
CURSO DE
FISIOTERAPIA

Bater,
educa?

Curso de Psicologia

Práticas Parentais Positivas Ana Beatriz Marques

Beatriz de Carvalho Porto

Isabella Frujuelle dos Anjos



CRÉDITOS

Organizado pelas estagiárias:
Ana Beatriz Marques, Beatriz de Carvalho Porto e 
Isabella Frujuelle dos Anjos.

Colaboradores (estagiários):
Cassio Braga Viscaino; Julia Assoni; Luan Henri-
que Picirillo; Raquel Fernandes Braga; Victoria 
Caroline dos Santos e Vitoria Nonato.

Supervisora e revisora técnica:
Profa. Dra. Eliane Aparecida Campanha Araújo 

Estágio:
Práticas Parentais Positivas

Curso de Psicologia 
Centro Universitário Central Paulista (UNICEP) 



Educar uma criança 

Ser responsável por uma criança é uma tarefa que 
envolve grandes desaos para os pais ou responsáveis, 
principalmente pelo fato de trabalharem, geralmente, 
muito dentro e fora de casa. Além disso, há também as 
preocupações diárias para dar conta de realizar todos 
os serviços e manter a família. 

Entende-se que os responsáveis pela criança têm por 
objetivo fazer com que ela seja educada da melhor 
forma possível e que possa crescer e ser bem-sucedida 
ao longo da vida. 

Apesar de educar não ser uma tarefa fácil, a boa notícia 
é que existem algumas fontes de apoio para lidar com 
esses desaos. Ao longo dessa cartilha você poderá des-
cobrir diferentes formas de educar seus lhos, estabele-
cendo regras e limites, oferecendo afeto, dando apoio e 
carinho, distanciando-se de ações que estão voltadas 
para a violência e se aproximando de ações voltadas 
para a solução adequada dos problemas cotidianos.

Desejamos a você pai e a você mãe (ou responsáveis 
pela criança) uma ótima leitura!!!



Você sabia que
os pais educam os
lhos como foram
educados?



Os pais educam os lhos da maneira como foram edu-
cados, oferecendo aos lhos aquilo que aprenderam. 
Os comportamentos dos pais são modelos para os 
lhos e, por isso, futuramente tais crianças podem 
repetir esses mesmos comportamentos com os própri-
os lhos ou com outras pessoas do seu convívio. 
Existem jeitos de educar os seus lhos e esses jeitos são 
chamados de práticas parentais. 

Afinal, o que são
práticas parentais?

As práticas parentais se caracterizam por estratégias 
utilizadas pelos pais e mães com o objetivo de orientar 
o comportamento de seus lhos.
Existem as práticas parentais negativas e as práticas 
parentais positivas. O conjunto de práticas parentais 
positivas e negativas é chamado de estilos parentais.

O que são as práticas
parentais negativas?

As práticas parentais negativas consistem em condutas 
que envolvem permissividade e punição. Os pais ou res-
ponsáveis são permissivos quando não estabelecem 
regras nem limites para a criança. Com relação às práti-
cas punitivas, estas visam à correção do comporta-



mento da criança, mas não ensinam o porquê do 
seu comportamento estar errado. 
Quando uma criança desobedece, os pais a castigam 
sicamente (inicialmente, oferecendo uma “palma-
da no bumbum”), mas não apontam o porquê ela 
errou ao se comportar da forma pela qual esses pais 
não gostaram. 
Ao longo do tempo, esse castigo “leve” não funcionará 
mais e os pais podem partir para uma agressão mais extre-
ma. Portanto, é preciso pensar que essa agressão mais “le-
ve” - a palmada no bumbum - pode progredir para uma 
violência que colocará a vida da criança em risco. 
Essas práticas parentais negativas que envolvem bater 
na criança, quando ela se comporta de maneira errada, 
são chamadas de práticas punitivas. 

Exemplos de práticas negativas/ punitivas: 
Dar palmada no bumbum; dar tapas na crian-
ça, bater com chinelo, com cinta, ou qualquer 
outro objeto; atirar objetos nela; xingar, etc. 

Tais práticas são caracterizadas justamente por sua rigi-
dez, ou seja, pela aplicação de força e/ou abuso de 
poder por parte desses pais ou responsáveis. Essas prá-
ticas envolvem alguns tipos de violência. Além disso, 
bater é contra a lei, pois viola os direitos da criança, de 
acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA, 1990). 



Quais são os tipos de
violência contra a criança? 

Violência Física: Uso da força física de forma intencio-
nal, não acidental, praticada por pais, responsáveis, 
familiares ou pessoas próximas, com o objetivo de ferir 
ou levar a criança à morte, deixando ou não marcas evi-
dentes no corpo dela.

Violência Psicológica: Caracteriza-se por toda forma 
de submissão da criança na qual ela é obrigada a obe-
decer aos pais ou responsáveis por meio de agressões 
verbais, humilhação, discriminação, culpabilização, 
indiferença, rejeição e ameaças. Esse tipo de violência é 
muito difícil de ser identicada, pela falta de evidências 
imediatas de maus tratos, apesar de muitas vezes acon-
tecer juntamente com as outras formas de violência.

Negligência: É o ato no qual o responsável pela crian-
ça não atende aos cuidados básicos para o seu desen-
volvimento físico, emocional, educacional e social. 
Alguns exemplos disso são: privação de alimentos e 
medicamentos; falta de atendimento aos cuidados 
necessários com a saúde; descuido com a higiene; não 
dar condições para que a criança frequente a escola; 
ausência de afeto; entre outros.



O que são as práticas
parentais positivas?

As práticas parentais positivas consistem em condutas 
que não envolvem punição e permissividade. Além dis-
so, essas práticas levam a criança a refletir sobre seus 
comportamentos ensinando comportamentos ade-, 
quados. Sendo assim, ao utilizar as práticas positivas, 
o adulto mantém uma relação de maior comunicação, 
respeito e valorização dos sentimentos da criança.

Exemplos de práticas positivas:
Dar afeto para a criança; manter um diálogo 
positivo com ela; estabelecer regras de acor-
do com a idade e a sua fase de desenvolvi-
mento; oferecer apoio e ajuda; elogiar as 
qualidades da criança; elogiar a criança 
quando ela se comporta de maneira correta 
ou esperada; apontar o que ela fez de erra-
do de uma forma que não seja agressiva, 
comunicando-lhe o que deve ser melhorado 
e indicando como melhorar o seu compor-
tamento, etc. 

Vocês pais ou responsáveis têm leva-
do seus lhos a reetirem sobre os 
comportamentos deles?

PARA
PENSAR



Você sabe que 
existem fatores 
de risco e de 
proteção para o 
desenvolvimento 
da criança?



Quais são os fatores de
risco e as suas consequências
para o desenvolvimento da criança?

Os  se referem a tudo aquilo que atra-fatores de risco
palha o desenvolvimento saudável da criança.
Todas as práticas parentais negativas tais como: per-
missividade, negligencia, punições corporais e os 
diferentes tipos de violência se encaixam nos fatores 
de risco, conforme anteriormente mencionado. 
Além das consequências imediatas tais como: feri-
mentos ou machucados, sofrer violência verbal (xin-
gamentos, ameaças), as práticas parentais que tra-
zem risco à criança podem, futuramente, levá-la a 
desenvolver e reproduzir uma série de comporta-
mentos agressivos; apresentar baixo rendimento 
escolar; depressão; ansiedade; transtornos antisso-
ciais; e em casos de agressões mais graves, a criança 
pode chegar até a morte. 

Você pode estar se perguntando:
“Mas se eu só utilizar de prática puni-
tiva, o que pode acontecer?” 

É importante lembrar que os comportamentos dos 
pais são modelos para os lhos e futuramente estes 
podem repetir esses mesmos comportamentos com 
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PENSAR



outras pessoas de seu convívio. Com isso, a criança 
poderá ter comportamentos violentos com aqueles 
que estão ao seu redor, ou até mesmo desenvolver 
outros tipos de problemas, tendo receio das pessoas 
ou problemas de conança, o que dicultaria seu 
convívio social. 

Quais são os fatores de
proteção e as suas consequências
sobre o desenvolvimento da criança?

Os  diminuem os efeitos dos fato-fatores de proteção
res de risco e auxiliam na prevenção da reprodução 
do comportamento violento, protegendo a criança e 
promovendo o seu desenvolvimento saudável. 

Exemplos: dar carinho e afeto; acolher; 
atender necessidades básicas, tais como: 
oferecer alimentos saudáveis e cuidados 
com a saúde; conversar com a criança, 
fazendo com que ela reita sobre o seu 
comportamento e propondo outras for-
mas de agir, quando necessárias; retirá-la 
do local no qual a violência ocorre.



Você sabia que existem pessoas
ou locais que podem funcionar
como fatores de proteção? 

As pessoas e serviços na comunidade funcionam 
como rede de apoio. Dentro dessa rede de apoio você 
pode encontrar acolhimento, escuta, suporte, orien-
tação, informações, e até mesmo afeto e carinho. 
Essa rede pode ser formada por amigos, familiares, 
vizinhos, prossionais de saúde e de educação. 
As escolas funcionam como importantes fatores de 
proteção para o desenvolvimento da criança. 
Ao nal da cartilha são apresentados os órgãos que 
podem oferecer proteção à criança e orientação à 
família, com seus respectivos endereços e telefones. 

Além das escolas, você conhece 
outras instituições que funcionam 
como rede de apoio para a garantia 
dos direitos da criança? 

PARA
PENSAR



E você tem 
reetido sobre 
os modos de agir 
ou de educar os 
seus lhos?



Esse tipo de reexão se chama . metaparentagem
Sendo assim, a metaparentagem é o ato de reexão 
dos pais sobre o seu próprio desempenho como educa-
dores, ou seja, sobre os modos de agir/ educar os 
lhos. Nesse sentindo, os pais têm a oportunidade de 
avaliar os efeitos das suas ações sobre os comporta-
mentos dos lhos. Essa reexão pode levar a uma 
mudança no próprio comportamento e, se necessário, 
buscar ajuda com pessoas próximas (familiares, ami-
gos, vizinhos) e/ou prossionais. 

Vale informar que a metaparentagem é uma prática 
parental positiva que deve ser exercida diariamente 
nas relações com os lhos.

Exemplos: reetir consigo mesmo se foi 
bom ou não ter deixado o lho sair de 
casa; se o ato de ter batido no lho foi a 
melhor forma de ter agido e quais poderi-
am ser os melhores modos de agir em rela-
ção a ele, entre outros.

Agora que você sabe o que é a meta-
parentagem, você consegue se lem-
brar de um exemplo (diferente dos 
que foram citados) no qual você fez 
essa reexão sobre o seu comporta-
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mento em relação ao comporta-
mento do seu lho, ou seja, reetiu 
sobre o modo como agiu em relação 
à criança e os efeitos do seu com-
portamento sobre ela? 



Possíveis
dúvidas



Consequências da punição:

Você pai/mãe ou responsável deve 
estar pensando:
"Mas eu apanhei dos meus pais quan-
do criança, por que não posso fazer 
o mesmo?" 

Nesse caso, pode-se dizer que, possivelmente, você 
teve mais contato com fatores de proteção do que 
com os fatores de risco, conforme mencionados 
anteriormente.
Alguns pais ou responsáveis podem pensar que, se 
eles foram educados por meio de punições, seus lhos 
devem sofrer o mesmo, no entanto, a punição não 
ensina o comportamento adequado, ela apenas vai 
fazer com que a criança busque outras formas de repe-
tir o comportamento sem que os pais descubram. A 
violência também pode fazer com que a criança tenha 
sentimentos de raiva ou medo em relação à pessoa 
que a agrediu.

Comportamentosadequados:

Você pai/mãe ou responsável deve 
estar pensando:
“De que forma, então, posso aumen-
tar as chances do meu lho ter um 
comportamento adequado?”  

PARA
PENSAR
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É natural que ocorram comportamentos considerados 
inadequados por parte de seus lhos, pois eles estão 
em processo de aprendizagem. Você pode e deve ensi-
ná-los a se comportarem de modo adequado, aumen-
tando as chances de ocorrência desse comportamento. 
É importante, sim, que regras e limites sejam estabele-
cidos, mas sem que a punição, especialmente, a puni-
ção corporal, seja utilizada.
Deve-se decidir quais serão as regras e os limites que a 
criança deve seguir, de acordo com a sua idade, nível de 
compreensão e fase do desenvolvimento na qual se 
encontra, estabelecendo consequências justas tanto 
para o cumprimento da regra quanto para o não cum-
primento da mesma. 
Para isso, você pode fazer uma lista sobre quais com-
portamentos você quer que a criança comece a apre-
sentar (ou continuar apresentando) e quais não serão 
aceitos, ou seja, que não devem ocorrer, comunicando-
os à criança. Quando os comportamentos adequados 
ocorrerem, você pode elogiar seu lho, oferecer cari-
nho, etc. 
Todos os responsáveis pela criança devem estar de acor-
do com as regras para que não haja problemas e cau-
sem confusão na criança. 

Elogiando comportamentos adequados:

Elogiar nem sempre é uma ação fácil de se fazer, pois 
estamos acostumados a apenas enxergar os proble-



mas. Quando os pais elogiam os lhos, além deles se 
sentirem bem, eles aprendem a elogiar os outros e se 
tornam mais próximos dos pais.

Exemplo: O lho arrumou a cama, mas 
não guardou os brinquedos que estavam 
no quarto. O que dizemos? “Filho, porque 
você não guardou os brinquedos?”.

Ao invés da pergunta anterior, há uma outra maneira 
de fazer essa pergunta: “Filho, onde você tem que guar-
dar seus brinquedos?”. 
O que você acha de fazer essa pergunta ao seu lho? 
Essa pergunta faz com que a criança lembre daquilo 
que já foi ensinado para ela. Outra maneira é dizer 
como ele deve guardar os brinquedos, trazendo a 
importância de orientar a criança para que o compor-
tamento adequado venha a ocorrer. 
Caso a criança não saiba onde guardá-los, seria o 
momento para mostrar como e onde guardar os brin-
quedos, sendo os pais ou responsáveis o modelo de 
comportamento para os lhos. 
Além disso, é muito importante elogiar quando os 
lhos cumprem uma obrigação. Sem a valorização da 
tarefa cumprida, a criança ca desmotivada e pode dei-
xar de realizar algo que é necessário. 
Também é importante elogiar e, se possível, recompen-
sar a criança quando ela se comporta de uma maneira 



adequada e pelo esforço que demonstrou, levando-a 
associar sua ação à consequência recebida. A obtenção 
de recompensas faz com que a criança continue apre-
sentando os comportamentos desejados. 

Exemplo: A lha chegou da escola com 
uma avaliação de matemática na qual 
havia tirado nota 10. Ao mostrar para os 
pais, esses lhe dizem: “Parabéns! Devido a 
sua dedicação aos estudos, você merece 
ganhar uma barra de chocolate que tanto 
gosta”. 

Nesse sentido, o comportamento de estudar foi 
recompensado (consequência) pelo elogio e o doce 
preferido. 

Só devemos oferecer uma conse-
quência positiva (recompensa) quan-
do as crianças estiverem se compor-
tando adequadamente.

IMPORTANTE



O que fazer quando 
as regras forem 
desrespeitadas?



Quando alguma regra for quebrada, é importante que 
algumas medidas sejam aplicadas. Uma regra descum-
prida deve ser seguida de uma consequência, porém 
nunca de uma ameaça/ violência.
Um dos objetivos de se utilizar consequências quando 
a criança descumpre uma regra ou apresenta compor-
tamentos inadequados é mostrar para a criança que 
ela é responsável por seu comportamento. 
Um tipo de consequência a ser utilizada é a retirada de 
privilégios, ou seja, retirar aquilo que a criança goste 
(por exemplo: passar um dia sem assistir TV ou sem 
jogar vídeo game). Lembrando que essas consequênci-
as nunca podem negar o direito das crianças ao atendi-
mento das suas necessidades básicas (alimentação, 
educação, higiene, afeto) ou não devem lhe causar dor.
Antes de retirar o privilégio, você deve explicar à cri-
ança que isso ocorrerá, pois ela quebrou a regra que 
foi combinada anteriormente com ela. A criança 
deverá saber que será retirado um privilégio para 
que ela reita sobre a forma adequada ou inadequa-
da de se comportar.
Apenas dizer que irá retirar o privilégio não fará diferen-
ça, é preciso, de fato, retirá-lo. Caso contrário, a criança 
perceberá que poderá se comportar da mesma forma 
inadequada e não obterá consequências justas, de acor-
do com a sua faixa etária e nível de compreensão.
Caso a criança não saiba o porquê do seu comporta-
mento estar inadequado, os responsáveis podem auxi-
liá-la, oferecendo sugestões para que ela corrija o seu 
comportamento. 



É importante explicar aos lhos os efeitos de seus com-
portamentos nos outros, apontando que alguns com-
portamentos podem prejudicar e aborrecer as pessoas.
Esse tipo de relação da criança com os pais com base 
no diálogo possibilita que ela desenvolva responsabili-
dade sobre seus comportamentos. 

Exemplo: A criança quebrou a vidraça da 
vizinha ao atirar uma pedra. O que você 
poderia fazer quando seu lho se com-
portasse desse modo inadequado?
Uma prática positiva a ser utilizada nesse 
caso é: fazer a criança car no “Cantinho 
do Pensamento”, que pode ser qualquer 
canto da casa, para que ela permaneça 
pensando sobre o que fez e o porquê foi 
inadequado e não deve se repetir. O 
tempo que ela deve car pensando é de 
um minuto para cada ano de vida que ela 
tem, por exemplo, se ela tiver sete anos, 
ela deverá car sete minutos pensando 
sobre o que fez. Quando o tempo acabar, 
os pais ou responsáveis devem conversar 
com a criança, deixando-a falar sobre o 
que pensou durante esse tempo. 



E que tal fazer alguns 
registros sobre os 
comportamentos dos 
seus lhos?



Anote durante uma semana os com-
portamentos adequados e inade-
quados dos seus lhos e as conse-
quências que você apresentou. 

- Após ter feito essas anotações, você observou 
mudança no comportamento dos seus lhos? Se sim, 
quais foram essas mudanças?

- Após ter feito essas anotações, em quais aspectos 
você (pais/responsáveis) poderia melhorar? 

A seguir, são apresentados os endereços e respectivos 
telefones dos órgãos que podem oferecer proteção à 
criança e orientação à família, caso você (pais e res-
ponsáveis) precise de algum auxílio em relação à 
maravilhosa, porém desaadora, tarefa de educar 
uma criança.

SUGESTÃO



Órgãos que podem 
oferecer proteção à 
criança e orientação 
à família



CRAS (Centro de Referência de Assistência Social)
Endereço: Rua Orestes Mastrofrancisco, 430
Cidade Aracy, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3375-8686 

CREAS
(Centro de Referência Especializado de Assistência Social)
Endereço: Rua Treze de Maio, nº 1732 
Centro, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3307-7799 

Conselho Tutelar
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 2477
Centro, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3371-3930 / 3372-4295

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)
Endereço: Avenida Trabalhador São Carlense, nº 1020 
Centro, São Carlos - SP
Telefone:  (16) 3374-1345

Ministério Público do Estado de São Paulo
Endereço: Avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves, nº 375
Vila Boa Vista 1, São   Carlos - SP
Telefone: (16) 3372-7226 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente
Endereço: Rua Marechal Deodoro, nº 2477
Centro, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3371-3930 / 3372-4295 

Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude
Endereço:  Rua Dona Alexandrina, nº 852
Centro, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3371- 4057 



Defensoria Pública
Endereço: Rua Bento Carlos, nº 1028, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3368-8181

Laboratório de Análise e
Prevenção da Violência (LAPREV)
Endereço: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Departamento de Psicologia
Telefone: (16) 3351-8745

Unidade de Serviço Escola (USE)
Endereço: Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)
Telefone: (16) 3351-8645 

Serviço Escola Psicologia (SEP) - UNICEP 
Endereço: Rua Miguel Petroni, nº 5111, São Carlos - SP
Telefone: (16) 3362-2111 



Avaliação da Cartilha

É muito importante que você – pais ou responsáveis 
pelas crianças – avalie a Cartilha. Fique (m) à vontade 
para responder às seguintes questões:

1) O que você achou da Cartilha?

2) Quais os aspectos positivos da Cartilha?

3) Quais os aspectos negativos da Cartilha?

4) Você tem sugestões de mudança¿ Quais?
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