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OS ESTILOS E PRÁTICAS PARENTAIS, A ALIMENTAÇÃO E O 
ESTADO PONDERAL DOS SEUS FILHOS
Rochinha JI, Sousa BII

Resumo
Os estilos parentais permitem perceber a influência dos pais no desenvolvimento da criança. Inicialmente 
foram descritos 3 estilos parentais, o autoritário, o autoritativo e o permissivo. Posteriormente, o estilo per-
missivo deu origem a outros dois estilos, o indulgente e o negligente. Dos quatro estilos descritos na literatu-
ra, o autoritativo ou democrático é referido como o aconselhado. Contudo, o mais comum é o autoritário 
que está associado a práticas parentais de controlo alimentar, como a restrição de alimentos e pressão para 
comer e que produzem efeitos indesejados, evidenciando-se uma redução da capacidade de autorregulação 
da ingestão energética que se reflete no aumento de peso da criança. Conhecer os estilos e práticas parentais 
nomeadamente no que se refere à alimentação e obesidade infantil pode tornar-se preponderante para 
o desenvolvimento de programas de ação que pretendam reverter a tendência crescente de obesidade na 
infância.
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Abstract
Parenting styles allow to understand the parents influence on child’s development. Initially, three parenting 
styles were described, the authoritarian, the authoritative and the permissive. Afterward, the permissive style 
was break down into other two styles, the indulgent and the neglectful. Between the four styles described in the 
literature, authoritative or democratic is referred to be the desirable one. However, the most common style is 
the authoritarian, which is associated with parental control on food ingestion, either restriction or pressure 
to eat. These practices may have adverse effects on children’s development of self-control in eating pattern, 
reflecting on children’s weight gain. Knowing parenting styles and practices, in particular those related with 
eating behaviors and childhood obesity may become vital for the development of intervention programs that 
pretend to reverse the growing trend of childhood obesity.
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INTRODUÇÃO
Os hábitos alimentares originam-se na infância e tendencialmente permanecem durante a vida adulta1. Os pais 
desempenham um papel preponderante no desenvolvimento destes hábitos alimentares uma vez que, para 
além de atuarem como modelos2, são os primeiros responsáveis pela alimentação dos seus filhos3. Alguns 
comportamentos alimentares das crianças contribuem para um aumento excessivo do seu peso4. A obesidade 
infantil é considerada um dos maiores desafios de Saúde Pública para o século XXI5. A epidemia da obesidade é 
atribuída a um ambiente obesogénico que se tem evidenciado ao longo do tempo4. Alguns investigadores consi-
deram que os pais são, pelo menos em parte, responsáveis pelo excesso de peso das crianças6, adensando-se tal 
ao serem consideradas as responsabilidades que pais ou outros cuidadores primários têm no desenvolvimento 
saudável das crianças7. A influência dos estilos educativos parentais nos hábitos alimentares e no estado ponde-
ral das crianças tornou-se um foco de investigação nos últimos anos.
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Os estilos parentais podem ser definidos como um conjunto de atitudes dos pais para com as crianças que de-
fine o clima emocional em que se expressam as várias práticas parentais8. Os estilos parentais constituem uma 
forma de perceber como é que os pais influenciam o desenvolvimento das crianças. De acordo com Darling e 
Steinberg8 os estilos parentais englobam três componentes: a relação emocional entre os pais e a criança, as 
práticas e comportamentos parentais e os seus sistemas de crenças.
O modelo de classificação de Diana Baumrind9 impulsionou o estudo dos estilos parentais, definindo três ti-
pos: autoritativo ou democrático, autoritário e permissivo. Pais autoritativos caracterizam-se por exercerem um 
controlo firme mas de forma racional, valorizando a autonomia e troca de ideias. O estilo autoritário representa 
pais que exercem elevado grau de controlo sobre os filhos e esperam obediência. Favorecem o uso de reforço 
negativo e de medidas punitivas. Por outro lado, pais permissivos evitam exercer controlo sobre os filhos, não 
representando um agente ativo na modificação de comportamento dos filhos9. Posteriormente, em 1983, Mac-
coby e Martin10 apresentaram uma tipologia de estilos parentais definida a partir de duas dimensões: exigência 
(demandingness) e responsividade (responsiveness). A dimensão exigência relaciona-se com o controlo do 
comportamento da criança e as técnicas disciplinares utilizadas. Responsividade corresponde ao afeto transmi-
tido à criança e a resposta às suas necessidades de modo consistente e promotor de segurança11. Baseando-se 
nestas duas dimensões, foram definidos quatro estilos parentais: autoritativo, autoritário, indulgente e negli-
gente. Pais autoritativos caracterizam-se por comportamentos exigentes e responsivos, pais autoritários tendem 
a ser exigentes e não responsivos. Pais indulgentes são tidos como responsivos e não exigentes, e, finalmente, 
pais negligentes apresentam-se como não sendo responsivos nem exigentes10. 
Com base na abordagem dos estilos educativos parentais Hughes et al. apresentaram uma nova conceção a 
este conceito que está relacionada com a especificidade para a alimentação infantil. O Caregiver’s Feedings 
Styles Questionnaire (CFSQ) permite identificar estilos parentais alimentares12. Através deste instrumento 
identificou-se como estilo alimentar mais comum o autoritário. Este estilo associa-se a duas práticas parentais, a 
elevada restrição de alimentos de elevada densidade energética e frequente pressão para comer12.
Os estilos educativos parentais representam caraterísticas dos pais que são estáveis ao longo do tempo e que 
constituem o contexto emocional para práticas parentais específicas10. Desta forma, as práticas parentais são 
um dos componentes do conceito dos estilos parentais pois são estratégias específicas utilizadas pelos pais para 
orientar o comportamento dos filhos e que têm como intenção promover a socialização destes13.

ESTILOS PARENTAIS E ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS 
Os estilos educativos parentais têm uma considerável influência no crescimento e desenvolvimento saudáveis 
das crianças. De entre os quatro estilos parentais descritos na literatura, o estilo parental autoritativo é frequen-
temente considerado o ideal e está associado a um desempenho escolar superior, alto índice de competência 
psicológica16 e hábitos alimentares mais saudáveis17,18. Contudo, os resultados não são consistentes em todos 
os estudos, com alguns trabalhos a demonstrar associações e outros a não encontrar qualquer associação. Num 
estudo realizado por Bourdeaudhuij et al. que investigou se a ingestão de fruta e hortícolas de crianças com 11 
anos diferia de acordo com os estilos parentais os resultados demonstraram que a associação entre os estilos 
educativos parentais e a ingestão de fruta e hortícolas foi fraca a inexistente nos quatro países Europeus estu-
dados (Portugal, Holanda, Bélgica e Espanha)19. Também um outro estudo concluiu que os estilos educativos 
parentais não têm um impacto significativo nos hábitos alimentares de crianças20. Kremers et al. obtiveram ou-
tros resultados21. Neste estudo o consumo de fruta de adolescentes diferiu de acordo com os estilos parentais. 
O consumo de fruta mais favorável foi encontrado nos filhos de pais autoritativos. Também os filhos de pais 
indulgentes apresentaram um consumo de fruta superior aos filhos de pais autoritários e negligentes21. Os ado-
lescentes que descrevem os seus pais como autoritativos consomem mais fruta e menos snacks não saudáveis 
diariamente e realizam o pequeno-almoço mais vezes por semana do que os adolescentes que descrevem os 
pais como negligentes22. Para além da influência na ingestão alimentar, os estilos parentais estão relacionados 
com os padrões de refeições familiares. Num estudo de Berge et al. o estilo parental autoritativo, tanto mater-
nal como paternal, associou-se com uma ocorrência mais frequente de refeições em família por semana para 
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adolescentes do sexo feminino. Para os rapazes apenas o estilo autoritativo maternal se associou a refeições 
familiares mais frequentes23.

ESTILOS PARENTAIS E O ESTADO PONDERAL DOS SEUS FILHOS
A associação entre os estilos educativos parentais e resultados relativos ao estado ponderal das crianças e ado-
lescentes encontra-se documentada num conjunto de estudos transversais, caso-controlo e longitudinal, sendo 
os mais frequentes os transversais24. Mães que se caracterizam por um estilo autoritativo apresentam a menor 
prevalência de crianças com excesso de peso25. Mães autoritárias têm maior probabilidade de terem crianças 
com excesso de peso em comparação com mães autoritativas. Os estilos indulgente e negligente também au-
mentam o risco de excesso de peso, em relação ao estilo autoritativo25. Os resultados de um outro estudo 
sugerem que o estilo parental autoritativo promove um papel protetor em relação ao excesso de peso dos 
adolescentes26.
O conhecimento e compreensão dos estilos alimentares parentais, especificamente das práticas parentais utili-
zadas na educação alimentar dos filhos torna-se essencial. Num artigo de revisão, Faith et al. mostraram evidên-
cia da relação entre as estratégias parentais e a ingestão de alimentos, assim como com o peso das crianças27. As 
estratégias que têm por base o controlo excessivo da alimentação das crianças estão associadas a uma ingestão 
alimentar desregulada que é considerada responsável pelo aumento de peso27.

Práticas parentais para a alimentação infantil
As práticas parentais são estratégias com o objetivo de suprimir comportamentos considerados inadequados 
ou de incentivar a ocorrência de comportamentos adequados28. Os pais podem utilizar a combinação de várias 
estratégias, adaptadas de acordo com as situações13.
Práticas parentais para a alimentação infantil, como a restrição de alimentos de elevada palatabilidade, a pressão 
para a ingestão de determinados alimentos e a oferta de alimentos como recompensa têm sido apontadas como 
potenciais determinantes do peso das crianças29. Outras práticas parentais, como a disponibilidade de alimen-
tos saudáveis, os conhecimentos sobre nutrição e alimentação e a modelagem parental constituem fatores que 
têm influência no comportamento alimentar, hábitos de exercício físico e adequação do peso da criança30.

PRESSÃO PARA COMER
A pressão para comer é definida como a situação em que alguém (pais, cuidadores, familiar ou amigos) pede ou 
obriga ao consumo de um alimento contra a própria vontade31. Esta pressão apresenta duas vertentes: a pressão 
para ingerir mais alimentos (ex. comer tudo o que está no prato) ou pressão para comer alimentos saudáveis.
Embora a pressão para comer possa aumentar a ingestão de determinado alimento inicialmente, esta prática 
terá consequências negativas na ingestão e preferência por esse alimento a longo prazo32. Estudos comprovam 
que níveis elevados de pressão para comer alimentos saudáveis associam-se a uma menor ingestão de fruta e 
vegetais33  e a uma ingestão mais elevada de gordura nas raparigas34.
Os resultados de estudos que correlacionam a pressão para comer e o peso da criança não são consensuais. Em 
alguns estudos a pressão para comer maior quantidade de alimentos exercida sobre as crianças correlacionou-
-se com o IMC das mesmas. Mães de crianças com baixo peso pressionam mais os seus filhos a comer35. De 
acordo com esta perspetiva, as crianças que são mais pressionadas a comer provavelmente comem menos e 
têm um IMC inferior em relação às crianças que as mães não exercem pressão para comer. Contudo, a orienta-
ção temporal desta relação não é conhecida. Outros estudos referem que pais de crianças com excesso de peso 
incentivam mais as suas crianças a comer36. Além disso, os autores consideram que a intensidade do incentivo 
para a ingestão alimentar prevê o peso da criança, ou seja, a presença de alimentos perante as crianças não se 
correlacionou com o peso, a apresentação de alimentos (ex. “queres mais?”) correlacionou-se moderadamente 
com o peso e o encorajamento para comer, de uma forma mais autoritária (ex. “come mais!”) correlacionou-se 
fortemente com o peso da criança. Crianças que não foram encorajadas para comer ou às quais não foram ofe-
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recidos quaisquer alimentos apresentaram um peso normal36. Num estudo realizado com 4894 crianças Portu-
guesas a pressão para comer exercida pelas mães associou-se inversamente com o z-score de IMC das crianças37. 
Num outro estudo realizado em Portugal que incluiu 204 mães e respetivos filhos foi verificada uma associação 
inversa entre a pressão para comer e o z-score de IMC das crianças38. Os autores destes estudos consideram 
como possível interpretação para estes resultados uma relação bidirecional e que as mães que pressionam os 
seus filhos porque estes são magros.

RESTRIÇÃO
A restrição de determinados alimentos é considerada por alguns pais como uma prática eficaz na diminuição da 
preferência por esses alimentos39. Contudo, conclusões de um estudo indicam que estratégias que restringem 
o consumo de snacks tornam esses alimentos mais atrativos2. Por exemplo, quando os alimentos estão disponí-
veis livremente, as crianças tendem a escolher mais alimentos restritos em relação aos restantes, quando as suas 
mães não estão presentes40, evidenciado uma escolha alimentar menos adequada nutricionalmente41. Assim, a 
restrição de determinados alimentos, como os de elevada densidade energética, pode levar ao aumento do seu 
consumo. 
Um dos trabalhos que avaliou o efeito da restrição maternal na ingestão alimentar de crianças com idades de 
3 a 5 anos concluiu que o acesso livre a alimentos de elevada palatabilidade imediatamente após uma refeição 
levou a uma ingestão adicional considerável, com uma média de 215 kcal. Quando avaliado o nível de restrição, 
verificou-se uma associação entre um baixo nível de restrição e a ingestão adicional de 127 kcal. O alto nível de 
restrição associou-se a uma ingestão adicional de 303 kcal. Estes resultados foram verificados apenas nas crian-
ças do sexo feminino, sendo que nos rapazes a ingestão adicional não diferiu de acordo com o nível de restrição 
maternal2. Tanto para os rapazes como para as raparigas foi possível prever o nível de restrição maternal imposta 
através da adiposidade da criança2.
As crianças, desde muito cedo, têm perceção das práticas parentais para a alimentação infantil. Num estudo que 
envolveu raparigas entre os 4 e os 6 anos de idade, aproximadamente 60% referiu ter percebido níveis elevados 
de pressão para comer e restrição alimentar. A perceção de restrição pode ter efeitos negativos no desenvol-
vimento da capacidade de autorregulação, encorajando a desinibição externa que se reflete no aumentado da 
sensibilidade a estímulos externos dos alimentos43.
De facto, um controlo excessivo na alimentação infantil leva a uma redução na capacidade de autorregulação da 
criança43-45. As dificuldades de autorregulação traduzem-se por sua vez no aumento da ingestão de alimentos de 
elevada palatabilidade e menor evidência de ajuste na ingestão alimentar em resposta a mudanças na densidade 
energética dos alimentos, mesmo na ausência de fome44. Crianças que não ajustaram a sua ingestão energética 
em resposta às alterações na densidade energética apresentaram valores superiores de gordura corporal45. De 
acordo com esta perspetiva o controlo parental restritivo parece ter um efeito prejudicial no comportamento 
alimentar infantil.
Em Portugal, Real37 encontrou associações positivas entre a restrição e o z-score de IMC nas crianças, com signi-
ficado estatístico apenas nas raparigas. Por outro lado, no estudo de Viana et al.38 a restrição demonstrou-se um 
determinante positivo do estado ponderal no sexo masculino mas não no sexo feminino.

ALIMENTOS COMO RECOMPENSA
A recompensa associada à alimentação constitui uma estratégia utilizada pelos pais que pode influenciar o de-
senvolvimento de preferências alimentares e o próprio comportamento alimentar infantil. Oferecer alimentos 
às crianças como recompensa por apresentarem comportamentos corretos resulta no aumento da preferência 
por esses alimentos. Pelo contrário, quando são oferecidas recompensas alimentares, ou seja, quando a recom-
pensa vai motivá-los a comer (“se comeres os legumes podes comer uma sobremesa doce”), os alimentos utili-
zados para obter a recompensa tornam-se preteridos47-49. A utilização destas práticas produz um efeito imediato, 
mas de curto prazo, acabando por produzir efeitos adversos nas preferências de alguns alimentos50.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os familiares, em especial os pais ou cuidadores primários, têm um impacto significativo na ingestão alimentar 
das crianças. O estilo parental é utilizado para definir quatro grupos distintos de pais no que se refere à edu-
cação das crianças. Esta tipologia está amplamente estudada no âmbito da psicologia da educação. No que diz 
respeito ao estado ponderal o estilo parental autoritativo parece ter um papel protetor em relação ao excesso 
de peso infantil. Assim, deve ser promovido o desenvolvimento de competências parentais relacionadas com o 
exercício de um controlo firme mas de forma racional, valorizando tanto a obediência como a autonomia. Por 
outro lado, as práticas parentais de controlo excessivo devem ser despromovidas.
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