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RESUMO: 

Introdução:  Sabe-se da importância da relação dos pais na vida dos filhos desde o seu nascimento, sendo 

assim é válido frisar que são os primeiros indivíduos a influenciar na construção da autoestima de seus 

filhos, a partir disso existem diversos tipos parentais que auxiliam ou causam prejuízo nessa construção. A 

autoestima releva-se, por uma variável importante na construção de um indivíduo saudável, entende-se 

como um conceito complexo, relacionado com o equilíbrio emocional e com o fato de gostar de si mesmo. 

Objetivo: Sob essa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo investigar qual o estilo parental eficaz 

para a construção da autoestima na infância e entender como ela é construída. Metodologia: Utilizou-se o 

método de revisão bibliográfica, no qual pode-se aprimorar e atualizar o conhecimento, através de uma 

investigação científica de obras já publicadas. Resultados: O comportamento parental e o percurso do 

desenvolvimento das crianças estão interligados por processos de influência recíproca e múltipla, no qual 

são um conjunto de processos interativos em que os pais e a criança reagem de acordo com o 

comportamento de cada um. Portanto, a formação da autoestima é influenciada em boa parte pela maneira 

com que os pais se relacionam com o filho e pela dinâmica da convivência familiar. Conclusão: Conclui-

se que mediante a discussão sobre os vários estilos parentais, suas principais características, é importante 

destacar como cada estilo de pode impactar a criança especialmente no que se refere a maneira como eles 

se relacionam com você ao longo da infância. Compreende-se que os laços criados durante esse período 

podem ter um efeito significativo em sua saúde mental, comportamental, escolar que irão refletir na 

adolescência e na vida adulta. 
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