
CONTROLE OU LIBERDADE: O RISCO DA 
NEGLIGÊNCIA NA PARENTALIDADE





O IMPACTO DOS ESTILOS PARENTAIS EM CRIANÇAS

Estilos parentais (Baurimd, 1971; Maccoby & Martin, 1983) 

¡ Autoritário

¡ Autoritativo/democrático

¡ Indugente

¡ Permissivo 

Afeto x disciplina





REJEIÇÃO PARENTAL E PUNIÇÃO FÍSICA

Ansiedade Depressão Fobia social

Somatização Comportamento 
disruptivo Agressão 

Bullying

ØCalor parental/afetividade pareceu moderar as 
influências prejudiciais de disciplina rígida.



Calor/afetividade  e 
capacidade de resposta

Bom desenvolvimento de capacidade de 
inibição em crianças

Baixos níveis de depressão, 
Transtornos alimentares e de 

comportamento

Menores chances de fobia social e 
abuso / dependência de álcool

Associado ao envolvimento parental 
(estilo autoritativo), mostrou-se como 
fator de proteção para o suicídio na 

adolescência



Calor/afetividade Níveis elevados de comportamentos de 
oposição

Preditor de sensação de impostor, na 
qual o indivíduo duvida de suas 

realizações



SUPERPROTEÇÃO/ALTO CONTROLE PARENTAL - PREDITIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO DE:

TRANSTORNOS DA 
ANSIEDADE 

ANOREXIA NERVOSA SINTOMAS 
DEPRESSIVOS

NÍVEIS MAIS BAIXOS 
DE PERCEPÇÃO DE 

COMPETÊNCIA

ABUSO / 
DEPENDÊNCIA DE 

ÁLCOOL

TRANSTORNOS 
EXTERNALIZANTES

Controle parental Autonomia e autoeficácia



PERMISSIVIDADE (PARENTALIDADE INDULGENTE)- PREDITORA DE: 

¡ Baixa autoestima

¡ Comportamento agressivo

¡ Sintomas externalizantes

¡ Fraco apego aos pares 



ESTILO PARENTAL AUTORITÁRIO

¡ Menor flexibilidade psicológica

¡ Maiores índices de ansiedade e estresse

¡ Associação com transtornos internalizantes, externalizantes, transtornos alimentares 
e TOC

¡ Fator de risco para uso de substâncias, delinquência, má conduta escolar, bullying e 
cyberbullying



NEGLIGÊNCIA

¡ Baixa autoestima

¡ Piores resultados de uso de 
substâncias em todas as substâncias

¡ Maiores índices de comportamento 
antissocial

¡ Maior incidência de transtornos 
internalizantes e tentativas de 
suicídio

¡ Associado a necessidade de 
magreza, insatisfação corporal e 
bulimia



ESTILO PARENTAL AUTORITATIVO

¡ Menos problemas de comportamento infantil
¡ Maior bem-estar subjetivo
¡ Maior autoestima e satisfação de vida
¡ Menores índices de depressão 
¡ Maior autossuficiência acadêmica
¡ Estratégias de realização mais adaptativas
¡ Enfrentamento mais ativo do problema 
¡ Maiores chances de permanecer na educação além da idade de deixar a escola 
¡ Taxas mais baixas de problemas internalizantes e externalizantes
¡ Menor envolvimento com uso de substâncias
¡ Menor envolvimento em brigas e episódios de bullying



FAMÍLIAS NEGLIGENTES OU NEGLIGENCIADAS?





Ø GCl apresentou maior nível de estresse associado ao funcionamento parental (avalia sentimentos de competência e 
de apego parental e nível de depressão) 







Ø Sentimentos negativos relacionados às demandas da 
parentalidade, é um fator de risco primário para maus-

tratos e negligência infantil.

Ø O sofrimento dos pais pode representar um
mecanismo crítico pelo qual as opiniões negativas dos
pais sobre seus filhos contribuem para o abuso
potencial.
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