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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A noção de cidadania e democracia ao longo dos anos tem vindo a desenvolver-se. No 

entanto, são conceitos que estão longe de ser universais e várias são as tentativas de 

encontrar um consenso para a definição destas duas noções, nomeadamente por 

parte de múltiplas correntes de pensamento (Menezes, 2005). 

Enquadrado por esta temática, foi importante dar relevância à instituição familiar que 

estabelece o primeiro contato a nível social, desenvolvendo normas e valores (Reis, 

1966), tendo assim 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 (Castro, 2009) 

mais concretamente os estilos educativos parentais. 

Procuramos, por isso, neste estudo, analisar em que sentido os estilos educativos 

parentais estão relacionados com a construção e adaptação de diferentes conceções 

de democracia do indivíduo, assim como, observar se os estilos educativos parentais 

estão relacionados como o modo como os indivíduos vêem os direitos das minorias 

culturais, neste caso específico, das minorias ciganas. Desta análise concluímos que: (1) 

as variáveis sociodemográficas, no seu conjunto, parecem ter pouco impacto para a 

compreensão dos estilos educativos parentais face as conceções de democracia do 

indivíduo; (2) verificou-se que alunos que identificaram mais como tendo um estilos 

educativo parental com maior aceitação, são alunos que revelam menos suporte face à 

discriminação positiva das minorias ciganas; (3) constatou-se que os alunos que 

identificaram pais como tendo um estilo educativo parental, com mais controlo, 

menos os alunos acham que discriminação é uma caraterística de democracia; (4) 

identificaram as figuras parentais como tendo mais controlo, mais acharam que 

liberdade de expressão não é uma caraterística importante da democracia. 

Tal como se depreende de toda esta exposição, tratou-se de um trabalho exaustivo, 

onde se vivenciaram algumas dificuldades e obstáculos, nomeadamente, a entrega dos 

questionários, as caraterísticas específicas e as limitações deste estudo, assim como, a 

abordagem subjectiva desta temática que envolve da democracia. Posto isto, é 

importante não olhar para esta investigação como algo definitivo, sugere-se a 
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repetição da investigação, com uma amostra mais ampla de modo a permitir a 

compreensão de alguns resultados que beneficiariam de um maior aprofundamento. 

Como já foi referido anteriormente, julgamos que se deve apurar (em estudos futuros) 

em que medida é que as mesmas dimensões seriam suportadas quando aplicadas em 

situações concretas. Talvez aí se verificasse um nível mais baixo de concordância e, 

provavelmente, diferenças significativas entre grupos de sujeitos. 

 

 


