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O objetivo do estudo foi investigar as práticas educativas parentais e relacioná-las com 

o desenvolvimento infantil e com a qualidade do relacionamento familiar, por meio da 

análise comportamental de um caso clínico. Primeiramente realizou-se uma ampla 

revisão de literatura. Posteriormente, apresentou-se o estudo de caso por meio do 

qual discutiu-se características do caso relacionadas à teoria apresentada. O caso foi 

conduzido por uma estagiária da Clínica Escola de Psicologia do Centro Universitário 

de Lavras (UNILAVRAS), em Lavras – MG. O cliente foi um menino de 12 anos, filho 

mais velho de uma família humilde, de classe média baixa, que residia em um bairro 

da periferia da cidade. Os pais do cliente haviam se separado recentemente e após a 

separação, o pai se ausentou da educação dos filhos, deixando toda a 

responsabilidade para a mãe, que procurou pela Clínica Escola alegando não saber 

mais o que fazer para “dar jeito” em seu filho, que segundo ela, estava apresentando 

comportamentos agressivos em casa, não estava obedecendo a suas ordens, estava 

indisciplinado na escola, faltando às aulas, arrumando briga na rua e andando com 

pessoas que ela considerava como más companhias. Ao final da avaliação, 

identificou-se que, apesar da mãe ter procurado a clínica buscando ajuda para o filho, 

não adiantaria iniciar um trabalho com o cliente, se antes disso não fossem 

modificadas as práticas educativas parentais da mãe. Desta forma, as intervenções 

foram feitas somente com a mãe do cliente, uma vez detectada a necessidade de 

alteração de suas práticas educativas, como pré-condição para a mudança de 

comportamento do cliente. Por meio das intervenções, a mãe pareceu compreender 

porque se comportava de forma tão aversiva com os filhos e quais eram as 

consequências de seus comportamentos sobre o comportamento deles, 

especialmente do cliente. Após as conversas sobre novas maneiras de educar os 

filhos e propostas de mudança sugeridas pela terapeuta, a mãe passou a se 

comportar de forma mais afetuosa e reforçadora com os filhos, dando-lhes outros 

modelos, além daqueles pautados na violência e na agressividade. Esses resultados 

corroboram o que tem sido discutido por diversos autores nesta área (GOMIDE, 2006; 

WEBER, 2009; DEL PRETTE e DEL PRETTE, 2009), apontando que a forma como os 

pais educam seus filhos através das práticas educativas utilizadas por eles tanto pode 

favorecer o desenvolvimento de comportamentos socialmente adequados e desejados 

pelos pais, quanto pode favorecer o desenvolvimento de comportamentos 

inadequados ou antissociais, influenciando, inclusive, no relacionamento familiar. 
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