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Resumo 

 

 Vários estudos têm demonstrado que pais e mães educam filhos e filhas de forma 

diferente e que estas diferenças podem influenciar o desenvolvimento das crianças. 

 A presente dissertação tem como objectivo analisar os estilos parentais em participantes 

adultos portugueses, casados ou em união de facto, com filhos, em função do sexo dos pais e 

dos filhos. Para tal, foi aplicado o Questionário de Dimensões e Estilos Parentais – QDEP 

(Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 2001, adaptado por Carapito, Pedro & Ribeiro, 2007) para 

procurar as diferenças nos estilos parentais. A amostra era constituída por 356 indivíduos, 178 

pessoas do sexo masculino e 178 do sexo feminino. Os resultados mostraram que estas 

diferenças estão presentes quando comparamos pais e mães e quando comparamos filhos e 

filhas. Por fim, os resultados foram discutidos, com base no enquadramento teórico, e 

apresentadas algumas limitações e hipóteses para futuras investigações. 

 Palavras chave: Estilos Parentais, Diferenças pais/mães; Diferenças filhos/filhas. 

 

 

 

 

Abstract 

 Many studies have showed that mothers and fathers educate sons and daughters 

differently and that these differences could influence the development of children.  

 The present dissertation have as objective investigate the parenting styles in Portuguese 

subjects, married or cohabiting parents, and the differences between fathers and mothers, sons 

and daughters. With that purpose, we applied the Questionário de Dimensões e Estilos 

Parentais – QDEP (Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 2001, Carapito, Pedro & Ribeiro, 

2007) to search those differences. The sample was composed by 356 subjects, 178 men and 178 

women. The results showed that these differences effectively are present, when we compare 

fathers and mothers, and sons and daughters. Finally, these results were discussed and some 

limitations and possible future directions presented. 

 Keywords: Parenting Styles, Differences fathers/mothers; Differences sons/daughters. 
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