São pais que exigem a obediência de regras e 

mantêm a autoridade, mas são mais abertos, 

usam mais explicações e permitem o 

desenvolvimento da autonomia. Consideram 

importante os sentimentos e as opiniões do filho, 

fazendo-o participar de decisões e escolhas. 

Apresentam muitos limites e muito afeto, 

envolvimento e participação. Brincam, ajudam 

nas tarefas, elogiam, valorizam, mostram que 

têm orgulho do filho e dispõem de tempo para 

a família.

Os filhos de pais com estilo participativo-

democrático entendem o respeito mútuo; que seu 

comportamento tem conseqüências; sabem da 

sua responsabilidade no processo da sua vida. 

Sentem-se valorizados e amados; revelam os 

melhores níveis de auto-estima e auto-confiança.
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