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CAPÍTULO 1 

ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 

 

Ao longo deste capítulo serão apresentadas breves definições sobre o conceito de 

família, tendo em atenção diferentes autores que contribuíram para o seu 

desenvolvimento, com o intuito de possibilitar ao leitor uma maior compreensão sobre 

o tema em questão. Este tema parece-nos pertinente para esta tese, pois a família tem 

influência direta na formação de comportamentos sociais dos jovens (Oliveira, 1994; 

Relvas e Alarcão, 2002; Formiga, 2004), sentido de identidade (Matheus, 2007; Hall, 

Lindzey e Campbell, 2000) e identidade política (e.g. Camino, 1996; Kohlberg, 1981). 

Posteriormente e no mesmo enquadramento, será realizada uma breve reflexão sobre 

os estilos educativos parentais, visto ser um dos assuntos centrais na nossa tese. 

 

1.1.  FAMÍLIA 

 

Alarcão (2006) refere que a família é “um grupo institucionalizado relativamente 

estável e que constitui uma importante base da vida social” (p. 37). Reforçando este 

pressuposto, Oliveira (1994) menciona que “a família constitui indubitavelmente (…) o 

ambiente mais importante para a criança, o seu primeiro grupo social, onde passa a 

maior parte do tempo” (p. 19). Segundo este mesmo autor “é na família que a criança 

faz a primeira adaptação à vida social” (p. 21). 

De acordo com vários autores (Gameiro, 1992; Relvas, 1996; Alarcão, 2002, Sprinthall e 

Collins, 1994; Cormamary, 1980), a família deve ser entendida numa perspectiva 

sistémica, isto é, como sendo composta por um conjunto de indivíduos em constante 

interação (Carvalho, 2005). Neste sentido Andolfi (1981, citado por Alarcão, 2006) 

define família como um “sistema de interação que supera e articula dentro dela, várias 

componentes individuais” (p. 40). Já Gameiro (1992) acrescenta que a família “é uma 

rede complexa de relações e emoções na qual se passam sentimentos e 

comportamentos” (p. 187). 
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A família é ainda considerada, o primeiro espaço de socialização. Efetivamente é aí que 

são transmitidas as noções básicas e necessárias para favorecerem a criança no seu 

desenvolvimento de uma postura independente dentro da sociedade (Maccoby, 1984; 

Moreno e Cubero, 1995). Reforçando esta ideia, Reis (1999), refere que a família 

constituí o primeiro ambiente socializador da criança e, consequentemente, a 

educadora da sua identidade social. É na família que a criança aprende a viver no 

mundo adulto e a desenvolver padrões, normas e valores. 

Dentro deste sistema (família) podem ser distinguidos vários subsistemas que 

desempenham funções específicas (Relvas, 1996), entre eles o parental. Este 

subsistema, normalmente composto pelos pais, dentro das suas funções permite, 

tendo em conta as relações estabelecidas entre os pais e as crianças, que estas 

aprendam o sentido da identidade política (e.g. Camino, 1996; Kohlberg, 1981), assim 

como a lidar com as várias situações do dia-a-dia (Alarcão, 2006). 

 

1.2.  TIPOS DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 

 

Ao longo das últimas décadas, muitos foram os estudos focados “em compreender as 

complexas interacções entre pais e filhos, os estilos educativos parentais e as suas 

consequências na personalidade dos filhos” (Oliveira, 1994, p. 75). 

Segundo Darling e Steinberg (1993), estilos educativos parentais definem-se “como 

uma constelação de atitudes em relação à criança que lhes são comunicadas, criando 

um clima emocional em que os comportamentos dos pais são expressos” (p. 488). 

Neste sentido, investigações realizadas por Diana Baumrind (1966, 1971), deram um 

contributo fundamental para o desenvolvimento da análise dos estilos educativos 

parentais. 

O trabalho desenvolvido por esta pioneira partiu da observação de crianças de idade 

pré-escolar até à adolescência, cruzando quatro dimensões: afeto (envolvimento 

afetivo com a criança), controlo parental (orientação das atividades da criança para um 

determinado objetivo, regras comportamentais), comunicação (uso da explicação para 

obter a obediência e receptividade às opiniões e sentimentos da criança), exigência de 

maturidade (pressão exercida sobre a criança para que esta tenha um desempenho de 
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acordo com as suas aptidões sociais, intelectuais e emocionais); tendo resultado na 

identificação de três estilos educativos parentais: estilo autoritário, estilo permissivo e 

estilo autoritativo. 

Segundo Baumrind (1966), os pais autoritários: 

 

tentam influenciar, controlar e avaliar os comportamentos e as atitudes 

de acordo com um padrão estabelecido [e] é valorizada a obediência 

como virtude, bem como a punição no sentido de restringir a vontade 

própria da criança [bem como] a sua autonomia (…) a fim de aconselhar 

respeito pelo trabalho (…) não [sendo] incentivadas trocas verbais, 

acreditando que a criança deve aceitar o que os pais acham que é certo. 

(p.890) 

 

Pais permissivos, de acordo com a mesma autora,  

 

tentam comportar-se de forma não punitiva, aceitante e afirmativa em 

relação aos impulsos, desejos e acções da criança (…) fazem poucas 

exigências de responsabilidade familiar (…) apresentam-se como um 

recurso para a criança (…) não como um ideal a imitar [ou como] agentes 

ativos responsáveis pela influência no comportamento actual ou futuro dos 

filhos. Permitem que a criança regule as suas próprias atividades, tanto 

quanto possível, evitam o exercício do controlo (…) (p.889) 

 

Em relação ao estilo educativo parental autoritativo, Baumrind (1966) designa pais que, 

 

tentam orientar as atividades dos filhos de forma racional (…) encorajam as 

trocas verbais e compartilham com as crianças as razões que estão por 

detrás das suas decisões. Valorizam tanto a vontade própria da criança 

[como] exercem um controlo firme, adoptando uma atitude de confronto 

quando há divergências, mas não exageram nas restrições (…). 

Reconhecem os seus próprios direitos como adultos, mas também 
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respeitam os direitos e as peculiaridades dos seus filhos, existindo 

reciprocidade nos compromissos assumidos. (p.891). 

 

No modelo teórico proposto por Baumrind (1966), a definição destes três tipos de 

estilos educativos parentais, tem por base a integração de aspetos emocionais e 

comportamentais envolvidos na criação dos filhos (Darling e Steinberg, 1993).  

Estudos posteriores de Maccoby e Martin (1983), seguindo o mesmo enquadramento 

das pesquisas de Baumrind (1966), que integrou aspetos comportamentais e afectivos, 

cruzaram apenas duas dimensões. Exigência, que diz respeito ao controlo exercido 

pelos pais sobre os filhos no sentido de os fazer cumprir os limites determinados pelas 

regras sociais e normas morais, e responsividade, que diz respeito à sensibilidade das 

figuras parentais face aos interesses e necessidades dos seus filhos. Desta forma, 

reformulou-se assim a tipologia dos estilos educativos parentais, incluindo um quarto 

estilo, designado de negligente, caracterizado por figuras parentais que não se 

envolvem nas suas funções de parentalidade, havendo uma crescente 

desresponsabilização ao longo da vida da criança, satisfazendo apenas as suas 

necessidades básicas.  

Descrevem os quatro estilos parentais tendo em atenção as dimensões responsividade 

e exigência, como já foi referido. Assim, pais com um estilo educativo parental 

autoritativo caraterizam-se por altos níveis de exigência e responsividade. Já as figuras 

parentais com um estilo autoritário apresentam altos níveis de exigência e baixo de 

responsividade. Estilo educativo parental permissivo mostra alto nível de 

responsividade e baixo de exigência. Por sua vez, pais que se caraterizam com um 

estilo educativo parental negligente apresentam níveis baixos de responsividade e 

exigência.  

Tendo em consideração os autores supra citados, pode-se afirmar que teoricamente o 

estilo educativo parental caracterizado por autoritativo é o ideal, pois existe um 

equilíbrio entre a capacidade de resposta e exigência face aos filhos, o que é saudável 

para o correto desenvolvimento da criança, conjugando de forma equilibrada 

autoridade e afecto (Baumrind, 1966; Darling e Steinberg, 1993; Maccoby e Martin, 

1983). Neste sentido, é fundamental fomentar o diálogo entre pais e filhos, com o 

intuito de promover relações mais saudáveis, permitindo deste modo criar condições 
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que possibilitem ao adolescente esclarecer as suas dúvidas em relação a valores, 

regras ou crenças familiares que lhe são impostas (Carmona, 2000). 

 


