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INTRODUÇÃO 

 

Considera-se a família como o contexto de socialização por excelência, pois é 

com a família que o indivíduo passa mais tempo, em particular nas primeiras etapas do 

seu desenvolvimento. É no seio da família que ocorre a transmissão de geração para 

geração dos estereótipos que influenciam o comportamento, que irá afectar projectos e 

percursos de vida e, também, a forma de relacionamento interpessoal (Vieira, 2007).   

As ideias dos pais e das mães acerca da forma como educam o rapaz e a rapariga 

devem ser enquadradas numa perspectiva alargada (Vieira, 2007). Também Oliveira 

(1994) considera que o comportamento educativo familiar apresenta uma grande 

complexidade, pois para além do microssistema que é a família, também o 

mesossistema (como, por exemplo, a escola), o exossistema (o meio ambiente onde se 

insere a família) e, ainda, o macrossistema (a sociedade em geral com as suas crenças e 

valores culturais) têm de ser tidos em conta. Os pais assumem, assim, especial 

importância, pois guiam os seus filhos desde uma completa dependência até aos 

primeiros estádios de autonomia, podendo a forma como cuidam deles ter efeitos 

imediatos e a longo prazo no funcionamento social da criança, em áreas como o 

desenvolvimento moral, a brincadeira com os pares ou os resultados escolares. Cabe aos 

pais enfrentar o grande desafio que é o de equilibrar as necessidades de maturidade e 

disciplina para integrar a criança no sistema familiar e social, com a manutenção de uma 

atmosfera de afectividade, responsividade e apoio (Bornstein & Bornstein, 2007). 

 Segundo Pereira (2007), a constatação de que o desenvolvimento das crianças é 

fortemente influenciado pelas práticas parentais tem uma história que remonta há vários 

séculos atrás; contudo, o estudo científico do papel dos pais na socialização das crianças 

é mais recente, pois teve início apenas no século passado.  

 

 A presente dissertação irá abordar a relação pais-filhos através da análise dos 

estilos parentais postulados por Baumrind (1971; 1991). Serão ainda analisadas as 

diferenças entre pais e mães e também entre filhos e filhas nesta variável da 

parentalidade. O facto de se incluir, também, a influência dos filhos torna-se pertinente, 

no sentido em que os estudos da família têm incidido maioritariamente na forma como 

as atitudes e os comportamentos dos pais afectam os seus filhos, estando o efeito dos 

filhos nos pais bem menos documentado (Katzev, Warner & Acock, 1994). 
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1 - ENQUADRAMENTO CONCEPTUAL 

 

As teorias actuais que abordam a temática da família, em particular as de 

natureza sistémica, consideram fundamental que a família seja entendida como sistema, 

devendo ser estudada numa perspectiva holística. Relvas (2006) considera que esta 

concepção sistémica de família se justifica, dado que cada família é única, com as suas 

características próprias e apresenta uma grande complexidade de interacções entre os 

elementos que a constituem, tendo como objectivo a perpetuação desse sistema. Esta 

autora considera que em cada família se podem distinguir vários subsistemas, entre eles 

o individual (constituído por cada um dos indivíduos da família, com funções 

individuais próprias), o parental (constituído, na maior parte, pelos pais, e responsável 

pela protecção e educação das gerações mais novas), o conjugal (abrange marido e 

mulher, isto é, o casal) e o fraternal (constituído pelos irmãos).  

A complexidade da família e, mais especificamente da relação pais-filhos, pode 

ser analisada tendo por base um modelo que abarque toda essa complexidade, como é o 

modelo da Ecologia do Desenvolvimento Humano de Bronfenbrenner (1977). Este 

modelo, segundo o autor, pode definir-se como o “estudo científico da progressiva e 

mútua acomodação, ao longo da vida, entre o organismo humano em crescimento e os 

ambientes imediatos, em constante mudança, em que vive” (p. 514). Este processo é 

influenciado, a um nível mais proximal, pelas relações existentes dentro e entre 

contextos mais imediatos e a um nível mais distal, pelos contextos sociais alargados, 

tanto formais como informais. Assim, o ser humano é colocado no centro, à volta do 

qual se dispõem os diversos contextos inter-ligados em que se desenvolve, num grau 

crescente de abrangência.  

 

Seguidamente, descrevem-se os diversos níveis deste modelo, com especial 

incidência nos mais pertinentes para as relações pais/filhos, tendo em conta que o 

objectivo do estudo do presente trabalho, se centra no subsistema parental.  

 

1.1 Características individuais/Microssistema 

 

O microssistema diz respeito ao complexo de relações entre a pessoa em 

desenvolvimento e o ambiente num contexto imediato em que está inserida (ex. casa, 
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escola, local de trabalho; Bronfenbenner, 1977). A este nível importa considerar a 

relação das crianças com os pais. 

 

 Antes de analisar mais especificamente as relações pais-filhos, e tendo em conta 

que o objectivo do estudo incide nas diferenças, quanto ao sexo, torna-se pertinente 

efectuar um breve apontamento acerca das diferenças entre homens e mulheres. 

 

Partindo de uma perspectiva mais sociológica, em que cada sexo tem 

determinadas tarefas e privilégios, os homens são considerados como mais dominantes, 

competitivos e independentes e especialistas em tarefas e aspectos instrumentais 

(instrumentalidade masculina). Por sua vez, é comum atribuir às mulheres 

características como o altruísmo, a empatia e a tendência para o estabelecimento de 

relações interpessoais (expressividade feminina), possuindo papéis mais expressivos e 

sócio-emocionais. Estas diferenças estão relacionadas com aspectos históricos: pois era 

o homem que representava a família no mundo exterior e saía de casa para trabalhar, 

ficando a mulher encarregue das tarefas domésticas e de cuidar dos filhos. Estes 

estereótipos para além de influenciarem as relações dos adultos, influenciam também a 

forma como os pais educam os filhos (Losh-Hesselbart, 1987; Parsons citado por 

Sprinthall & Collins, 2003). É ainda de referir que estas expectativas não sejam tão 

rígidas e extremas, tendo em conta que factores como a melhoria das condições de vida 

e o aumento da escolaridade têm levado a uma progressiva diminuição destes 

estereótipos tradicionais e as ideias dos pais e das mães acerca da educação dos filhos e 

das filhas (Vieira, 2007).  

 Estas diferenças entre as responsabilidades e domínios de acção entre homens e 

mulheres são inegáveis e não se pretende que se uniformizem. O cerne da questão está 

na valorização diferenciada destes aspectos, pois é comum atribuir-se mais poder a 

actividades desempenhadas tipicamente pelo homem e desvalorizar tarefas 

desenvolvidas pela mulher (Eagly & Wood, citados por Vieira, 2007). 

A igualdade de género
1
 tem alcançado grande aceitação na sociedade, e assim 

espera-se que seja cada vez mais provável que os pais tratem igualmente os filhos e as 

filhas (Carter & Wojtkiewicz, 2000). No entanto, os resultados de estudos recentes 

                                                
1Neste trabalho ter-se-á em conta a distinção entre sexo e género proposta por uma das revistas científicas 

mais importantes nesta área – Journal of Social and Personal Relationships –  em que „sexo‟ se refere às 

diferenças biológicas e genéticas entre homens e mulheres, e „género‟ às diferenciações culturais, 

psicológicas e sociais, entre homens e mulheres (Ribeiro, 2003). 
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sugerem que existem diferenças na parentalidade dos pais e das mães em relação a 

filhos e filhas, levando assim a concluir-se que a parentalidade é, sem dúvida, uma 

actividade influenciada pelo género (Starrels, 1994).  

 

 Por sua vez, as características individuais dos filhos(as), têm uma grande 

importância no processo da parentalidade. Por vezes, raparigas e rapazes podem agir de 

forma diferente e provocar diferentes tipos de comportamentos nos pais. Por exemplo, 

os rapazes, devido a factores biológicos, têm maior probabilidade do que as raparigas de 

apresentarem, desde a nascença, um temperamento com características mais difíceis de 

lidar por parte dos pais (Leaper, 2002). 

Também, segundo Vieira (2006), vários estudos têm demonstrado que os 

rapazes e as raparigas se comportam, desde muito cedo, diferencialmente, para com o 

pai e com a mãe. Porém, não é claro se tais diferenças resultam de práticas distintas de 

socialização muito precoces, ou se assentam em factores de natureza biológica. Existem 

diferentes tipos de argumentos que tentam responder a esta questão, sendo a perspectiva 

interaccionista de Maccoby uma delas. Esta autora afirma que “existem evidências 

claras de que os pais influenciam realmente os filhos. Tem sido igualmente 

demonstrado que a constituição genética das crianças afecta o seu próprio 

comportamento e também influencia o modo como são tratadas pelos pais” (Maccoby, 

2000, p.1).  

 

Considerando a família como a primeira e mais importante „sociedade‟ para a 

criança, a relação pais-filhos irá influenciar grandemente o processo da socialização da 

criança (Oliveira, 1994). É através deste que as normas, capacidades, motivos e atitudes 

de uma pessoa, neste caso da criança, mudam no sentido de se ajustarem às que são 

vistas como desejáveis e apropriadas para o seu papel presente e futuro, numa dada 

sociedade. Para além dos pais, também a família alargada, o grupo de pares, a escola ou 

os media constituem agentes de socialização, que funcionam em conjunto e não 

independentemente (Parke & Buriel, 1998). Também Cruz (2005) considera que apesar 

da multiplicidade dos agentes a considerar, é à família, mais especificamente aos pais, 

que se atribui o papel principal na socialização da criança, sendo, por isso, pertinente e 

importante estudarem-se quais os processos aí envolvidos. 

A socialização representa a preparação dos mais novos para lidarem com as tarefas 

da vida social e envolve a contínua interacção entre: a) mecanismos biológicos; b) 
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mecanismos sócio-culturais; c) variações nas respostas biológicas, sociais e cognitivas 

das crianças que ocorrem em função do ambiente experimentado (Bugental & Grusec, 

2006). 

Os pais têm como objectivos, na socialização dos filhos, a aquisição por parte das 

crianças de capacidades e comportamentos específicos (ex. boas maneiras, capacidades 

sociais e competência académica) e o desenvolvimento de qualidades mais globais (ex. 

curiosidade, pensamento crítico, independência, espiritualidade e a capacidade de 

experienciar alegria e amor; Darling & Steinberg, 1993). 

Vieira (2006) refere que, de uma forma geral e tendo em conta os estudos 

consultados, o rapaz e a rapariga são socializados pelo pai e pela mãe de forma 

diferente, em aspectos particulares do comportamento. 

Leaper (2002), baseando-se em diversos estudos, considera que existem 

diferentes formas dos pais tratarem diferencialmente rapazes e raparigas, sendo as 

quatro principais: 1) através de ensinamentos directos ou da participação acompanhada 

em práticas culturais (por exemplo o pai ensinar o filho a chutar uma bola ou a mãe 

ensinar a filha a trocar a fralda a um bebé); 2) tipo de expectativas que os pais 

estabelecem para os filhos (por exemplo considerarem que as raparigas terão mais 

dificuldades a matemática ou que os rapazes não choram); 3) tipo de oportunidades que 

os pais proporcionam e encorajam (por exemplo ao nível do tipo de brinquedos ou das 

actividades extracurriculares); 4) através da forma como monitorizam e gerem as 

actividades dos filhos (por exemplo, os pais podem impor mais restrições nas 

actividades fora de casa às raparigas do que aos rapazes). 

 Para além deste tratamento diferencial, uma forma mais indirecta que pode levar 

a diferenças no desenvolvimento dos filhos e das filhas é a modelagem (Leaper, 2002), 

pois os pais podem servir como modelos para os seus filhos no que diz respeito às 

relações de adultos, particularmente no relacionamento homem/mulher, providenciando 

exemplos de formas de comunicar as emoções e de resolver (ou não) problemas entre 

adultos (Cox & Paley, 1997).  

 Outro aspecto, a ter em conta na análise do microssistema, está relacionado com 

o subsistema conjugal, pois Cowan, Cowan, Heming e Miller (1991) constataram na sua 

investigação que a qualidade da relação do casal tem bastante importância, tanto para a 

relação pais-filhos, como para o desenvolvimento dos filhos, sendo que a relação 

conjugal parece formar um pano de fundo sobre o qual a relação de cada pai com os 

seus filhos se desenvolve. Assim, a situação relacional dos pais (casamento ou união de 
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facto) poderá também influenciar a educação dos filhos. Kauffman (citado por Silva & 

Relvas, 2007) afirma que para os indivíduos que optam pela união de facto, o 

importante são os laços interpessoais, estando assim muito menos concentrados ou 

interessados em aspectos formais ou materiais. Silva e Relvas (2007) consideram 

também que a união de facto parece proporcionar realização e satisfação pessoal, 

proporcionando uma perspectiva anti-autoritária da conjugalidade e uma maior 

igualdade dos sexos na relação, reformulando papéis e responsabilidades tradicionais 

estereotipadas. 

 

1.2 Mesossistema e Exossistema 

 

Tendo em conta que os objectivos do presente estudo não focam directamente 

estes dois níveis, far-se-á apenas uma breve referência. O mesossistema engloba as 

interrelações entre os contextos maiores em que a pessoa em desenvolvimento está 

inserida num determinado momento da sua vida (ex. rapaz de 12 anos: interacções entre 

escola, família, grupo de pares; Bronfenbrenner, 1977).  

O exossistema engloba estruturas sociais específicas, tanto formais como 

informais, que não contêm em si a pessoa em desenvolvimento mas que intervêm nos 

contextos imediatos em que a pessoa se encontra, influenciando, delimitando e 

determinando o que se passa neles. Inclui as instituições da sociedade, tanto as 

deliberadamente estruturadas como as espontaneamente envolvidas (ex. mundo do 

trabalho, vizinhos, media, serviços de assistência social, serviços jurídicos, redes sociais 

informais; Bronfenbrenner, 1977).  

 

1.3 Macrossistema 

 

Este nível diz respeito aos valores e práticas culturais que definem uma 

sociedade, como a sua economia, estrutura política, tradições e leis e define as 

oportunidades existentes para as pessoas de uma dada comunidade (Bronfenbrenner, 

1977; Leaper, 2002). Também o género, a etnicidade (ou raça) e o nível económico são 

aspectos intervenientes do macrossistema que, em parte, definem o estatuto da pessoa 

na sociedade e podem limitar o seu acesso às oportunidades (Leaper, 2002). 
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Especificamente, na relação pais-filhos, as estratégias usadas pelos pais na 

educação dos seus filhos reflectem as suas adaptações para apoiar na preparação das 

crianças para terem sucesso na sua cultura. Deste modo, é fundamental ter em conta os 

aspectos da cultura na qual a criança está inserida, como as crenças e práticas culturais, 

os significados e o setting ecológico. O tipo de práticas de socialização direccionadas a 

raparigas e rapazes podem reflectir as oportunidades existentes para homens e mulheres 

numa dada comunidade, num dado período da história. Assim, é necessário considerar a 

forma como as desigualdades de género na sociedade podem modelar a natureza dos 

microssistemas de crianças e adultos. Tendo em conta que o desenvolvimento das 

crianças é grandemente uma adaptação às oportunidades existentes, é também possível 

considerar como os processos no macro e microssistemas das crianças podem potenciar 

ou não a igualdade de género (Leaper, 2002). 

Numa dada cultura existem variações sociais e estruturais nas relações de género 

que dependem da educação, estatuto social, etnia e tradições religiosas, bem como as 

características da comunidade em particular (Leaper, 2002). Também de acordo com 

algumas teorias citadas por Pinderhughes, Dodge, Bates, Pettit e Zelli (2000), as 

respostas disciplinares são criadas num contexto de influências múltiplas que variam 

desde factores mais distais como a cultura, a etnia ou o estatuto socioeconómico, a 

factores mais proximais como o suporte social disponível ou a estrutura e processos 

familiares.  

 

Assim, de seguida, serão abordadas as influências do nível sócio-económico 

(NSE) e da religiosidade. 

 É importante ter em conta o NSE quando se aborda a parentalidade na medida 

em que pais de diferentes níveis irão vivenciar diferentes condições de vida, 

desenvolver diferentes concepções da realidade social, definir diferentes prioridades e 

expectativas para os filhos. Numa análise de vários estudos, Peterson e Rollins (1987) 

retiraram algumas conclusões importantes, tais como, frequentemente, pais de NSE 

mais baixos tinham maior probabilidade de esperar que os seus filhos fossem mais 

obedientes, respeitosos e a criarem menos problemas, enquanto que pais da NSE médio 

enfatizavam características como a felicidade, a criatividade, a ambição, o 

empreendimento, a independência e o auto-controlo. 

 Pinderhughes et al (2000) concluiu, no seu estudo, que pais de NSE mais baixos 

tendiam a defender respostas disciplinares mais severas, em parte, porque possuíam 



8 

 

crenças mais fortes sobre o valor de bater, e experienciavam maiores níveis de stress 

que estariam associados a percepções mais negativas das crianças. 

 Numa meta-análise acerca de religião, casamento e parentalidade, Mahoney, 

Pargament, Tarakeshwar e Swank (2008) constataram que a religião pode facilitar 

interacções familiares positivas, pois maior religiosidade parental encontra-se ligada a 

maior satisfação com as relações pais-filhos, maiores níveis de afecto parental, maior 

consistência parental, alianças mais fortes entre os progenitores e relações familiares 

mais coesas. Desta meta-análise importa salientar o estudo de Jackson, Thompson, 

Christiansen, Colman, Wyatt, Buckendahl, Wilcox e Peterson (citados por Mahoney et 

al, 2008), que constataram que os pais que davam maior importância à religião tinham 

maior probabilidade que os outros de valorizarem a obediência dos filhos e de 

recorrerem a atitudes educativas mais tradicionais e severas. Outro estudo abordado 

nesta meta-análise é o de Gunnoe, Hetherington e Reiss (cit. por Mahoney et al, 2008) 

que refere que a religiosidade dos pais facilita práticas parentais mais eficazes, que por 

sua vez leva a um melhor ajustamento social dos filhos. Para Holden (2001) é 

necessária mais investigação sobre os efeitos da religião nas crianças, pois esta pode 

influenciá-las directa ou indirectamente: pais católicos poderão diferir de pais 

agnósticos no sentido em que, para além de levarem os seus filhos à igreja, terão como 

objectivo a internalização de características como a caridade, a generosidade ou a 

humildade por partes dos seus filhos, estarão mais vigilantes e serão mais protectores 

quanto a possíveis influências sociais negativas. 

 Também no campo da religiosidade surgem diversas diferenças de género, tanto 

no que diz respeito aos pais como aos filhos. Sullivan (citado por Snarey & Dollahite, 

2001) constatou, no seu estudo, que as relações entre religiosidade e alguns aspectos da 

conjugalidade diferiam entre homens e mulheres de forma significativa. Fiese e Tomcho 

(citados por Holden, 2001) verificaram que as mulheres estavam mais ligadas a rituais 

religiosos que os seus maridos. Numa investigação com adolescentes entre os 10 e os 12 

anos, Flor e Knapp (2001) concluíram que as raparigas apresentavam comportamentos 

mais religiosos. No entanto, a importância que as crianças atribuíam à religião não 

variava consoante o sexo. Constataram ainda que os comportamentos dos rapazes no 

campo da religião eram mas afectados pelos modelos religiosos dos pais do que os 

comportamentos das raparigas. 

 Ainda uma investigação de Willetts-Bloom e Nock (cit. por Vieira, 2006) 

constatou que crentes praticantes (indivíduos que referiam ir regularmente à igreja) 
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mostravam maior probabilidade em adoptar papéis de género mais tradicionais pelos 

homens e pelas mulheres. 

 

1.4 Estilos Parentais 

 

Dado que o objectivo geral do presente trabalho diz respeito à influência das diferenças 

do sexo dos pais e dos filhos na parentalidade, optou-se pela análise dos estilos 

parentais para tal, visto estes englobarem as atitudes e os valores dos pais acerca da 

parentalidade, as suas crenças acerca das crianças, bem como as práticas específicas que 

empregam para socializar os seus filhos (Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 1995). 

 

Darling e Steinberg (1993) definiram estilo parental como sendo uma 

constelação de atitudes para com a criança, que lhe são transmitidas e que criam um 

clima emocional no qual os comportamentos dos pais são expressos. Estes 

comportamentos abrangem as práticas parentais e outros aspectos da interacção entre 

pais e filhos que traduzem a atitude emocional, como por exemplo o tom de voz ou 

linguagem corporal. Estes autores consideram três características referentes aos pais que 

determinam os processos através dos quais o estilo parental influencia o 

desenvolvimento dos filhos: os valores e os objectivos que os pais têm na socialização 

dos filhos; as práticas parentais que empregam e as atitudes que expressam para com os 

filhos. 

Há décadas que se têm efectuado inúmeras investigações sobre a educação 

infantil e os estilos parentais. As primeiras pesquisas verificaram-se nos anos 40, com 

A. L. Baldwin como principal pioneira, através dos quais, foram já definidas duas 

dimensões, do comportamento parental, não totalmente independentes denominadas 

democracia versus autocracia e controlo versus permissividade. Posteriormente, outros 

autores, nomeadamente Sears, Maccoby e Levine, Becker e Baumrind dedicaram a sua 

investigação aos diferentes estilos educativos dos pais (Cruz, 2005). 

Darling e Steinberg (1993) referem que, para se compreenderem os processos 

através dos quais os estilos parentais influenciam o desenvolvimento dos filhos, é 

importante decompor o conceito de parentalidade em três aspectos diferentes: 1) os 

objectivos e os valores para os quais a socialização da criança é direccionada; 2) as 

práticas parentais educativas usadas pelos pais para ajudarem as crianças a alcançarem 
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esses objectivos e 3) o estilo parental, isto é, o clima emocional no qual a socialização 

ocorre. 

Para Baumrind (Darling & Steinberg, 1993) o elemento chave do papel parental 

é o de socializar a criança para se adaptar às exigências dos outros enquanto mantém um 

sentido de integridade pessoal.  

Num primeiro estudo piloto, Baumrind, em 1967, recorreu a crianças de 3 anos e 

meio e de 4 anos e meio, bem como às suas famílias. Partindo do princípio de que é 

possível identificar padrões consistentes no comportamento das crianças, investigou as 

práticas educativas parentais que lhes estão associadas. Neste estudo, foram 

identificados nas crianças, três padrões comportamentais: crianças competentes (com 

elevado autoconfiança); crianças inibidas (tristes, descontentes e com poucos contactos 

sociais) e crianças imaturas (com reduzida autoconfiança e autocontrolo) (Cruz, 2005). 

Num segundo estudo, Baumrind e Black (citados por Cruz, 2005), a amostra de 

crianças era, sensivelmente, da mesma faixa etária do primeiro estudo, mas 

investigaram os efeitos que as atitudes e os comportamentos parentais apresentavam 

sobre elas, analisando separadamente para rapazes e raparigas. Num terceiro estudo, 

Baumrind (cit. por Cruz, 2005), investigou, faseadamente, crianças com 4/5 anos, numa 

primeira vez, novamente quando estas apresentavam 9 anos e quando se encontravam 

na adolescência precoce (14 anos). Neste estudo longitudinal, pretendia-se verificar em 

que medida os padrões parentais influenciavam as características das crianças. 

Relativamente aos pais, na relação educativa com os seus filhos, foram avaliados 

segundo quatro dimensões do comportamento, tais como: a) o controlo parental; b) as 

exigências de maturidade intelectual e pessoal colocadas à criança; c) a clareza da 

comunicação e e) o carinho, constituindo os diferentes padrões educativos parentais 

exemplos dessas diferenças (Baumrind, cit. por Cruz, 2005).   

Assim, decorrente deste aspecto, Baumrind (1971; 1991) definiu três estilos 

parentais diferentes: autoritário, autoritativo e permissivo. 

Para esta autora, os pais autoritários tentam modelar, controlar e avaliar o 

comportamento e as atitudes dos filhos de acordo com um conjunto de normas de 

conduta, geralmente absolutas, valorizam a obediência e usam medidas punitivas e com 

recurso à força para influenciarem o comportamento da criança, no sentido que 

consideram ser a conduta certa. Esforçam-se por impor valores convencionais como o 

respeito pela autoridade, pelo trabalho e preservação da ordem e da estrutura tradicional. 
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Não encorajam a troca de argumentos, acreditando que as crianças devem aceitar o que 

os pais lhes dizem como sendo o mais acertado (Baumrind 1971; 1991).  

Os pais autoritativos encorajam a troca de argumentos e partilham com as suas 

crianças as razões das suas normas. Exercem controlo em pontos de divergência pais-

filhos, sem exagerar nas restrições e estabelecem limites e normas de comportamento 

num ambiente de calor afectivo. São exigentes e guiam as actividades dos filhos firme e 

consistentemente e procuram o seu contributo para o funcionamento familiar, por 

exemplo, pedindo ajuda nas tarefas domésticas. Confrontam os filhos directamente, 

deixam claros os seus valores e esperam que estes respeitem as suas normas. São 

protectores mas não intrusivos, afectuosos e apoiantes e procuram providenciar um 

ambiente familiar estimulante e desafiante (Baumrind 1971; 1991).  

Os pais permissivos são afectuosos e pouco controladores, concedendo 

autonomia aos filhos. Tentam agir de uma forma aceitante, afirmativa e não punitiva no 

que diz respeito aos desejos e acções dos seus filhos. Consultam as crianças acerca das 

decisões quanto à sua educação e dão explicações sobre as regras da família. A figura 

parental constitui-se como um recurso para as crianças, mas não como agente activo 

responsável na modelagem e mudança do comportamento dos filhos. Permitem que 

estes regulem o mais possível as suas actividades, e tentam usar a razão ou sugestão 

encoberta mas não a confrontação ou poder explícito para atingir os seus objectivos 

educativos (Baumrind 1971; 1991). 

 

Fundamentando-se nos dados dos seus estudos que englobava uma grande 

diversidade de amostras de crianças, Baumrind (cit. por Cruz, 2005) pode concluir que 

os estilos parentais que os pais adoptam têm consequências diferenciadas nos seus 

filhos em geral Deste modo, pais autoritários tendem a ter crianças que são obedientes, 

mas infelizes e inseguras e não orientadas para o futuro; as crianças de pais permissivos, 

sobretudo os rapazes, são pouco confiantes em si próprias e têm dificuldades a nível do 

autocontrolo e resistentes essencialmente em relação aos adultos; finalmente, as 

crianças cujas figuras parentais se caracterizam predominantemente por um estilo 

autoritativo são as mais felizes, socialmente competentes e com capacidades de 

realização (Lerner e Castellino, citados por Ribeiro, 2003).  

No período pré-escolar, o estilo autoritativo conduziu a resultados mais positivos 

relativamente ao desenvolvimento da competência das crianças, comparativamente com 

os estilos permissivo e autoritário. Os diferentes estilos parentais estão também 
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associados a desiguais comportamentos em função do sexo dos filhos. Assim, por 

exemplo, um padrão permissivo parece estar associado a resultados mais negativos para 

os rapazes, por sua vez, o estilo autoritário conduziu a resultados mais negativos para as 

crianças do sexo feminino. Relativamente ao estilo autoritativo, os rapazes revelaram-se 

como sendo amigáveis, cooperativos, sociáveis e orientados para o sucesso, não sendo, 

no entanto, tão dominantes e independentes como seria desejável. Por sua vez as 

raparigas mostraram ser independentes, orientadas para a concretização de objectivos e, 

embora amigáveis, não eram muito obedientes (Pereira, 2007; Cruz, 2005). 

De acordo com Pereira (2007) as conclusões dos estudos de Baumrind 

demonstram claramente as vantagens do estilo parental autoritativo, para os filhos de 

ambos os sexos e para as diferentes fases do desenvolvimento. No entanto, apesar destas 

evidências de que pais autoritativos estão relacionados com crianças competentes, não 

se sabe ainda como e porquê (Darling & Steinberg, 1993). 

Os estudos de Baumrind levaram a uma mudança de paradigma na socialização, 

observando-se a emergência da noção de que as crianças contribuem para o seu 

desenvolvimento através da sua influência nos seus próprios pais. É também de 

sublinhar que esta autora definiu o estilo parental como uma característica dos pais e 

não na relação pais-filhos (Darling & Steinberg, 1993). 

É de sublinhar que Baumrind não considera o controlo parental como uma 

dimensão organizada linearmente de níveis mais altos e mais baixos mas distinguiu três 

tipos qualitativamente distintos de controlo parental: permissivo, autoritário e 

autoritativo (Pereira, 2007). 

Posteriormente, outros autores como Maccoby e Martin (1983) alargaram os 

trabalhos de Baumrind e reorganizaram a tipologia da autora, através de duas dimensões 

do comportamento parental - a responsividade e a exigência (de maturidade). Estes 

autores desenvolveram duas escalas, uma de responsividade e outra de exigência e, 

como desta forma surgiram quatro padrões parentais educativos, este modelo é 

designado por “classificação quadripartida”. A responsividade está ligada a atitudes 

afectivas, como mostrar desapontamento, orgulho e dar afecto às situações. A escala de 

exigência avalia como os pais supervisionam os filhos (num contínuo entre ser 

autoritativo/apoia com autoridade e ser autoritário). Além da reorganização da tipologia 

através das dimensões de responsividade e de exigência, Maccoby e Martin dividiram o 

estilo permissivo de Baumrind em dois estilos: indulgente e negligente, em que a 

variação se refere a diferentes níveis de responsividade. Para além dos três estilos 
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autoritativo, autoritário e permissivo surge, nesta classificação um quarto estilo, 

indiferente/não envolvido que não tem equivalência a nenhum dos estilos propostos por 

Baumrind. Os pais avaliados como indulgentes apresentam um elevado nível de 

envolvimento com a criança e são descritos como muito afectivos, pouco controladores 

e tendem a ser tolerantes, calorosos e pouco exigentes em relação à maturidade do 

comportamento dos filhos. Os pais negligentes apresentam um baixo nível de 

envolvimento com a criança, não controlam o comportamento dos filhos e nem 

oferecem assistência emocional (Maccoby e Martin, citados por Pereira, 2007). 

 

Assim, e tendo em conta a importância da utilização dos diferentes estilos na 

socialização das crianças, importa perceber se pais e mães apresentam diferenças a este 

nível, para com os rapazes e as raparigas. 

 De seguida indicam-se alguns estudos relativos às diferenças dos estilos 

parentais segundo o sexo dos pais e dos filhos. 

 O estudo de Winsler, Madigan e Aquilino (2005) pretendeu investigar as 

semelhanças e diferenças nos estilos parentais entre mães e pais da mesma família, com 

crianças em idade pré-escolar. Recorreram ao Parenting Styles and Dimensions 

Questionnaire (PSDQ), tendo constatado que os pais (masculino) percepcionavam as 

suas mulheres como sendo mais autoritativas, mais permissivas e menos autoritárias do 

que eles (o que está de acordo com o estereótipo tradicional do pai como mais 

autoritário e da mãe como mais permissiva e responsiva), enquanto que as mães apenas 

se percepcionavam como sendo mais autoritativas que os pais (masculino). Concluíram, 

ainda, que os pais que partilhavam os mesmos estilos parentais respondiam com mais 

precisão no grupo de questões referentes ao seu cônjuge.  

 O estudo de Russell, Aloa, Feder, Glover, Miller e Palmer (1998) pretendeu 

estudar as diferenças dos estilos parentais baseadas no sexo dos pais e dos filhos 

(crianças de idade pré-escolar). Estas diferenças foram encontradas, pois, por exemplo, 

as mães tinham resultados mais elevados no que diz respeito ao padrão autoritativo e os 

pais no autoritário e permissivo. O estilo autoritário, em geral, tinha maior 

probabilidade de ser usado com rapazes e o estilo autoritativo com raparigas. 

 O estudo de Simons e Conger (2007) explorou as diferenças entre os estilos 

parentais e como estes influenciavam os filhos adolescentes, no que diz respeito à 

delinquência, depressão e às responsabilidades escolares. Constataram que ter os dois 

pais de estilo autoritativo levava a resultados mais positivos nos adolescentes. 
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Verificaram ainda que, ter pelo menos um pai autoritativo, em muitos casos, levava a 

que os filhos estivessem mais protegidos das consequências negativas associadas aos 

estilos parentais permissivo, autoritário e negligente. 

 O estudo de McKinney e Renk (2008) pretendeu examinar a relação entre as 

percepções de jovens no final da adolescência acerca dos estilos parentais dos seus pais 

e o seu ajustamento emocional. Constataram que os pais e as mães usavam estilos 

parentais diferentes com os seus filhos e filhas e que, ter pelo menos um pai de estilo 

autoritativo, pode ser um factor protector na etapa final da adolescência. Verificaram 

também que as mães demonstravam um estilo mais autoritativo, e os pais (masculino) 

mais autoritário. Os rapazes percepcionavam serem alvo de uma parentalidade mais 

permissiva quando comparados com as raparigas. Ainda de referir que a parentalidade 

autoritativa coincidente estava associada a níveis mais elevados de ajustamento 

emocional, enquanto os níveis mais baixos estavam associados à parentalidade 

autoritária de ambos os pais e à situação de o pai ser permissivo e a mãe autoritária. 

 

 Estes estudos demonstraram que, efectivamente, existem diferenças nos estilos 

parentais das mães e dos pais relativamente aos filhos e às filhas e que estas diferenças 

se reflectem no desenvolvimento dos filhos, nomeadamente ao nível da socialização. 

 

De acordo com (Jacklin & Baker, citados por Saavedra & Barros, 1996), “saber 

como a socialização do género funciona ajudaria os pais, familiares, professores, (e 

outros agentes de socialização) a fazer crescer crianças sem as limitações destes papéis. 

E sem as limitações dos papéis do género haveria maior diferença entre os indivíduos e 

como tal, maior diferença dentro do grupo das raparigas e dentro do grupo dos rapazes”. 

Assim, e tendo em conta que os dados dos estudos apresentados se referem a famílias de 

outros países, torna-se pertinente conhecer e analisar as diferenças nos estilos parentais 

numa amostra de pais e filhos portugueses.  
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2 - PROCESSO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 O Desenho da Investigação 

 

 

2.1.1 Questão Inicial 

 

 Tendo em conta que vários estudos apontam para diferenças na parentalidade 

consoante o sexo dos pais e dos filhos, pretende-se analisar esta questão numa amostra 

da população portuguesa, recorrendo para isso a uma variável da parentalidade bastante 

abrangente: os estilos parentais. 

 

 

 

 2.1.2 Objectivos Gerais e específicos 

 

Assim, partindo da questão inicial, este estudo tem como objectivo geral 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. 

 Como objectivos específicos pretende-se analisar: 

- as diferenças nos estilos parentais das mães e dos pais; 

- as diferenças nos estilos parentais consoante os filhos sejam rapazes ou 

raparigas; 

- se a idade dos pais e dos filhos, a situação relacional, o nível sócio-económico, 

o número de filhos ou a religiosidade têm influência nestas diferenças e de que 

forma. 

 

 

 2.1.3 Questões de Investigação 

 

 Com o intuito de cumprir estes objectivos formularam-se algumas questões de 

investigação que servem também para orientar a análise dos dados. 
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1. Os estilos parentais diferem significativamente entre os pais e as mães: 

 a) na avaliação feita pelos próprios? 

 b) na avaliação feita pelos cônjuges/companheiros(as)? 

 

2. Os estilos parentais diferem significativamente entre filhos (masculino) e filhas: 

 a) na avaliação feita pelos próprios? 

 b) na avalição feita pelos cônjuges/companheiros(as)? 

 

3. Na avaliação feita pelos pais (masculino), os estilos parentais diferem 

significativamente para filhos (masculino) e filhas? 

 

4. Na avaliação feita pelas mães, os estilos parentais diferem significativamente 

para filhos (masculino) e filhas? 

 

 

 2.1.4 Estratégia Metodológica 

 

  2.1.4 Selecção da Amostra 

 

 A amostra em estudo foi retirada de uma conjunto maior, recolhido no âmbito de 

uma investigação sobre Conjugalidade e Parentalidade a decorrer na FPCE-UL 

orientada por Narciso, Ribeiro e Ferreira (2008)
2
, no Mestrado Integrado em Psicologia, 

no Núcleo de Psicologia Clínica Sistémica. Esta amostra geral foi recolhida pelos 

alunos que se encontravam a realizar o Mestrado Integrado, formando-se assim uma 

amostra conjunta geral de 628 pessoas. Nesta recolha foram respeitados alguns 

requisitos: cada aluno recolheu dados de vários instrumentos em quatro casais com 

filhos, oito mulheres casadas (quatro com filho e quatro sem filhos) e oito homens 

casados (quatro homens com filhos e quatro sem filhos). Os filhos teriam de ter idade 

entre os 2 e os 18 anos. Uma vez que no presente estudo se pretendia analisar a 

parentalidade, seleccionaram-se deste conjunto os sujeitos com filhos. Foram ainda 

retirados os casos em que o sexo dos filhos não estava referido, formando-se assim uma 

amostra final de 356 pessoas. 

 

                                                
2 Dado que a investigação ainda está em curso, não existe ainda qualquer publicação sobre a mesma. 
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Quadro 1 – Caracterização da amostra em estudo. 

VARIÁVEL DEMOGRÁFICA N PERCENTAGEM VÁLIDA 

Sexo 

Masculino 

Feminino 

 

178 

178 

 

50,0 

50,0 

Idade 
20-29 

30-39 

40-49 

50-59 

60-69 

 
20 

133 

165 

36 

2 

 
5,6 

37,4 

46,3 

10,1 

0,6 

Escolaridade 

0-4 anos 

5-6 anos 

7-9 anos 

10-12 anos 

Freq Univ. 

Ensino Superior 

 

11 

11 

54 

88 

29 

162 

 

3,1 

3,1 

15,2 

24,8 

8,2 

45,6 

Nível Sócio-económico 

Baixo 
Médio 

Méio-alto e alto 

 

45 
148 

163 

 

12,6 
41,6 

45,8 

Origem Étnica 

Caucasiana 

Africana 

Caucasiana-Africana 

Outra 

 

350 

2 

2 

1 

 

98,6 

0,6 

0,6 

0,3 

Zona de Residência habitual 

Norte 

Centro 

Grande Lisboa 

Alentejo 

Algarve 
Arquipélago da Madeira 

Arquipélago dos Açores 

Outra 

 

22 

75 

200 

11 

20 
9 

18 

1 

 

6,2 

21,1 

56,2 

3,1 

5,6 
2,5 

5,1 

0,3 

Estado Civil 

Casado 

Divorciado 

Solteiro 

 

334 

1 

21 

 

93,8 

0,3 

5,9 

Tempo de casamento (anos) 

0-4 

5-9 

10-14 

15-19 

Igual ou mais de 20 

 

19 

62 

60 

92 

95 

 

5,8 

18,9 

18,3 

28,0 

29,0 

Habita com 
Família nuclear 

Família nuclear + alargada 

 
335 

21 

 
94,1 

5,9 

Situação relacional 

Casamento 

União de facto 

 

331 

24 

 

93,2 

6,8 

N.º total de filhos 

1 

2 

3 

4 

5 

 

149 

174 

31 

1 

1 

 

41,9 

48,9 

8,7 

0,3 

0,3 
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Acompanhamento psiquiátrico 

Nunca teve 

Teve no passado 

Tem actualmente 

 

321 

30 

4 

 

90,4 

8,5 

1,1 

Religiosidade 

Não crente 

Crente não praticante 

Crente praticante 

 

64 

199 

89 

 

18,2 

56,5 

25,3 

 

 

De acordo com o Quadro 1
3
, podemos constatar que esta amostra era constituída 

por 50% (n=178) de pessoas do sexo masculino e 50% (n=178) do sexo feminino. Com 

idades entre os 21 e os 62 anos, com uma média de 40,64 (SD=7,269). Quanto à 

escolaridade, 45,6% (n=162) das pessoas possuíam habilitações ao nível do ensino 

superior, 24,8% (n=88) com 10 a 12 anos de escolaridade, seguindo-se os 7 a 9 anos 

(15,2%, n=54), a frequência universitária (8,2%, n=29) e os 0-4 e 5-6 anos de 

escolaridade, ambos com 3,1% (n=11). Esta amostra era constituída predominantemente 

por pessoas de origem caucasiana (98,6%, n=350) sendo os restantes de origem 

africana, caucasiana-africana e outra (0,6, n=2; 0,6, n=2 e 0,3, n=1 respectivamente). 

Em relação às idades, a faixa etária com maior percentagem é a dos 40-49 anos (46,3%, 

n=165), seguindo-se a faixa dos 30-39 (37,4, n=133), a dos 50-59 (10,1, n=36), a dos 

20-29 (5,6%, n=20) e por fim a dos 60-69 anos (0,6%, n=2). Quanto ao nível sócio-

económico
4
, 45,8% (n=163) da amostra encontram-se no nível médio-alto e alto, 41,6% 

(n=148) no médio e 12,6% (n=45) no baixo. Mais de metade das pessoas que 

constituíam a amostra residem na Grande Lisboa (56,2%, n=200), seguindo-se a região 

Centro (21,1%, n=75), a região Norte (6,2%, n=22), o Algarve (5,6, n=20), o 

arquipélago dos Açores (5,1%, n=18), o Alentejo (3,1%, n=11) e por fim o arquipélago 

da Madeira (2,5%, n=9). A grande maioria dos sujeitos é casada (93,8, n=334), sendo os 

restantes solteiros (5,9%, n=21) e divorciados (0,3%, n=1). Analisando apenas os 

casados, 29% (n=95) estão casados há 20 ou mais anos, 28% (n=92) entre 15 e 19 anos, 

18,9% (n=62) entre 5 e 9 anos, 18,3% (60) entre 10 e 14 anos e 5,8% (n=19) há 4 ou 

menos. 94,1% (n=335) habitam apenas com a família nuclear e 5,9% (n=21) com a 

família nuclear e com a alargada. Quanto à situação relacional, 94,1% (n=335) 

encontram-se casados e 6,8% (n=24) em união de facto. Relativamente ao n.º de filhos, 

                                                
3 Visto haver respostas omissas, não foi possível recolher os dados em todos os parâmetros relativamente a todos os 

sujeitos. Assim, o valor do N, apesar de muito semelhante, não é o mesmo em todas as variáveis e recorreu-se à 
percentagem válida. 
4 Para a reclassificação das profissões no nível sócio-económico recorreu-se à classificação de Simões (1994). 
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verifica-se que o valor é muito aproximado para os sujeitos que têm um filho (41,9%; 

n=149) e que têm dois (48,9%; n=174), sendo o valor ligeiramente superior neste caso. 

Dos restantes sujeitos, 8,7% (n=31) têm três filhos e 0,3% (n=1) tem quatro filhos sendo 

o valor idêntico para os sujeitos que têm cinco. Nesta amostra 90,4% (n=321) nunca 

tiveram acompanhamento psiquiátrico, 8,5% (n=30) tiveram no passado e 1,1% (n=4) 

têm actualmente. No campo da religiosidade, 56,6% (n=199) das pessoas que 

responderam ao questionário consideram-se crentes não praticantes, 25,3% (n=89) 

crentes praticantes e 18,2% (n=64) não crentes. De entre os crentes, 88,2% (n=253) são 

da religião católica, 6,3% (n=18) cristã/católica e 5,2% (n=15) de outra religião. 

 

Todos os sujeitos têm filhos (100%, n=356), o que está relacionado com o facto 

de este ser um dos requisitos da amostra. Da totalidade dos filhos, 94,7% (n=337) são 

biológicos, 2,8% (n=10) são adoptivos, em 2% (n=7) dos casos existem filhos de mais 

do que um tipo e em 0,6% dos casos são enteados. Relativamente às idades dos filhos, 

em 43,8% (n=156) dos casos existem crianças de mais do que uma faixa etária (mistos), 

em 23,6% (n=84) só existem filhos em idade pré-escolar, em 15,7% (n=56) só filhos 

adolescentes (10-17 anos), em 10,1% (n=36) só filhos em idade escolar e em 6,7% 

(n=24) só filhos jovens adultos. Ainda em relação ao número de filhos, em, 48,9% 

(n=174) dos sujeitos reportaram 2 filhos, em 41,9% (n=149) um filho, em 8,7% três 

filhos, havendo ainda um sujeito com 4 filhos (0,3%) e um sujeito com 5 filhos (0,3%). 

Quanto aos filhos sobre os quais os pais focaram as suas respostas no QEDP, 52% 

(n=185) eram do sexo masculino e 48% (n=171) do feminino. As idades variavam entre 

os 1 e 18, com uma média de 9,79 (SD=5,265), sendo que 27,4% (n=97) tinham uma 

idade entre os 6 e os 10, 27,1% (n=96) menos de 6, 25,7% (n=91) entre os 15 e os 18 e 

19,8% (n=70) entre os 11 e os 14.  

 

 

  4.1.4.2 Instrumentos utilizados 

 

 Com o objectivo de caracterizar a amostra em estudo, foi construído um 

Questionário Geral que contemplava variáveis sociais, pessoais e demográficas, tais 

como: sexo; nível de escolaridade; origem étnica; situação profissional; zona do país de 

residência; número, tipo, idade e sexo dos filhos; estado civil; coabitação; situação 
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relacional; existência de acompanhamento psicológico; opção religiosa e grau de 

religiosidade (Anexo 1). 

 

Para avaliar os estilos parentais recorreu-se ao Questionário de Dimensões e 

Estilos Parentais – QDEP (Robinson, Mandleco, Olsen & Hart, 2001, adaptado por 

Carapito, Pedro & Ribeiro, 2007
5
), na sua versão reduzida, que aborda aspectos da 

parentalidade, e que no caso do sujeito ter mais do que um filho, pedia-se-lhe que 

respondesse focando apenas um deles. Este questionário é composto por 32 itens, 

havendo uma primeira parte em que as respostas são referentes ao modo como o próprio 

actua em relação ao seu filho(a), e uma segunda, relativamente à forma de actuação do 

seu cônjuge ou companheiro(a) (Anexo 2). 

 Este questionário foi desenvolvido a partir de um conjunto de 133 itens, usando 

o Childrearing Practices Report de Block e itens adicionais retirados da literatura. Foi 

aplicado a 1251 pais americanos, recorrendo-se posteriormente a análise factorial para 

reduzir a escala a 62 itens. Nesta análise foram extraídos três factores correspondentes 

aos padrões autoritário, autoritativo e permissivo, postulados por Baumrind (Robinson, 

Mandleco, Olsen & Hart, 1995). Os mesmos autores (Robinson, Mandleco, Olsen & 

Hart, 2001) realizaram também a versão reduzida deste questionário, constituída por 32 

itens tendo sido obtidos três factores principais, correspondendo eles também aos estilos 

autoritativo (alpha de Cronbach=0,86), autoritário (alpha de Cronbach=0,82) e 

permissivo (alpha de Cronbach=0,64).  

 Na adaptação portuguesa deste questionário recorreu-se a uma variante da 

análise em componentes principais utilizada sobre as ordens dos itens, recorrendo à 

aplicação a uma matriz de correlação de Spearman – Análise das Ordens (Lebart, 

Morineau & Piron, 1995). Esta adaptação apresenta na escala „Próprio‟ um alpha de 

0,744 para as mães e 0,751 para os pais e na escala „Outro‟ um alpha de 0,770 para 

mães e 0,777 para pais. Foram obtidos também três factores: autoritativo, autoritário e 

permissivo com níveis de consistência interna consideráveis.  

 Importa ainda realçar que este questionário tenta contornar uma das limitações 

apontadas a este tipo de instrumentos. O facto de os sujeitos responderem em relação a 

si próprios e também em relação aos seus cônjuges/companheiros(as) diminui os efeitos 

                                                
5 Dado que a adaptação está em curso, não existe ainda qualquer publicação sobre a mesma. 
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da desejabilidade social, em que os pais têm tendência a procurar dar uma boa imagem 

de si e em consonância com o que é considerado correcto pela sociedade (Cruz, 2005). 

 

2.1.4.3. Procedimento na recolha de dados 

 

 Os questionários aplicados inseriram-se no âmbito de uma investigação alargada 

sobre Conjugalidade e Parentalidade a decorrer no Núcleo de Psicologia Clínica 

Sistémica, no âmbito do Mestrado Integrado em Psicologia. 

 O protocolo de investigação incluía um Questionário Geral (descrito no ponto 

anterior), um conjunto de escalas sobre Conjugalidade e Parentalidade e uma folha 

introdutória (que explicava os objectivos do estudo, assegurava o anonimato dos 

participantes e agradecia a participação no estudo) elaborada pelas orientadoras da 

dissertação. Durante a administração era pedido aos participantes que respondessem 

individualmente ao protocolo de investigação. Ficou ainda estipulado que, no caso do 

respondente levantar dúvidas, o investigador auxiliá-lo-ia sempre que necessário, ainda 

que todos os instrumentos constituintes do protocolo fossem precedidos de uma 

introdução explicativa. Terminado o preenchimento do questionário, este era colocado 

num envelope, ao qual era atribuído um código. 

 Depois de recolhidos todos os questionários, os dados foram introduzidos numa 

base de dados de SPSS (Statistical Package for Social Sciences, versão 15.0 para 

Windows) conjunta previamente criada pelas Professoras Orientadoras desta 

investigação. 

 Para a análise estatística dos dados recorreu-se, também ao software SPSS. 

 

 

 

 

3 – RESULTADOS  

 

Iniciando com uma breve análise descritiva, é possível constatar, pela análise do 

quadro 2, que os pais atribuem valores mais elevados no que diz respeito ao Estilo 

Autoritativo (Próprio - M=4,0784; Outro - M=4,0225), seguindo-se o Estilo Permissivo 
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(Próprio - M=2,015; Outro - M=2,2366) e, por último, o Estilo Autoritário (Próprio - 

M=1,9263; Outro - M=1,8749).  

 

Quadro 2 – Análise Descritiva dos Estilos Parentais de acordo com o sexo dos pais e 

dos filhos. 

 

 
 

No que respeita aos procedimentos estatísticos referentes à análise estatística 

inferencial do presente estudo, a normalidade das distribuições foi testada (Apêndice A) 

para os estilos parentais e, como em nenhum deles se verificaram os pressupostos da 

mesma (p < 0,05), recorreu-se aos testes não paramétricos de Mann-Whitney (na 

comparação de duas amostras independentes) e de Kruskal-Wallis (na comparação de 

mais de duas amostras independentes). Neste último, quando foi rejeitada a hipótese 

nula (ou seja, nos casos em que se verificaram diferenças significativas) e para se 

perceber em qual, ou quais, dos grupos as distribuições eram significativamente 

diferentes, recorreu-se às comparações múltiplas de médias das ordens a partir de 

amostras independentes (Maroco, 2007). Ainda de referir que, no Teste Mann-Whitney, 

quando se rejeitou a hipótese nula, optou-se por observar nas ordenações médias qual o 

grupo superior e dividir-se o p-value por dois, visto este teste ser unilateral. 

 

 

 Como forma de organização dos dados optou-se por se ir respondendo às 

questões de investigação colocadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 Geral Pais (Masc) Mães Filhos (Masc) Filhas 

Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. Média D.P. 

Est.Autoritativo P 4,0784 0,52075 3,9491 0,53720 4,2077 0,47084 4,0924 0,53826 4,0632 0,50225 

Est. Autoritário P 1,9265 0,43824 1,9477 0,42265 1,9053 0,45350 1,9876 0,46915 1,8604 0,39289 

Est. Permissivo P 2,0150 0,59872 2,0131 0,61511 2,0169 0,58359 2,0378 0,62969 1,9903 0,56410 

Est.Autoritativo O 4,0225 0,62068 4,1237 0,56332 3,9218 0,65918 4,0237 0,63580 4,0212 0,60586 

Est. Autoritário O 1,8749 0,47129 1,9557 0,49829 1,7946 0,42935 1,9469 0,50326 1,7974 0,42217 

Est. Permissivo O 2,2366 0,82350 2,3390 0,87435 2,1348 0,75845 2,2799 0,85163 2,1901 0,79198 
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1. Quais os estilos parentais que diferem significativamente entre os pais e as mães: 

 a) na avaliação feita pelos próprios? 

 b) na avalição feita pelos cônjuges/companheiros(as)? 

 

Através do teste de Mann Whitney (Apêndice B) é possível concluir-se que 

existem diferenças estatisticamente significativas entre pais e mães relativamente ao 

Estilo Autoritativo Próprio (11145,5; p=0.000), Estilo Autoritativo Outro (12826; 

p=0,002), Estilo Autoritário Outro (12426; p=0,001) e Estilo Permissivo Outro (13679; 

p=0,031).  

Assim, tendo em conta que a média do Estilo Autoritativo Próprio é mais 

elevada no sexo feminino (M=4,2077) do que no sexo masculino (M=3,9491), pode 

concluir-se que as mães se avaliam como sendo mais autoritativas do que os pais se 

avaliam a si próprios. Ainda de sublinhar que, apesar da não existência de diferenças 

estatisticamente significativas, os pais avaliam-se como mais autoritários e as mães 

como mais permissivas. 

 Quanto à avaliação feita em relação aos cônjuges/companheiros (outros), pode 

constatar-se no Quadro 2 que as médias do sexo masculino são mais elevadas nos três 

estilos, o que significa que os pais avaliam as mães como mais autoritativas, mais 

autoritárias e mais permissivas do que elas os avaliam a eles. 

 

 

2. Os estilos parentais diferem significativamente entre filhos (masculino) e filhas: 

 a) na avaliação feita pelos próprios? 

 b) na avalição feita pelos cônjuges/companheiros(as)? 

 

O teste de Mann-Whitney (Apêndice C) permite concluir que existem diferenças 

estatisticamente significativas entre filhos e filhas relativamente ao Estilo Autoritário 

Próprio (13565,5; p=0,020) e Estilo Autoritário Outro (13230; p=0,009). 

 Assim, tendo em conta que a média do sexo masculino é mais elevada que a do 

sexo feminino nestes dois parâmetros (Quadro 2), pode concluir-se que tanto na sua 

avaliação como na dos seus cônjuges, os pais (no geral) consideram ser mais 

autoritários com os filhos rapazes do que com as filhas. 
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3. Na avaliação feita pelos pais (masculino), os estilos parentais diferem 

significativamente para filhos (masculino) e filhas? 

 

Ao analisar apenas as respostas dos pais (masculino), não surgem diferenças 

significativas para nenhum dos estilos (Apêndice D), nem na avaliação quanto aos seus 

estilos, nem na avaliação que fazem acerca dos estilos das mães. 

 

 

4. Na avaliação feita pelas mães, os estilos parentais diferem significativamente 

para filhos (masculino) e filhas? 

 

Na análise das respostas das mães, recorrendo ao teste de Mann-Whitney 

(Apêndice E) é possível constatar que as diferenças mantêm-se no Estilo Autoritário 

Próprio (3075; p=0,005) e no Estilo Autoritário Outro (3007; p=0,025). Assim, dado 

que as ordenações médias do sexo masculino são mais elevadas que as do sexo 

feminino, pode concluir-se que as mães consideram ser mais autoritárias com os rapazes 

do que com as raparigas e consideram que os seus maridos/companheiros são também 

mais autoritários com os rapazes do que com as raparigas. 

 

 Analisando mais detalhadamente estas diferenças consoante o sexo, optou-se por 

procurar as diferenças significativas entre pais e mães e entre filhos e filhas nos itens 

que constituíam o questionário. Assim, aplicando o teste de Mann-Whitney (Apêndice 

F) obtiveram-se algumas diferenças estatisticamente significativas. Quanto às diferenças 

entre pais e mães, pode concluir-se que são significativas em alguns deles. As mães 

apresentam resultados mais elevados do que os pais nos itens “1. Sou sensível às 

necessidades e sentimentos do meu filho” (11993,5; p=0,000), “5. Explico ao meu filho 

como me sinto quando ele se comporta bem e quando se comporta mal” (12186; 

p=0,000), “7. Encorajo o meu filho a falar dos seus problemas” (11670;p=0,000), “12. 

Conforto e sou compreensiva quando o meu filho está „em baixo‟ ” (11246; p=0,000), 

“14. Elogio o meu filho quando ele se comporta bem” (12400,5; p=0,000), “18. Tenho 

em conta as preferências do meu filho quando se fazem planos para a família” (14166,5; 

p=0,0245), “21. Mostro respeito pelas opiniões do meu filho, encorajando-o a expressá-

las” (12727; p=0,000), “25. Explico ao meu filho os motivos porque deve cumprir 

regras” (12986; p=0,0005), “27. Tenho momentos de grande afectividade e carinho com 
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o meu filho” (11597; p=0,000), “29. Ajudo o meu filho a compreender o impacto do seu 

comportamento, encorajando-o a falar sobre as consequências das suas acções” (13271; 

p=0,002), “31. Explico as consequências do comportamento do meu filho” 

(13058;p=0,001). Todos estes itens se enquadram no Estilo Autoritativo. 

 Quanto aos pais (masculino), estes apresentam resultados significativamente 

mais elevados do que as mães nos itens “17. Ameaço o meu filho com castigos mais 

vezes do que o castigo efectivamente”(13268,5; p=0,009), “23. Repreendo e critico o 

meu filho para o bem dele” (12955; p=0,001), “28. Castigo o meu filho deixando-o 

sozinho e dando-lhe poucas explicações” (14221; p=0,005). 

 Analisando as respostas referentes a filhos e filhas (Apêndice G), os pais (no 

geral) apresentam resultados significativamente mais elevados para os filhos 

(masculino) nos itens “2. Castigo fisicamente o meu filho para o disciplinar” (13374; 

p=0,0025), “5. Explico ao meu filho como me sinto quando ele se comporta bem e 

quando se comporta mal” (13623; p=0,011), “6. Bato ao meu filho quando ele é 

desobediente” (13182; p=0,001), “17. Ameaço o meu filho com castigos mais vezes do 

que o castigo efectivamente” (13592; p=0,0235), “32. Dou uma bofetada ao meu filho 

quando ele se comporta mal” (12633;p=0,000). 

 

 

 

 Depois de respondidas estas questões, procurou saber-se que diferenças 

significativas entre pais e mães e filhos e filhas, ao nível dos estilos parentais, surgiriam 

consoante algumas variáveis demográficas como a idade dos filhos, a idade dos pais, 

NSE, situação relacional, número de filhos e religiosidade. Assim, optou-se por realizar 

dois tipos de análise: A e B. Na análise A procurou-se responder às questões de 

investigação 1, 2, 3 e 4, em separado, para cada uma das categorias das variáveis 

demográficas referidas anteriormente. Para tal construíram-se os quadros 3, 4, 5, 6, 7 e 

8, onde estão inscritos apenas os estilos onde surgiram diferenças estatisticamente 

significativas com recurso ao teste não paramétrico Mann Whitney (como é possível 

verificar no apêndice H), usando-se o azul quando a ordenação das médias é superior 

para o sexo masculino e o rosa para o sexo feminino. Na análise B optou-se por 

investigar os efeitos das variáveis demográficas referidas anteriormente em separado 

para os grupos dos pais (masculino), das mães, dos filhos (masculino), das filhas, dos 
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pais (masculino) com filhos (masculino), dos pais (masculino) com filhas, das mães 

com filhos (masculino) e das mães com filhas.  

 

 

 De seguida descrevem-se os resultados referentes à análise A. 

 

Quadro 3 – Diferenças entre os sexos dos pais e dos filhos nos Estilos Parentais 

consoante a idade dos filhos. 

 

 Pais (Geral) 
Diferenças entre pais 

e mães 

Filhos (Geral) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

Pais (Masc) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelos pais 

Mães 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelas mães 

Menos de 6 

anos 

(pré-escolar) 

Autoritário Outro 
(854,5; p=0,0205) 

Autoritativo Outro 
(772;p=0,0075) 

 
_________ 

Autoritário Outro 
(178;p=0,0105) 

6-10 anos 

(escolar) 

 

Autoritativo Próp. 

(849,5; p=0,0095) 
Permissivo Outro 
(815,5;p=0,0045) 

 
_________ 

 
_________ 

Autoritativo Próp. 

(160,5; p=0,008) 
Autoritativo Outro 

(179; p=0,022) 

Autoritário Outro 
(177,5;p=0,020) 

11-14 anos 

(adolescente) 

 

Autoritário Outro 
(299,5; p=0,000) 

Autoritativo Próp. 

(405; p=0,009) 
Autoritativo Outro 
(434,5;p=0,022) 

 
_________ 

Autoritativo Próp. 

(65,5;p=0,001) 
Autoritativo Outro 
(119,5; p=0,0005) 

15-18 anos 

(adolescente 

intermédio) 

Autoritativo Próp. 

(541,5; p=0,000) 
Autoritativo Outro 
(741,5; p=0,010) 

 

_________ 
 

 

_________ 

 

_________ 

 

Assim, pela observação do Quadro 3, é possível constatar que quanto à categoria dos 

filhos com menos 6 anos, os pais (masculino) avaliam as mães como mais autoritárias 

(854,5; p=0,0205), pais (no geral) avaliam os seus cônjuges/companheiros(as) como 

mais autoritativos com as raparigas (772; p=0,0075); mães avaliam os pais como mais 

autoritários com os filhos (masculino) do que com as filhas (178; p=0,0105). Na faixa 

etária dos 6 aos 10 anos, as mães avaliam-se como mais autoritativas do que os pais se 

avaliam a si (849,5; p=0,0095) e os pais (masculino) avaliam as mães como mais 

permissivas do que as mães os avaliam a eles (815,5;p=0,0045); as mães avaliam-se 

como mais autoritativas com os rapazes (160,5; p=0,008) e avaliam os homens como 

mais autoritativos (179; p=0,022) e autoritários (177,5;p=0,020) com os rapazes do que 

com as raparigas. Considerando apenas os adolescentes entre os 11 e os 14 anos, 

conclui-se que os pais (masculino) avaliam as mães como mais autoritárias do que as 

mães os avaliam a eles (299,5; p=0,000); pais (no geral) avaliam-se a si (405; p=0,009) 

e aos seus cônjuges/companheiros(as) (434,5; p=0,022) como mais autoritativos com os 
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rapazes; mães avaliam-se a si (65,5; p=0,001) e aos seus maridos/companheiros (119,5; 

p=0,0005) como mais autoritativos com os rapazes do que com as raparigas. Por fim, 

com adolescentes entre os 15 e os 18 anos, as mães avaliam-se como mais autoritativas 

do que os pais (masculino) (541,5; p=0,000) e estes também avaliam as suas mulheres 

como mais autoritativas do que elas os avaliam a eles (741,5; p=0,010). 

 

Quadro 4 – Diferenças entre os sexos dos pais e dos filhos nos Estilos Parentais 

consoante a idade dos pais. 

 

 Pais (Geral) 
Diferenças entre pais 

e mães 

Filhos (Geral) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

Pais (Masc) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelos pais 

Mães 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelas mães 

 

20-29 anos 

_________ Autoritativo Outro 
(20; p=0,0215) 

Autoritativo Outro 
(0,00; p=0,016) 

Autoritário Outro 
(2,500; p=0,008) 

 

30-39 anos 

 

Autoritativo Próp. 
(1588,5; p=0,003) 
Autoritativo Outro 

(1718,5; p=0,023) 
Autoritário Outro 
(1683; p=0,0155) 

Permissivo Outro 
(1715; p=0,023) 

 
_________ 

Autoritário Outro 
(473; p=0,0185) 

 

40-49 anos 

 

Autoritativo Próp. 

(2338; p=0,0005) 

Autoritativo Outro 
(2795; p=0,0235) 
Autoritário Outro 
(2417; p=0,0005) 

 
_________ 

 
_________ 

 
_________ 

 

50-59 anos 

 

 

_________ 
Autoritativo Próp. 

(48,5; p=0,008) 

Autoritário Próp. 

(56,5; p=0,0165) 

 

_________ 

Autoritativo Outro 

(7,00; p=0,0185) 

 

 Pela análise do Quadro 4 observa-se que no grupo dos pais com idades entre os 

20 e os 29 anos pode constatar-se que pais (no geral) avaliam os seus cônjuges/ 

companheiros como mais autoritativos com os rapazes do que com as raparigas (20; 

p=0,0215); os pais (masculino) avaliam as mães como mais autoritativas com as filhas 

do que com os filhos (0,00; p=0,016); as mães avaliam os pais como mais autoritários 

com os filhos do que com as filhas (2,500; p=0,008). No grupo dos pais com idades 

entre os 30 e os 39 anos, as mães avaliam-se como mais autoritativas (1588,5; 

p=0,003), os pais (masculino) também avaliam as mães como mais autoritativas 

(1718,5; p=0,023) e as mães avaliam os pais como mais autoritários (1683; p=0,0155). 

Os pais (no geral) avaliam os seus cônjuges/companheiros(as) como mais permissivos 

com os rapazes do que com as raparigas (1715; p=0,023) e as mães avaliam os 

maridos/companheiros como mais autoritários com os rapazes do que com as raparigas 

(473; p=0,0185). No grupo dos pais com idades compreendidas entre os 40 e os 49 
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anos, para filhos de ambos os sexos, as mães avaliam-se como mais autoritativas (2338; 

p=0,0005) e os pais (masculino) avaliam também as mães como mais autoritativas 

(2795; p=0,0235) e mais autoritárias (2417; p=0,0005). Quanto à faixa dos 50-59 anos, 

os pais (no geral) avaliam-se como mais autoritativos (48,5; p=0,008) e autoritários 

(56,5; p=0,0165) com os rapazes do que com as raparigas e as mães avaliam os seus 

maridos /companheiros como mais autoritativos (7,00; p=0,0185). Os pais com idades 

entre os 60 e os 69 anos não foram analisados pois o grupo era constituído apenas por 

dois indivíduos do sexo masculino. 

 

Quadro 5 – Diferenças entre os sexos dos pais e dos filhos nos Estilos Parentais 

consoante o NSE. 

 
 Pais (Geral) 

Diferenças entre pais 
e mães 

Filhos (Geral) 

Diferenças entre 
filhos e filhas 

Pais (Masc) 

Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelos pais 

Mães 

Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelas mães 

 

NSE baixo 

 

 
_________ 

 
_________ 

 
_________ 

Autoritário Próp. 

(21,5; p=0,0135) 

Autoritário Outro 
(12,5; p=0,002) 

 

NSE médio 

 

Autoritativo Próp. 

(1808;p=0,0005) 

 
_________ 

 
_________ 

Autoritativo Próp. 

(331; p=0,0075) 
Autoritativo Outro 

(349; p=0,0145) 

NSE médio-

alto e alto 

 

Autoritativo Próp. 

(2331;p=0,001) 
Autoritativo Outro 
(2453;p=0,0045) 

Autoritário Outro 
(2374; p=0,002) 

 
_________ 

 
_________ 

 
_________ 

 

Recorrendo ao Quadro 5, ao analisar os sujeitos de NSE baixo pode constatar-se 

que as mães se avaliam a si (21,5; p=0,0135) e aos seus maridos (12,5; p=0,002) como 

mais autoritários com os rapazes do que com as raparigas. Quanto ao NSE médio, as 

mães avaliam-se como mais autoritativas do que os pais (1808; p=0,0005) e avaliam-se 

também a si (331; p=0,0075) e aos seus maridos/companheiros (349; p=0,0145) como 

mais autoritativos com os rapazes do que com as raparigas. No que se refere ao NSE 

médio-alto e alto, as mães avaliam-se como mais autoritativas (2331;p=0,001) do que 

os homens e os pais (masculino) avaliam as suas mulheres/companheiras como mais 

autoritativas (2453;p=0,0045) e autoritárias (2374; p=0,002). 
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Quadro 6 – Diferenças entre os sexos dos pais e dos filhos nos Estilos Parentais 

consoante a situação relacional dos pais. 

 

 Pais (Geral) 
Diferenças sig. entre 

pais e mães 

Filhos (Geral) 
Diferenças sig. entre 

filhos e filhas 

Pais (Masc) 
Diferenças sig. entre 

filhos e filhas 
avaliadas pelos pais 

Mães 
Diferenças sig. entre 

filhos e filhas 
avaliadas pelas mães 

 

Casamento 

 

Autoritativo Próp. 

(9641; p=0,000) 
Autoritativo Outro 

(10800; p=0,0005) 
Autoritário Outro 
(10764; p=0,0005) 

Autoritário Próp. 

(11365,5; p=0,004) 
Autoritário Outro 

(11171,5; p=0,0025) 

 
_________ 

Autoritário Próp. 

(2631; p=0,004) 
Autoritário Outro 

(2581; p=0,0025) 

União de facto 

 

 
_________ 

 

 
_________ 

Autoritativo Outro 
(4,50; p=0,015) 

Autoritativo Próp. 

(5,00; p=0,018) 
 

 

O quadro 6 permite constatar que na análise do grupo dos casados, pode-se 

concluir que as mães se avaliam como mais autoritativas (9641; p=0,000) do que os pais 

(masculino) e estes avaliam as mães como mais autoritativas (10800; p=0,0005) e 

autoritárias (10764; p=0,0005) do que elas os avaliam a eles; os pais (no geral) avaliam-

se a si (11365,5; p=0,004) e aos seus cônjuges (11171,5; p=0,0025) como mais 

autoritários com os rapazes do que com as raparigas e as mães avaliam-se também a si 

(2631; p=0,004) e aos seus cônjuges (2581; p=0,0025) como mais autoritários com os 

rapazes do que com as raparigas. Quanto às pessoas em união de facto, os pais 

(masculino) avaliam as mães como mais autoritativas (4,50; p=0,015) com as raparigas 

do que com os rapazes e as mães avaliam-se como mais autoritativas (5,00; p=0,018) 

com os rapazes do que com as raparigas. 

 

Quadro 7 – Diferenças entre os sexos dos pais e dos filhos nos Estilos Parentais 

consoante o número de filhos. 

 Pais (Geral) 
Diferenças entre pais 

e mães 

Filhos (Geral) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

Pais (Masc) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelos pais 

Mães 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelas mães 

 

1 filho 

 

Autoritativo Próp. 
(2177,5, p=0,012) 

Autoritário Próp. 
(2247,5; p=0,0235) 

Autoritativo Outro 
(2219; p=0,0245) 

Autoritário Outro 
(2201; p=0,0205) 

Autoritário Outro 
(2054; p=0,0075) 

 
_________ 

Autoritário Outro 
(478,5; p=0,003) 

 

2 filhos 

 

Autoritativo Próp. 
(2479,5; p=0,000) 

Autoritativo Outro 
(3113,5; p=0,0215) 

Autoritário Outro 
(2966,5; p=0,007) 

Permissivo Outro 
(3058; p=0,0135) 

 
_________ 

 
_________ 

 
_________ 

3 ou mais 

filhos 

Autoritativo Próp. 
(68,0; p=0,009) 

_________ _________ Autoritativo Outro 
(5,00;p=0,007) 
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 Pelo Quadro 7, é possível observar que nas famílias em que há apenas um filho, 

as mães avaliam-se como mais autoritativas do que os pais (2177,5, p=0,012), os pais 

avaliam-se como mais autoritários do que as mães (2247,5; p=0,0235) e avaliam as suas 

mulheres/companheiras como mais autoritativas (2219; p=0,0245) e mais autoritárias 

(2201; p=0,0205) do que elas os avaliam a eles; os pais (no geral) avaliam os seus 

cônjuges/ companheiros como mais autoritários com os rapazes (2054; p=0,0075) e as 

mães avaliam os seus maridos como mais autoritários com os rapazes do que com as 

raparigas (478,5; p=0,003). Nas famílias com dois filhos, as mães avaliam-se como 

mais autoritativas (2479,5; p=0,000) do que os pais e estes avaliam as suas mulheres 

como mais autoritativas (3113,5; p=0,0215), autoritárias (2966,5; p=0,007) e 

permissivas (3058; p=0,0135) do que elas os avaliam a eles. Nas famílias com três ou 

mais filhos as mães avaliam-se como mais autoritativas do que os pais com filhos de 

ambos os sexos (68,0; p=0,009) e as mães avaliam os seus maridos como mais 

autoritativos com os rapazes do que com as raparigas (5,00;p=0,007). 

 

Quadro 8 – Diferenças entre os sexos dos pais e dos filhos nos Estilos Parentais 

consoante a religiosidade. 

 

 Pais (Geral) 
Diferenças entre pais 

e mães 

Filhos (Geral) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

Pais (Masc) 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelos pais 

Mães 
Diferenças entre 
filhos e filhas 

avaliadas pelas mães 

 

Não crente 

 

 
_________ 

 
_________ 

Permissivo Outro 
(119,5; p=0,024) 

 
_________ 

Crente não 

praticante 

 

Autoritativo Próp. 

(3421; p=0,000) 
Autoritativo Outro 
(3871; p=0,0055) 
Autoritário Outro 
(3931,5; p=0,008) 

Autoritário Próp. 

(4060,5; p=0,0155) 
Autoritário Outro 
(3957; p=0,010) 

 
_________ 

 
_________ 

Crente 

praticante 

 

Autoritativo Próp. 

(660; p=0,007) 
Autoritário Outro 
(667,5; p=0,008) 

 
_________ 

Permissivo Próprio 

(93,0; p=0,013) 

 
_________ 

 

Por observação do Quadro 8, ao analisar o grupo dos não crentes, pode-se 

constatar que os pais (masculino) avaliam as mães como mais permissivas com os 

rapazes do que com as raparigas (119,5; p=0,024). Quanto aos crentes não praticantes, 

as mães avaliam-se como mais autoritativas do que os pais (3421; p=0,000), os pais 

(masculino) avaliam as mães como mais autoritativas (3871; p=0,0055) e autoritárias 

(3931,5; p=0,008) do que elas os avaliam a eles; pais (no geral) avaliam-se a si (4060,5; 

p=0,0155) e aos seus cônjuges/companheiros(as) (3957; p=0,010) como mais 
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autoritários com os rapazes do que com as raparigas. No grupo dos crentes praticantes, 

as mães avaliam-se como mais autoritativas (660; p=0,007) do que os pais com os filhos 

de ambos os sexos e estes avaliam as mães como mais autoritárias do que elas os 

avaliam a eles (667,5; p=0,008); os pais (masculino) avaliam-se como mais permissivos 

com as raparigas do que com os rapazes (93,0; p=0,013). 

 

 

 De seguida proceder-se-á à descrição da análise B. Em todos os grupos 

analisados começar-se-á por referir quais os estilos parentais em que surgem as 

diferenças estatisticamente significativas (com a aplicação do teste não paramétrico de 

Kruskall Wallis) sendo, de seguida, mencionados os grupos que tendem a ser superiores 

ou inferiores, obtidos através das comparações múltiplas (para simplificar a análise 

apenas são referidos os estilos em que há diferenças estatisticamente significativas). Na 

tabela do Apêndice I encontram-se resumidas as diferenças estatisticamente 

significativas encontradas, bem como as tendências obtidas nas comparações múltiplas 

(Apêndice J). 

 

Diferenças consoante a idade dos filhos relativamente aos diferentes estilos 

parentais 

Relativamente aos Estilos Autoritativo Próprio (8,470; p=0,037), Autoritário 

Próprio (10,441; p=0,015), Permissivo Próprio (14,564; p=0,002), Autoritário Outro 

(13,196; p=0,004) e Permissivo Outro (23,057; p=0,000), o teste de Kruskal Wallis 

permite concluir que existem diferenças significativas consoante a idade dos filhos. 

Assim, e recorrendo aos resultados das comparações múltiplas, pode concluir-se 

que os pais (no geral) de adolescentes de 11-14 anos tendem a avaliar-se como mais 

autoritativos do que pais com filhos com menos de 6 anos (31,822470; p=0,048) e com 

adolescentes de 15-18 anos (43,742857; p=0,007); pais com filhos em idade escolar (6-

10 anos) tendem a avaliar-se como mais autoritários do que pais de adolescentes de 11-

14 (34,020177; p=0,033) e de 15-18 anos (44,264133; p=0,003); estes últimos tendem a 

avaliar-se como menos autoritários, em comparação com os pais de crianças com menos 

de 6 anos (30,780563; p=0,039) e de 6-10 anos (44,264133; p=0,003); e pais com filhos 

em idade pré-escolar (menos de 6 anos) tendem a avaliar-se como mais permissivos 

comparando com filhos de todas as outras idades (6 a 10 anos: 31,766108; p=0,028; 11 

a 14 anos: 41,091071; p=0,009; 15-18 anos: 54,499313; p=0,000). Na avaliação dos 
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seus cônjuges/companheiros(as), salientam-se os pais de adolescentes entre os 15 e os 

18 anos como menos autoritários do que pais de crianças com menos de 6 anos 

(38,794621; p=0,009) e de crianças dos 6 aos 10 anos (51,896737; p=0,000); os pais de 

crianças com menos de 6 anos como os mais permissivos em comparação com os 

restantes (6-10 anos: 29,898155; p=0,037; 11-14 anos: 49,260526; p=0,002; 15-18 anos: 

69,151186; p=0,000) e os pais de adolescentes de 15-18 anos como os menos 

permissivos, comparando com os pais de crianças em idade pré-escolar (69,151186; 

p=0,000) e escolar (39,253030; p=0,007). 

 

 Analisando apenas os resultados dos pais (masculino) pode constatar-se que as 

diferenças significativas se mantêm ao nível dos Estilos Autoritativo Próprio (9,342; 

p=0,025), Autoritário Próprio (10,436; p=0,015), Permissivo Próprio (14,074; p=0,003), 

Autoritário Outro (11,233; p=0,011) e Permissivo Outro (12,641; p=0,005). Os pais 

(masculino) de adolescentes com 15-18 anos tendem a avaliar-se como menos 

autoritativos do que pais de filhos de 6-10 anos (45,451915; p=0,025) e de adolescentes 

de 11-14 anos (64,576033; p=0,004); pais (masculino) de adolescentes de 15-18 anos 

tendem a avaliar-se como menos autoritários do que pais de filhos em idade pré-escolar 

(53,957447; p=0,010) e escolar (62,479787; p=0,003) e menos permissivos do que pais 

de filhos em idade pré-escolar (79,223404; p=0,000) e escolar (47,651915; p=0,020). 

Quanto à avaliação do Outro, os pais de adolescentes com 15-18 anos consideram as 

suas mulheres/companheiras como menos autoritárias do que pais com filhos de 

qualquer das outras idades em estudo (menos de 6: 56,863784; p=0,009; 6-10 anos: 

66,305957; p=0,002; 11-14 anos: 67,957134; p=0,004); estes mesmos pais consideram 

as suas mulheres/companheiras como menos permissivas, comparando com pais com 

filhos em idade pré-escolar (68,289084; p=0,001) e escolar (62,632128; p=0,003).  

 Quanto às mães, as diferenças estatisticamente significativas apenas surgem no 

Estilo Permissivo Outro (14,317; p=0,003): mães de filhos com menos de 6 anos 

tendem a avaliar os pais (masculino) como mais permissivos do que as mães de crianças 

em qualquer das outras faixas etárias (6-10 anos: 56,096396; p=0,004; 11-14: 

58,234694; p=0,006; 11-18 anos: 70,496058; p=0,000).  

 

 Analisando as respostas referentes apenas aos filhos (masculino), constata-se 

que as diferenças significativas surgem nos Estilos Autoritativo Próprio (12,020; 

p=0,007), Permissivo Próprio (8,339; p=0,039), Autoritativo Outro (11,258; p=0,010) e 



33 

 

Permissivo Outro (14,951; p=0,002). Os pais de rapazes com idades entre os 11 e os 14 

anos tendem a considerar-se mais autoritativos do que pais de filhos em idade pré-

escolar (77,485286; p=0,001) e de adolescentes de 15-18 anos (66,855242; p=0,007). 

Pais com filhos (masculino) com menos de 6 anos tendem a avaliar-se como mais 

permissivos do que pais com rapazes adolescentes (11-14 anos: 48,330504; p=0,036 e 

15-18 anos: 53,273246; p=0,013). Na avaliação dos outros, pais (no geral) de filhos 

(masculino) em idade pré-escolar tendem a avaliar os seus cônjuges/companheiros(as) 

como menos autoritativos (diferenças significativas com pais de filhos em idade escolar: 

46,678571;p=0,016 e de adolescentes entre os 11 e os 14 anos: 72,652074; p=0,002); os 

pais de rapazes de 11-14 anos avaliam os seus cônjuges/companheiros(as) como mais 

autoritativos (diferenças significativas com pais de rapazes em idade pré-escolar: 

72,652074; p=0,002 e de adolescentes de 15-18 anos: 50,143145; p=0,041); os pais de 

rapazes com menos de 6 anos tendem a avaliar os seus cônjuges/companheiros(as) 

como mais permissivos (diferenças significativas com pais de adolescentes de 11-14 

anos: 45,071429; p=0,046 e 15-18 anos: 80,021429; p=0,000) e pais de rapazes com 15-

18 anos tendem a avaliar os seus cônjuges/companheiros(as) como menos permissivos 

(diferenças significativas com pais de filhos em idade pré-escolar: 80,021429; p=0,000 

e escolar: 58,619643; p=0,005). 

 Quanto às filhas, as diferenças estatisticamente significativas surgem no Estilo 

Permissivo Próprio (8,145; p=0,043), Estilo Autoritário Outro (8,729; p=0,033) e Estilo 

Permissivo Outro (8,899; p=0,031). Assim, pais (no geral) de filhas com menos de 6 

anos tendem a considerar-se mais permissivos do que pais com filhas mais velhas 

(diferenças significativas com pais de filhas entre os 6 e os 10 anos: 49,449656; 

p=0,024 e de filhas entre os 15 e os 18 anos: 57,502262; p=0,006). Pais de raparigas 

adolescentes (15-18 anos) tendem a avaliar os seus cônjuges/companheiros (as) como 

menos autoritários do que pais com filhas mais novas (diferenças significativas com 

pais de raparigas com menos de 6 anos: 50,138009; p=0,019 e de raparigas de 6-10 

anos: 53,664275; p=0,011). Pais com filhas em idade pré-escolar (menos de 6 anos) 

tendem a avaliar os seus cônjuges/companheiro(as) como mais permissivos do que pais 

com filhas mais velhas (diferenças significativas para pais de raparigas de 11-14 anos: 

51,461538; p=0,022 e de 15-18 anos; 59,478130; p=0,005). 

 

 Analisando separadamente pais(masculino)-filhos(masculino), as diferenças 

significativas surgem no Estilo Permissivo Próprio (11,956; p=0,008) e no Estilo 
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Permissivo Outro (8,650; p=0,034). Assim, os pais (masculino) de rapazes com menos 

de 6 anos tendem a avaliar-se como mais permissivos (diferenças significativas em 

relação a pais de rapazes adolescentes entre os 11 e os 14 – 64,084821; p=0,040 - e 

entre os 15 e os 18 anos – 88,828571; p=0,003) e os pais de adolescentes entre os 15 e 

os 18 anos tendem a avaliar-se a si e à sua cônjuge/companheira como menos 

permissivos do que pais de rapazes com menos de 6 anos (próprio: 88,828571; p=0,003; 

outro: 64,260185; p=0,029) e rapazes entre os 6 e os 10 anos (próprio: 79,275000; 

p=0,006; outro: 83,541667; p=0,004).  

Analisando separadamente pais (masculino)-filhas, as diferenças significativas 

surgem no Estilo Autoritativo Próprio (9,971; p=0,019) e no Estilo Autoritário Outro 

(9,851; p=0.020). Assim, pais (masculino) de raparigas com idades entre os 15 e os 18 

anos avaliam-se como menos autoritativos do que pais com filhas mais novas 

(diferenças significativas em relação a pais de filhas em idade pré-escolar: 72,599415; 

p=0,013, escolar: 80,838889; p=0,005 e adolescentes dos 11 aos 14 anos: 66,416667; 

p=0,025). Estes pais avaliam também as suas mulheres/companheiras como menos 

autoritárias com as filhas adolescentes do que pais com filhas em idade pré-escolar 

(93,846004; p=0,003) e escolar (86,465741; p=0,006). 

 Analisando separadamente mães-filhos(masculino), as diferenças significativas 

surgem no Estilo Autoritativo Próprio (11,387; p=0,010), Estilo Autoritativo Outro 

(13,017; p=0,005), Estilo Autoritário Outro (10,496; p=0,015) e Estilo Permissivo Outro 

(11,378; p=0,010). Mães de filhos (masculino) com menos de 6 anos avaliam-se a si e 

aos seus maridos/companheiros como menos autoritativos do que mães de filhos mais 

velhos (diferenças significativas em relação a mães de filhos em idade escolar e de 

adolescentes com idades entre os 11 e os 14 anos); mães de rapazes adolescentes (11-14 

anos) avaliam-se como mais autoritativas do que mães de filhos com menos de 6 anos e 

de adolescentes entre os 15 aos 18 anos; estas mães (11-14 anos) avaliam também os 

seus maridos/companheiros como menos autoritários com rapazes dos 11 aos 14 anos 

do que mães com filhos com menos de 6 anos e de mães com filhos entre os 6 e os 10 

anos. Mães de filhos com menos de 6 anos avaliam os seus maridos/companheiros 

como mais permissivos do que mães com filhos mais velhos (diferenças significativas 

em relação a mães de filhos com 6-10 anos, 11-14 anos, 15-18 anos). Ainda de referir 

que mães com rapazes com idades entre os 6 e os 10 e os 11 e os 14 anos avaliam os 

seus maridos/companheiros como mais autoritativos do que mães com filhos com 
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menos de 6 anos e com adolescentes entre os 15 e os 18 anos (sendo estes dois grupos 

os menos autoritativos). 

 No que respeita ao grupo mães-filhas não surgem diferenças significativas. 

 

 Tendo em conta que na análise do estado relacional os grupos a comparar 

apresentavam números de elementos muito desequilibrados, optou-se por não se 

proceder à análise desta variável. 

 

Diferenças consoante a idade dos pais relativamente aos diferentes estilos 

parentais 

Visto o número de elementos em cada uma das categorias existentes ser bastante 

desequilibrado, optou-se por reagrupar esta variável em duas categorias, uma que 

engloba os pais com idades entre os 20 e os 39 e outra entre os 40 e os 69 anos. Assim, 

o teste de Mann-Whitney permitiu concluir que existem diferenças significativas 

consoante a idade dos pais relativamente ao Estilo Permissivo Próprio (12207; 

p=0,000), Estilo Autoritativo Outro (13161,5; p=0,009) e Estilo Permissivo Outro 

(12158; p=0,0005). 

 Assim, atendendo às ordenações médias, pode concluir-se que pais (no geral) 

mais novos (20-39 anos) avaliam-se a si e aos seus cônjuges/companheiros(as) como 

mais permissivos do que pais mais velhos (40-69 anos). Pais entre os 40 e os 69 anos 

avaliam os seus cônjuges/companheiros(as) como mais autoritativos do que pais dos 20 

aos 39 anos. 

 

 Analisando apenas os pais (masculino), as diferenças significativas surgem no 

Estilo Permissivo Próprio (2636,5; p=0,0005) e no Estilo Permissivo Outro (2853,5; 

p=0,0065). Assim, e recorrendo novamente às ordenações médias, constata-se que pais 

(masculino) mais novos (20-39 anos) consideram-se a si e às suas mulheres/ 

companheiras mais permissivos que os pais mais velhos (40-69 anos) 

 Quanto às mães, a única diferença significativa surge no Estilo Permissivo 

Outro (3043; p=0,0035): as mães com idades entre os 20 e os 39 anos avaliam os pais 

(masculino) como mais permissivos do que mães mais velhas (40-69anos). 

 Analisando apenas as respostas referentes aos filhos (masculino) pode verificar-

se que surgem diferenças significativas no Estilo Permissivo Próprio (3143; p=0,001), 

no Estilo Autoritativo Outro (3117,5; p=0,001) e no Estilo Permissivo Outro (3095,5; 



36 

 

p=0,001). Assim, e atendendo novamente às ordenações médias, pode concluir-se que 

pais (no geral) mais novos (20-39 anos) avaliam-se a si e aos seus 

cônjuges/companheiros(as) como mais permissivos com os rapazes do que pais mais 

velhos (40-69 anos). Pais entre os 40 e os 69 anos avaliam os seus 

cônjuges/companheiros(as) como mais autoritativos com os filhos (masculino) do que 

pais entre os 20 e os 39 anos. 

 Quanto às filhas, não surgem diferenças estatisticamente significativas. 

 

Analisando separadamente pais (masculino)-filhos (masculino), surgem 

diferenças significativas no Estilo Permissivo Próprio (663; p=0,0005), no Estilo 

Autoritativo Outro (653,5; p=0,001) e no Estilo Permissivo Outro (739; p=0,008). 

Assim, e recorrendo às ordenações médias, pode concluir-se que pais (masculino) mais 

novos (20-39 anos) avaliam-se a si e às suas mulheres/companheiras como mais 

permissivos com os rapazes do que pais mais velhos (40-69 anos). Pais (masculino) 

entre os 40 e os 69 anos avaliam as suas mulheres/companheiras como mais 

autoritativas com os filhos (masculino) do que pais entre os 20 e os 39 anos. 

Analisando separadamente pais (masculino)-filhas, não surgem diferenças 

estatisticamente significativas. 

Analisando separadamente mães-filhos (masculino) surgem diferenças 

significativas no Estilo Permissivo Outro (727; p=0,0075). Através das ordenações 

médias, é possível concluir que mães com idades entre os 20 e os 29 anos avaliam os 

seus maridos/companheiros como mais permissivos com os rapazes do que mães mais 

velhas (40-69 anos). 

No que respeita ao grupo mães/filhas não surgem diferenças estatisticamente 

significativas. 

 

Diferenças consoante o nível sócio-económico dos pais relativamente aos 

diferentes estilos parentais 

 O teste de Kruskal Wallis permite concluir que existem diferenças significativas 

consoante o nível sócio-económico dos pais relativamente ao Estilo Autoritativo 

Próprio (22,229; p=0,000) e Estilo Autoritativo Outro (7,675; p=0,022). 

 Assim pode-se concluir que pais com um nível sócio-económico médio-alto e 

alto são os que se avaliam a si próprio e aos seus cônjuges/companheiros como os mais 

autoritativos, em comparação com pais de nível baixo (próprio: 74,438309; p=0,000; 
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outro: 40,062963; p=0,020) e médio (próprio: 37,487108; p=0,001; outro: 25,441942; 

p=0,028). Pais de nível sócio-económico baixo são os que se avaliam como tendo um 

estilo autoritativo inferior ao dos pais de nível médio (36,951201; p=0,030) e alto 

(74,438309; p=0,000).  

 

 Analisando apenas as respostas dos pais (masculino) pode constatar-se que as 

diferenças significativas surgem apenas no Estilo Autoritativo Próprio (7,596; p=0,022), 

sendo que pais do nível sócio-económico médio-alto e alto consideram-se mais 

autoritativos que os pais de níveis sócio-económicos baixo (54,181045; p=0,022) e 

médio (34,559308; p=0,033). 

Quanto às mães, surgem diferenças no Estilo Autoritativo Próprio (12,201; p-

value=0,002) e no Estilo Permissivo Próprio (8,395; p=0,015). Assim, mães de NSE 

baixo avaliam-se como menos autoritativas do que as mães de outros NSE (médio: 

60,112088; p=0,012; médio-alto e alto: 87,213509; p=0,000) e mães de NSE médio-alto 

e alto avaliam-se como menos permissivas do que mães de outros NSE (baixo: 

52,934783; p=0,026; médio: 39,573244; p=0,013). 

 

Analisando somente as respostas referentes aos filhos (masculino), pode verificar-se 

que surgem diferenças significativas para o Estilo Autoritativo Próprio (10,409; 

p=0,005). Os pais (no geral) de nível sócio-económico baixo tendem a avaliar-se como 

menos autoritativos com os rapazes do que pais de níveis sócio-económicos médio 

(63,851149; p=0,013) e médio-alto e alto (86,124359; p=0,001). 

 Para as filhas, as diferenças significativas surgem no Estilo Autoritativo Próprio 

(15,340; p=0,000) e Estilo Autoritativo Outro (8,882; p=0,012). Assim, pais de nível 

sócio-económico médio-alto e alto tendem a avaliar-se a si e aos seus 

cônjuges/companheiros como mais autoritativos do que pais de níveis sócio-económicos 

baixo (próprio: 65,209412; p=0,003; outro: 47,188235; p=0,037) e médio (próprio: 

58,667117; p=0,000; outro: 44,307907; p=0,008). 

 

No que respeita ao grupo pais(masculino)-filhos(masculino) não há diferenças 

estatisticamente significativas. 

Analisando separadamente pais (masculino)-filhas as diferenças significativas 

surgem no Estilo Autoritativo Próprio (6,031; p=0,049). Os pais (masculino) de nível 
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sócio-económico médio-alto e alto avaliam-se como mais autoritativos para com as suas 

filhas (diferenças significativas em relação a pais de NSE médio – 50,238390; p=0,032). 

Analisando separadamente Mães-filhos (masculino) surgem diferenças 

significativas no Estilo Autoritativo Próprio (8,673; p=0,013), Estilo Autoritário Próprio 

(6,886; p=0,032) e no Estilo Permissivo Próprio (9,438; p=0,009). Assim, mães de NSE 

baixo avaliam-se como menos autoritativas (diferenças significativas em relação às 

mães de NSE médio: 116,101974; p=0,002 e de NSE médio-alto e alto: 121,268056; 

p=0,001) e mais autoritárias (diferenças significativas em relação a mães de NSE 

médio-alto e alto: 97,491667; p=0,013); mães de NSE médio-alto e alto avaliam-se 

como menos permissivas (diferenças significativas em relação às mães de NSE baixo: 

98,440278; p=0,012 e de NSE médio: 56,733041; p=0,012) e menos autoritárias 

(diferenças significativas em relação às mães de NSE baixo: 97,491667; p=0,013). 

Analisando separadamente mães-filhas surgem diferenças significativas no 

Estilo Autoritativo Próprio (8,536; p=0,014) e no Estilo Autoritativo Outro (9,044; 

p=0,011). Assim, mães do nível sócio-economico médio-alto e alto tendem a avaliar-se 

a si (diferenças significativas em relação ao NSE baixo – 65,441080; p=0,026 e médio – 

59,046493; p=0,010) e aos cônjuges/ companheiros (diferenças significativas em 

relação ao NSE médio – 60,396375; p=0,006) como mais autoritativos para com as 

filhas. 

 

Diferenças quanto ao número de filhos relativamente aos diferentes estilos 

parentais 

 O teste de Kruskal Wallis permite concluir que existem diferenças significativas 

consoante o número de filhos relativamente ao Estilo Permissivo Próprio (15,881; 

p=0,000) e Estilo Permissivo Outro (22,388; p=0,000). 

 Assim, recorrendo às comparações múltiplas, pode concluir-se que pais (no 

geral) só com um filho avaliam-se a si e aos seus cônjuges/companheiros como mais 

permissivos, em comparação com pais com dois filhos (próprio: 34,045803; p=0,002; 

outro: 36,622864; p=0,001) e com três ou mais filhos (próprio: 66,652125; p=0,001; 

outro: 84,268632; p=0,000). Ainda na avaliação do Outro, pais com três ou mais filhos 

tendem a avaliar o seu cônjuge/companheiro como menos permissivo do que pais com 

um (84,268632; p=0,000) e 2 filhos (47,645768; p=0,011). 

 Analisando apenas os homens, conclui-se que as diferenças significativas 

surgem apenas no Estilo Permissivo Outro (9,093; p=0,011). Os pais (masculino) com 
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três ou mais filhos tendem a considerar as suas mulheres/companheiras como menos 

permissivas do que pais com um (81,552256; p=0,002) e dois filhos (53,172548; 

p=0,040). 

 Quanto às mulheres as diferenças estatisticamente significativas surgem no 

Estilo Autoritativo Próprio (7,608; p=0,022), Estilo Permissivo Próprio (11,514; 

p=0,003) e Estilo Permissivo Outro (15,138; p=0,001). Assim, mães com apenas um 

filho tendem a avaliar-se como menos autoritativas do que mães com dois (34,289207; 

p=0,025) e três ou mais filhos (56,287546; p=0,046) e mais permissivas do que mães 

com dois (37,569618; p=0,014) e três ou mais filhos (86,114469; p=0,003) e tendem 

também a avaliar os seus maridos/companheiros como mais permissivos do que com 

dois (46,164281; p=0,002) ou três ou mais filhos (91,998168; p=0,001). 

 

 Analisando apenas as respostas relativas aos filhos (masculino), constata-se que 

surgem diferenças significativas no Estilo Autoritativo Próprio (7,348; p=0,025) e no 

Estilo Permissivo Outro (7,885; p=0,019). Assim, pais (no geral) com um filho tendem 

a avaliar-se como menos autoritativos com os rapazes do que pais com dois filhos 

(38,881874; p=0,015) e pais (no geral) com um filho tendem a avaliar os seus 

cônjuges/companheiros(as) como mais permissivos com os rapazes do que pais com três 

ou mais filhos (77,180252; p=0,009). 

 Quanto às raparigas, as diferenças significativas surgem no Estilo Permissivo 

Próprio (14,702; p=0,001) e no Estilo Permissivo Outro (14,520; p=0,001). Assim, pais 

(no geral) com uma filha tendem a avaliar-se a si e aos seus cônjuges/companheiros(as) 

como mais permissivos com as filhas do que pais com mais filhos (diferenças 

significativas em relação a pais com dois – próprio: 51,273854;p=0,001; outro: 

43,919386; p=0,006 - e três ou mais filhos – próprio: 82,814954; p=0,001; outro: 

90,058062; p=0,000). 

 

No que respeita ao grupo pais (masculino)-filhos (masculino) não surgem 

diferenças significativas. 

Analisando separadamente Pais (masculino)-filhas, surgem diferenças 

significativas no Estilo Permissivo Próprio (6,054; p=0,048). Assim, pais (masculino) 

com uma filha tendem a avaliar-se como mais permissivos do que pais com dois 

(52,341667; p=0,034) e três ou mais filhos (73,693182; p=0,044).  
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Analisando separadamente mães-filhos (masculino) surgem diferenças 

significativas no Estilo Autoritativo Próprio (8,986; p=0,011). Assim, mães com um 

filho avaliam-se como menos autoritativas do que mães com dois (53,888151; p=0,011) 

e três ou mais filhos (90,447674; p=0,033). 

Analisando separadamente mães-filhas surgem diferenças no Estilo Permissivo 

Próprio (9,693; p=0,008) e no Estilo Permissivo Outro (14,283; p=0,001). Assim, mães 

com apenas uma filha tendem a avaliar-se a si e aos seus cônjuges/companheiros como 

mais permissivas do que mães com dois (próprio: 51,191558; p=0,014; outro: 

66,371753; p=0,001) e três ou mais filhos (próprio: 97,964286; p=0,007; outro: 

98,678571; p=0,004). 

 

 

Diferenças quanto à religiosidade dos pais relativamente aos diferentes estilos 

parentais 

 O teste de Kruskal Wallis permite concluir que existem diferenças significativas 

consoante a religiosidade dos pais relativamente ao Estilo Permissivo Outro (7,325; 

p=0,026). 

 Assim, pode concluir-se que pais não crentes tendem a avaliar os seus 

cônjuges/companheiros como mais permissivos do que pais crentes praticantes 

(44,861394; p=0,007).  

 

 No que diz respeito aos pais (masculino), não surgem diferenças significativas 

neste item.  

Para as mães, surgem diferenças significativas no Estilo Permissivo Outro 

(7,878; p=0,019). Assim mães não crentes tendem a considerar os seus 

maridos/companheiros como mais permissivos do que mães crentes praticantes 

(64,179245; p=0,007). 

 

 Analisando as respostas referentes aos filhos (masculino), pode-se constatar que 

surgem diferenças significativas no Estilo Permissivo Outro (7,712; p=0,021). Assim, 

pais (no geral) não crentes avaliam os seus cônjuges/companheiros como mais 

permissivos com os rapazes do que pais crentes praticantes (64,941328; p=0,006) e não 

praticantes (42,980915; p=0,036). 

 Para as filhas não surgem diferenças significativas. 
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Analisando separadamente pais (masculino)-filhos (masculino) surgem 

diferenças significativas no Estilo Permissivo Próprio (7,085; p=0,029). Assim pais 

(masculino) crentes praticantes tendem a avaliar-se como menos permissivos com os 

rapazes do que pais não crentes (64,619048; p=0,048) e crentes não praticantes 

(74,363636; p=0,008). 

Quanto ao grupo dos pais (masculino)-filhas: não se encontram diferenças 

significativas. No que respeita ao grupo das mães-filhos (masculino) também não se 

encontram diferenças significativas. 

Analisando separadamente mães-filhas surgem diferenças significativas no 

Estilo Permissivo Próprio (6,983; p=0,030) e no Estilo Permissivo Outro (7,754; 

p=0,021). Assim, mães crentes praticantes tendem a avaliar-se a si e aos seus 

maridos/companheiros como menos permissivos com as suas filhas (diferenças 

significativas em relação a mães não crentes – próprio: 78,137821; p=0,014; outro: 

81,709936; p=0,008 - e mães crentes não praticantes – próprio: 48,664007; p=0,035; 

outro: 47,021720; p=0,034).  

 

 

 

4 - DISCUSSÃO 

 

 Da análise global dos resultados, e como consideração inicial, importa referir 

que os pais que constituíram a amostra em estudo se avaliam a si e aos seus cônjuges 

como mais autoritativos do que permissivos ou autoritários, o que se apresenta como 

um aspecto positivo, pois vários estudos mostram que este estilo está associado a 

características mais positivas nas crianças (Cruz, 2005). 

 

 Na análise das diferenças quanto ao sexo, efectivamente, pais e mães apresentam 

diferenças ao nível dos estilos parentais. Este resultado está de acordo com outros 

estudos, nomeadamente o de Russell et al (1998). 

No estudo de Russell et al (1998) os pais (masculino) avaliaram-se como mais 

autoritários, tal como no estudo do presente trabalho, apesar de a diferença entre estes e 

as mães não ser estatisticamente significativa. Como possíveis explicações pode 
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considerar-se o facto de ser comum atribuir-se ao homem características mais 

„instrumentais‟ como a independência ou a competitividade e às mulheres 

características mais „expressivas‟ como o altruísmo ou a empatia (Vieira, 2007). 

Também de referir que estas diferenças se podem ficar a dever aos estereótipos mais 

tradicionais de género em que a mãe é considerada mais afectiva e a responsável pela 

prestação de cuidados e educação dos filhos e o pai como suporte financeiro da família 

e figura de autoridade/ disciplina (Monteiro, Veríssimo, Castro & Oliveira, 2006). No 

entanto, pela análise das profissões da presente amostra, esta não parece ter 

características muito tradicionais no que diz respeito a este campo, visto a maioria das 

mulheres trabalharem a tempo inteiro (ao contrário do que acontecia no estudo de 

Russell et al, 1998). Talvez seja esta a razão para o facto de os pais (masculino) do 

presente estudo, apesar de mais autoritários, não diferirem estatística e 

significativamente das mães. 

 

 

Em relação às diferenças dos estilos parentais consoante o sexo dos filhos, pais 

(no geral), nomeadamente as mães, consideram-se a si e aos seus cônjuges/ 

companheiros como mais autoritários com os filhos do que com as filhas. Estes maiores 

níveis de autoridade para com os rapazes podem surgir como reacção aos 

comportamentos destes serem, muitas vezes, mais desafiantes e desobedientes (Lytton 

& Romney, 1991). Outra possível explicação pode estar relacionada com o facto de os 

pais considerarem os rapazes mais fortes e mais manipuladores das regras, ao contrário 

das raparigas, vistas como mais frágeis e menos aptas para se defenderem (Beal, citado 

por Vieira, 2007). Este resultado pode ainda estar relacionado com a forma 

estereotipada como os pais percepcionam as dificuldades na educação de rapazes e 

raparigas, o que levará a que ajam com as crianças de forma diferente. Assim, ao 

considerarem a rapariga mais fácil de educar por ser mais obediente, por apresentar 

maior propensão do que o rapaz a estar junto dos pais, por ser mais perspicaz, mais 

meiga e menos dissimulada (Lindsey, citado por Vieira, 2007) leva a que pais (no geral) 

exerçam mais formas de coerção directa, de reforço negativo, mais castigos físicos aos 

rapazes (Vieira, 2006). Tal também é visível na análise dos itens separadamente, sendo 

os valores mais altos atribuídos aos rapazes em itens que envolvem castigos físicos.  
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 Globalmente pode constatar-se que os pais (masculino) demonstram poucas 

diferenças significativas entre filhos e filhas ao nível dos estilos parentais. No entanto, 

na opinião das mães, estes usam diferentes estilos parentais, o que pode estar 

relacionado com a „expressividade feminina‟, tornando as mulheres mais sensíveis e 

atentas às relações.  

 

 Importa agora discutir alguns dos resultados relativos à influência das variáveis 

demográficas. Visto não ser possível discutir-se todos os resultados, optou-se por 

analisar os que fazem mais sentido à luz da revisão bibliográfica efectuada. 

 

De salientar que com os adolescentes de idades entre os 11 e os 14 anos, surge um 

maior grau de autoridade nas mães, na avaliação efectuada pelos seus 

maridos/companheiros. Tal, poderá ter como explicação o facto de surgir, na 

adolescência, um aumento do desejo de autonomia, podendo este constituir-se como um 

preditor de stress materno (Small, Eastman & Cornelius, citados por Simões & Lima, 

2001), levando as mães a serem mais autoritárias. 

 Outra constatação de salientar diz respeito ao facto de, na faixa dos 11 aos 14 

anos, os pais (no geral) se avaliarem a si próprios e aos seus cônjuges/companheiros(as) 

como mais autoritativos com os rapazes do que com as raparigas (estas diferenças 

surgem também na análise ao grupo das mães, não só na faixa dos 11 aos 14, como 

também na dos 6 aos 10 anos). Porém, seria de esperar o contrário, visto os pais 

considerarem as filhas mais dóceis, afectuosas e obedientes e, por isso, mais fáceis de 

educar que os rapazes (Lindsey, citado por Vieira, 2007). No entanto, tal pode ser 

explicado pelo facto de, segundo Carter e Wojtkiewicz (2000), as práticas de 

socialização parentais estimularem nas raparigas aspectos como a dependência, 

conformidade e submissão, e nos rapazes a autonomia, a realização pessoal e a 

assertividade. 

 Ainda de salientar que no grupo dos adolescentes com idades entre os 15 e os 18 

anos desaparecem as diferenças entre rapazes e raparigas quanto aos estilos parentais. 

Uma possível explicação pode ter a ver com o facto de nestas idades ocorrer uma 

progressiva conquista de autonomia (Fleming, cit. por Simões & Lima, 2001), o que 

pressupõe um gradual afastamento dos pais, o que levará a que estes diminuam o seu 

papel de educadores, investindo num papel mais apoiante na transição dos filhos para a 

fase adulta, sendo por isso menos visível o efeito dos estilos parentais.  
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 Ainda relativamente a esta faixa etária, é possível constatar que pais (masculino) 

se avaliam a si e às suas mulheres/companheiras como menos autoritários com os filhos 

destas idades em comparação com filhos mais novos, o que pode estar também 

relacionado com este aumento de autonomia por parte dos jovens. Esta diferença surge 

também no grupo das raparigas (e não no dos rapazes), o que pode estar relacionado 

com o facto de, na maioria das vezes, as raparigas apresentarem um desenvolvimento 

corporal e psicológico mais precoce do que os rapazes, em média, quase dois anos mais 

cedo (Papalia, Olds & Feldman, 2001). 

 

 Quanto à análise B, de salientar que surge um maior grau de permissividade para 

com filhos mais novos, tanto em relação aos filhos (masculino) como às filhas. Tal facto 

pode apresentar um carácter positivo tendo em conta que nesta idade as crianças estão 

numa fase de exploração do mundo que as rodeia, sendo importante os pais darem-lhes 

essa oportunidade, numa atitude aceitante e tolerante (Baumrind, 1991).  

 Quanto ao NSE, é possível verificar que pais (no geral) de nível alto não relatam 

diferenças entre os rapazes das raparigas em nenhum dos estilos parentais. Tal pode 

estar relacionado com o facto de, por terem uma escolaridade mais elevada, estarem 

mais sensíveis e atentos às questões das diferenças de género. 

Mães de NSE baixo avaliam-se tanto a si como aos seus maridos/companheiros como 

mais autoritários com os rapazes do que com as raparigas. Tal facto pode constituir-se 

como um factor protector pois tendo em conta que há uma maior probabilidade de estas 

famílias estarem inseridas em ambientes propensos a desenvolver comportamentos anti-

sociais (mais comuns em rapazes do que em raparigas), este estilo pode contrariar estes 

comportamentos de risco (Grusec, 2002). Outra diferença de assinalar diz respeito a pais 

(masculino) de NSE alto: estes avaliam diferenças nos estilos parentais das suas 

mulheres/ companheiras, o que não acontece com pais (masculino) dos outros NSE. 

Uma possível explicação pode estar relacionada com o facto de, segundo um estudo de 

Monteiro, Veríssimo, Castro e Oliveira (2006), pais de NSE mais elevado serão mais 

participativos nas actividades que envolvem a prestação e organização dos cuidados à 

criança, o que os pode tornar mais atentos às diferenças ao nível dos estilos parentais 

das suas mulheres/ companheiras. Ainda de referir que as mães de NSE médio e alto se 

avaliam como mais autoritativas do que os pais (masculino), o que pode ser estar 

relacionado com o facto de estas serem, na maioria das famílias, as principais 

responsáveis pelos cuidados, organização e realização das actividades relacionadas com 
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os filhos (Monteiro, Veríssimo, Castro & Oliveira, 2006), e por isso compreenderem 

melhor os benefícios deste estilo parental. 

 Ainda quanto ao NSE, na análise B, os resultados, na sua maioria, vão ao 

encontro das conclusões descritas anteriormente. Apenas de salientar que mães de NSE 

alto se avaliam como menos permissivas com os filhos (surgindo esta diferença também 

na análise de mães com filhos rapazes) do que mães de NSE baixo e médio. Tal 

resultado pode ter como possível explicação o facto de mães de NSE alto estarem mais 

envolvidas na educação dos filhos, tendo assim um papel mais participativo e menos 

permissivo. 

 

 Outra variável que importa discutir diz respeito à situação relacional. Pais 

casados detectam mais diferenças ao nível dos estilos parentais: mães avaliam-se como 

mais autoritativas e pais (masculino) avaliam as suas mulheres como mais autoritativas 

e também mais autoritárias (em pais em união de facto não surge qualquer diferença 

estatisticamente significativa entre pais e mães. Também pais (no geral), e mais 

especificamente as mães, avaliam-se a si e aos seus cônjuges como mais autoritários 

com os rapazes. Uma possível explicação pode residir no facto de pais casados 

valorizarem papéis mais tradicionais e estereotipados de marido e esposa (Silva & 

Relvas, 2007). Para pais em união de facto a única diferença que surge é discordante: os 

pais (masculino) consideram que as mães são mais autoritativas com as raparigas mas as 

mães avaliam-se como mais autoritativas com os rapazes. Uma possível explicação 

poderá estar relacionada com o facto de estes, ao valorizarem mais a autonomia de cada 

um, a realização e satisfação pessoais (Silva & Relvas, 2007), pode criar algum grau de 

divergência nas percepções que têm acerca da parentalidade. 

 

 Quanto ao número de filhos, importa referir que nas avaliações de pais com 

apenas um filho salienta-se o padrão autoritário: pais (masculino) avaliam-se a si e às 

suas mulheres/ companheiras como mais autoritários e tanto os pais (no geral) como as 

mães avaliam os seus cônjuges/companheiros como mais autoritários com os rapazes. 

Este aspecto pode estar relacionado com o facto de o casal ao ter só um filho centrar 

todas as atenções nele e traçar objectivos de vida mais exigentes e à sua imagem 

(Mauco & Rambaud citados por Fernandes, 2002). 
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No entanto, as mães com um filho avaliam-se como mais autoritativas (sendo 

que os seus maridos também as avaliam no mesmo sentido), o que pode, em parte, 

contrariar possíveis consequências negativas de um estilo mais autoritário. 

 

 Quanto à religiosidade, pais (masculino) crentes praticantes avaliam-se como 

mais permissivos com as filhas, o que parece não estar de acordo com estudos que 

apontam para uma maior valorização de características como a obediência dos filhos e 

de atitudes educativas mais tradicionais e severas (Jackson et al, citados por Mahoney et 

al, 2008) em pais crentes. De acordo com este estudo está o facto de pais (no geral) 

crentes não praticantes se avaliarem a si e aos seus cônjuges/companheiros(as) como 

mais autoritários com os rapazes, apesar de estas diferenças estatisticamente 

significativas não surgirem no grupo dos pais crentes praticantes. Ainda de referir que 

as mães crentes (tanto as praticantes como as não praticantes) se avaliam como mais 

autoritativas o que vai ao encontro com o estudo de Gunnoe, Hetherington e Reiss (cit. 

por Mahoney et al, 2008) que concluíram que a religiosidade dos pais facilita práticas 

parentais mais eficazes, sendo estas mais elevadas nas mulheres pois estas estavam mais 

ligadas a rituais religiosos que os seus maridos (Fiese & Tomcho, citados por Holden, 

2001). 

 Na análise B, quanto a esta variável, é de salientar que tanto os pais (masculino) 

como mães crentes praticantes avaliam-se como menos permissivas com as raparigas do 

que pais não crentes e crentes não praticantes, mas tal diferença não surge no grupo de 

pais de rapazes. Uma hipótese para justificar este resultado pode estar relacionada com 

o facto de pais (no geral) crentes praticantes adoptarem papéis de género mais 

tradicionais (Willetts-Bloom & Nock, cit. por Vieira, 2006), levando assim a uma 

supervisão mais estreita, sendo-lhe concebida menos margem de liberdade na 

exploração do mundo (Vieira, 2006). 

 

 Para finalizar, importa referir que apenas se apresentam algumas possíveis 

explicações para as diferenças encontradas, mas tendo em conta a complexidade das 

interacções familiares, muitos outros factores terão influência nestes resultados e que 

não foram abordados neste estudo. 
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5 - CONCLUSÃO 

 

 Apesar da progressiva liberalização das ideias de pais e mães em relação à 

educação dos filhos (Vieira, 2007) e da maioria dos pais e das mães tenderem a negar a 

existência de um tratamento deliberadamente diferencial na sua família (Oliveira, 1994), 

o presente estudo mostrou que, efectivamente, surgem diferenças na forma como pais e 

mães educam os seus filhos e filhas. 

 Importa salientar que a existência destas diferenças pode até ser enriquecedora, 

desde que tais padrões de conduta não limitem as oportunidades de desenvolvimento 

pessoal e social que a família e outros agentes de socialização proporcionam às crianças 

de ambos os sexos (Vieira, 2004). 

 Tendo em conta que este tratamento diferencial pode ser indutor de 

discriminações com base no sexo, é importante tornar estas diferenças explícitas e tentar 

eliminá-las. Para tal, seria importante recorrer à educação parental que, na concepção de 

During (cit. por Vieira, 2007), para além da mera formação parental, engloba também 

“intervenções sócio-educativas dirigidas a pais e mães com o objectivo de os preparar, 

coadjuvar e aconselhar na sua tarefa magnânima de educar os seus filhos e filhas” 

(p.11). Assim, mais importante do que a transmissão de conhecimentos científicos 

acerca da parentalidade, importa criar espaços de debate, de questionamento de ideias e 

de reflexão com o objectivo de alertar para mitos e preconceitos relacionados com as 

diferenças entre homens e mulheres, desmistificando-os. De tal forma, poder-se-á tornar 

possível que pais e mães alterem práticas educativas indutoras de discriminação. 

Importa também que estas questões sejam tratadas ao nível da relação de casal (Vieira, 

2007). 

 

 Como limitações deste estudo poder-se-á apontar o facto de apenas se ter 

recorrido a questionários para recolha de dados acerca dos estilos parentais dos sujeitos 

da amostra. Seria importante fortalecer a análise com dados observacionais de 

avaliadores externos como forma de contrariar a desejabilidade social por parte dos pais 

e das mães da amostra em estudo. Outra limitação que se pode assinalar diz respeito ao 

facto de apenas se ter estudado uma criança por família e generalizado as conclusões 

para os restantes filhos. Assim, seria importante analisar os efeitos intra-familiares mais 

detalhadamente. Ainda outra limitação a sublinhar relaciona-se com o facto de apenas 
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se terem obtido os dados junto dos pais. Seria importante investigar também a forma 

como os filhos percepcionam estas diferenças e de que forma as mesmas os influenciam 

no seu desenvolvimento.  

 

Como sugestão para pesquisa futura e, tendo em conta a enorme complexidade 

da questão abordada, sugere-se o recurso a métodos qualitativos como forma de 

complementar, aprofundar e procurar as especificidades que influenciam a educação 

diferencial entre filhos e filhas por parte de pais e mães. 
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