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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Relembra-se que o presente estudo é apenas exploratório, tendo como objetivo 

principal analisar em que sentido os estilos educativos parentais estão relacionados 

com a construção e adopção de diferentes conceções de democracia do indivíduo, 

assim como observar se os estilos educativos parentais estão relacionados com o 

modo como os indivíduos vêem os direitos de minorias culturais, neste caso específico 

das minorias ciganas. 

Optou-se por expor e comentar sucintamente os resultados obtidos no capítulo 

anterior, à medida que estes foram sendo apresentados. Assim, neste contexto, e ao 

longo do capítulo, irá ser realizada a discussão dos resultados obtidos. 

 

Começamos a discussão dos resultados deste estudo por fazer uma análise sobre as 

dimensões da Escala de Democracia e seguidamente do Inventário de Estilos 

Educativos Parentais. 

Assim, como já foi referido anteriormente, a elaboração desta escala foi efetuada com 

o objetivo de avaliar as conceções de democracia dos alunos (do ensino secundário) de 

modo a perceber como estes agrupavam um vasto conjunto de importantes direitos e 

deveres relacionados com a democracia. 

A estrutura final da escala acima referida é composta por 11 itens, agrupados por 4 

dimensões que intitulámos de: dignidade social, discriminação, participação política e 

liberdade de expressão. 

A dimensão dignidade social da nossa escala assemelha-se à dimensão social das 

teorias de Marshall (citado por Nogueira e Silva, 2001), Crick (2002), Touraine (1996), 

que diz respeito ao direito que os cidadãos têm, independentemente da sua condição 

económica, a um nível de vida condigno, a habitação, cuidados de saúde e educação. 

Relembramos que a nossa escala, na dimensão “dignidade social” tem os seguintes 

itens: “(...) toda a pessoa ter direito a um nível de vida condigno e bem-estar”, “(…) ter 

o direito a uma habitação de dimensão adequada, em condições de higiene e 

conforto”, “(…) ter acesso a uma rede nacional de creches e de outros equipamentos 
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sociais de apoio à família”, “(…) garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados médicos”. 

Adicionalmente, a dimensão liberdade de expressão, encontra suporte teórico em 

vários autores, como por exemplo em Marshall, particularmente na sua dimensão civil, 

como em Santos (2005) e Habermas (2003), que consideram os direitos relacionados 

com liberdade de expressão, tais como “(…) o direito da fundação de jornais e de 

quaisquer outras publicações” e “(…) ter o direito a exprimir e divulgar livremente o 

seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio” 

características fundamentais da democracia.  

Os itens da dimensão “participação política” remetem-nos, por exemplo, para as 

teorias de Marshall e Touraine (1996), dando especial ênfase ao direito de participar 

no exercício do poder político. Os itens desta dimensão são: “(…) ter o dever de aceitar 

que os outros participem na vida política” e “(…) ter o direito de se candidatar e ser 

eleito nas diferentes eleições do País”. 

Já a dimensão discriminação vai particularmente ao encontro das teorias de Habermas 

(2003), Benhabib (1996), Santos (2004) e Maia (2003), que referem que discriminação 

é a forma utilizada para inferiorizar indivíduos pertencentes a outra raça, sexo, cor, 

orientação sexual, nacionalidade, etc. Relembramos que na nossa escala, esta 

dimensão tem os seguintes itens: “(…) ter o dever de não ser racista e combater o 

racismo” e “(…) ter o dever de não ser xenófobo e combater a xenofobia”. 

Através da análise descritiva das dimensões da Escala de Conceções de Democracia, 

verificamos que parecem não existir grandes diferenças, o que poderá indicar que os 

alunos acham que estas variáveis são igualmente caraterísticas importantes da 

democracia. A explicação para este resultado pode parecer óbvia, poderá dever.se à 

maturidade dos alunos que constituem a amostra, já estarem conscientes dos seus 

direitos e deveres políticos. No entanto, a ser assim, não se compreende como estes 

alunos diferenciaram os direitos individuais dos direitos culturais, atribuindo menor 

suporte aos direitos culturais (em linha com estudos anteriores) (Nata, 2007). 

Relativamente ao inventário de Estilos Educativos Parentais obtivemos, como seria de 

esperar, duas dimensões: aceitação e controlo – tendo em atenção os pressupostos 

dos estudos realizados por Baumrind (1966) e Maccoby e Martin (1983). Como já foi 

referido anteriormente, a estrutura fatorial final desta escala conta com 11 itens. 



58 
 

A dimensão aceitação do nosso inventário assemelha-se às dimensões de afeto e 

comunicação da teoria de Baumrind (1966, 1971) e responsividade (Maccoby e Martin, 

1983). Os itens do nosso inventário dizem respeito à sensibilidade das figuras parentais 

face aos interesses e necessidades dos filhos (Maccoby e Martin, 1983) - “(…) 

geralmente, ouvem as minhas opiniões” - assim como ao envolvimento afetivo com a 

criança e uso da explicação para obter a obediência e receptividade às opiniões e 

sentimentos desta (Baumrind, 1966, 1971) - “(…)geralmente, têm comportamentos de 

afeto para comigo”; “(…) normalmente, explicam os assuntos que eu não entendo”. No 

mesmo sentido, a dimensão controlo, vai ao encontro da Baumrind (1966, 1971) que 

faz referência às dimensões controlo parental e exigência de maturidade e a dimensão 

exigência dos estudos de Maccoby e Martin (1983). Os itens do nosso inventário dizem 

respeito ao controlo exercido pelos pais sobre os filho, no sentido de os fazer cumprir 

os limites determinados pelas regras sociais e normas morais (Baumrind, 1966, 1971; 

Maccoby e Martin, 1983). Relembramos que na nossa escala, na dimensão “controlo” 

temos os seguintes itens: “(…) castigam-me por pequenos erros que cometo”; “(…) 

estabelecem e programam horas para o meu estudo”; “(…) deixam bem claro o 

comportamento que esperam por mim”, “(…) têm horários estabelecidos por eles e 

têm de ser cumpridos”. 

  

6.1. Variáveis Socio-demográficas 

 

 As variáveis sociodemográficas, no seu conjunto, parecem não contribuir para a 

compreensão dos estilos educativos parentais face às diferentes conceções de 

democracia do indivíduo. Contudo, é de salientar, que do conjunto de variáveis que 

consideramos para análise, apenas a escolaridade dos alunos e habilitações literárias 

das figuras parentais mostram ter alguma influência sobre as variáveis dependentes. 

Relativamente à variável sócio-demográfica “habilitações literárias das figuras 

parentais”, podemos referir que os alunos que identificaram os pais como tendo mais 

habilitações literárias, são alunos revelaram menor apoio pelos direitos individuais das 

minorias ciganas. Embora seja difícil de explicar este resultado, talvez o mesmo se 

deva à possibilidade de um menor contato com este tipo de minorias, o que possibilita 

mais estereótipos. Efetivamente há estudos que mostram que o contato entre 
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membros de diferentes grupos torna-se positivo, o que implica a diminuição de 

estereótipos (e.g. Allport, 1954; Sherif et al, 1961; Pettigrew, 1998). Allport (1954) 

propôs que os efeitos do contato são positivos, quando este é estruturado e incluí 

condições como a igualdade de estatuto entre os membros de diferentes grupos. 

Por outro lado, alunos que identificaram pais como tendo mais habilitações literárias 

também consideraram mais a participação política como uma característica 

importante de democracia. Uma possível explicação para este resultado poderá 

relacionar-se com os interesses pessoais das figuras parentais podendo assim haver 

maior comunicação com os filhos sobre assuntos políticos, incutindo-lhes os 

direitos/deveres cívicos e competências políticas (McIntosh, Hart e Youniss, 2007). 

Já no que diz respeito à escolaridade, os alunos do 12.º ano (comparativamente com 

os alunos do 10.º ano de escolaridade) apresentam menor suporte à discriminação 

positiva. Uma possível hipótese para este resultado poderá dever-se ao facto de estes 

alunos estarem a reagir de forma defensiva a políticas que possam interferir 

(negativamente) com o seu futuro. De facto, os alunos do 12.º ano estarão 

confrontados com a entrada na faculdade (pelo menos alguns) e um dos itens da 

discriminação positiva refere-se precisamente a este assunto. 

Podemos ainda constatar que os alunos do 12º ano (em comparação com os do 10º 

ano) acham que dignidade social é uma característica importante de democracia. A 

explicação para este resultado não nos parece evidente, uma vez que qualquer 

hipótese para o mesmo teria que estar presente em outras variáveis e tal não acontece. 

Isto é, uma possível hipótese poderia dever-se à maturidade dos alunos do 12.º ano de 

escolaridade, pois é nesta fase que os alunos tomam consciência dos seus direitos e 

deveres políticos (Castro, 2009), assim como a formação da sua identidade social 

(Camino, 1996). No entanto, a ser assim, este resultado dever-se-ia observar nas 

outras dimensões da conceção de democracia, e tal não acontece. 

Numa análise mais detalhada de cada uma das variáveis, verificamos que a idade não 

parece ser preditora das nossas variáveis. Era esperado obtermos diferenças, uma vez 

que é nesta fase que o adolescente passa por um processo de preparação para assumir 

o seu lugar como cidadão, consciente dos seus direitos e deveres políticos (Castro, 

2009) e formação da sua identidade social (Camino, 1996). Também Menezes (2005) 

no seu estudo com alunos do 8.º, 9.º e 11.º anos de escolaridade obteve resultados 
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com diferenças significativas: isto é, quanto mais escolaridade os alunos tinham mais 

reconheciam a importância de caraterísticas fundamentais da democracia. Este 

resultado, da nossa investigação, talvez se deva ao facto de estes alunos já estarem 

conscientes dos seus direitos e deveres políticos. Mas, a ser assim, não se compreende 

como estes alunos diferenciaram os direitos individuais dos direitos culturais, 

atribuindo menor suporte aos direitos culturais (em linha com estudos anteriores) 

(Nata, 2007). Pelo que, faz sentido pensar em explicações alternativas. Com efeito, 

parece-nos que estes dados podem igualmente ser devidos ao facto de as questões 

que fazem parte da escala de conceções de democracia serem genericamente 

abstratas, não confrontando os sujeitos com nenhum direito aplicado de forma 

concreta, como acontece na ESDM. De facto, a literatura tem mostrado que o nível de 

suporte a direitos é sempre bastante mais alto quando estes são questionados de 

forma abstracta, e que o mesmo desce (por vezes consideravelmente) quando os 

sujeitos são inquiridos de forma sobre a aplicação desses mesmos direitos (Sullivan e 

Transue, 1999; Kuklinsky, 1991). Julgamos que se deve por isso 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. 

Adicionalmente, a variável sexo também não apresenta efeito preditor sobre as nossas 

variáveis. Embora sejam muitos estudos que mostram diferenças de género 

relativamente a variáveis de desenvolvimento sociopolítico (e.g. Gilligan, 1983; Nata, 

2007), o nosso estudo não mostrou qualquer diferença entre os sexos. Assim, somos 

levados a concluir que, quer os rapazes, quer as raparigas, nesta fase de 

desenvolvimento, valorizam igualmente as diferentes dimensões constituintes da 

democracia, bem como o suporte ao direito de minorias culturais. 

 

6.2. Inventário de Estilos Educativos Parentais 

 

Ao analisarmos as regressões com mais atenção, notamos um padrão nos dados no 

que concerne à dimensão controlo do inventário de estilos educativos parentais. Isto é, 

a dimensão controlo correlaciona-se negativamente com três das variáveis da escala 
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de conceções de democracia – dignidade social, discriminação e liberdade de 

expressão.  

É importante destacar, ainda, a elevada percentagem de variância explicada na 

dimensão controlo nas variáveis discriminação (14%) e liberdade de expressão (17.3%) 

da escala de conceções de democracia. O que indica que estas variáveis estão a ser 

influenciadas pelos estilos educativos parentais. Poderá indicar igualmente que estes 

mais são mais conservadores na maneira como vêem a democracia e como tal de 

alguma maneira transmitem aos filhos os seus padrões de comportamento.   

Pode-se constatar também que alunos que identificaram pais com mais controlo, 

acham que dignidade social não é uma característica importante da democracia. Tal 

resultado talvez se deva ao facto de estes pais terem uma visão mais conservadora da 

democracia, achando que de alguma maneira os filhos têm que batalhar para ter os 

seus direitos atribuídos. 

Adicionalmente filhos que identificaram os pais como tendo mais controlo acham que 

liberdade de expressão não é uma caraterística importante de democracia. Este 

resultado parece-nos coerente, na medida em que estes pais não incentivam os filhos 

a trocas verbais (Baumrind, 1966, 1971), o que poderá indicar que estes sujeitos têm 

menos à vontade com liberdade de expressão. 

Os alunos que referiram que tinham pais com um estilo educativo parental mais 

controlador, menos os alunos acham que discriminação é uma característica 

importante da democracia. Este resultado talvez se deva ao facto de estes pais serem 

mais conservadores, e como tal mais agarrados a uma conceção conservadora de 

democracia, menos preocupada com direitos mais relacionados com minorias sociais, 

como no caso do racismo e xenofobia, transmitindo deste modo aos filhos os seus 

padrões de comportamento. 

Podemos verificar que alunos que identificaram os pais como tendo um estilo 

educativo parental com maior aceitação revelaram maior suporte pelos direitos 

culturais das minorias. Uma possível explicação para este resultado poderá dever-se ao 

facto de pais identificados como mais aceitantes, incutirem aos filhos o respeito por 

culturas diferentes das suas.  

Este estudo revelou também que, os alunos que identificaram as figuras parentais 

como tendo mais aceitação, mais acharam que a liberdade de expressão é uma 
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característica importante de democracia. Uma possível explicação para este resultado 

poderá ser por as figuras parentais compreenderem os filhos, respeitando os seus 

direitos, encorajando-os de modo a exprimirem as suas vontades, o que poderá levar 

estes alunos a manter esta experiência no seu dia-a-dia.  

Alunos que identificaram pais como tendo um estilo educativo parental com maior 

aceitação, são alunos que revelam menos suporte face à discriminação positiva das 

minorias ciganas. Este é, à partida um dado curioso, uma vez que estes pais têm como 

principal característica a comunicação e a aceitação não só dos seus direitos, como 

também respeitam os direitos e peculiaridades dos seus filhos (Baumrind, 1966). No 

entanto este não é um dado completamente surpreendente à luz da literatura sobre 

discriminação positiva das minorias. Com efeito, se podemos encontrar nesta 

literatura autores que defendem que a contestação a políticas de discriminação 

positiva representa simplesmente formas subtis de racismo ou preconceito (e.g. Plous, 

2003; Quillian, 2006; Crosby et al, 2003; Fryer e Loury, 2005), também existem autores 

que argumentam que a não discriminação e as preocupações com a equidade, tendo 

em consideração a raça (quer negativa, quer positiva) podem ser motivações 

ideológicas e políticas legítimas para a oposição à discriminação positiva (Sniderman, 

Piazza, Tetlock, & Kendrick, 1991). Ambas as perspectivas têm suporte empírico, 

apesar de haver outros investigadores que defendam que não há uma origem única 

para explicar toda a oposição, podendo ser em alguns casos consequência de posições 

racistas como em outros a identificação com princípios de justiça procedimental 

(Crosby, Iyer, Clayton, & Downing, 2003; Crosby, Iyer, & Sincharoen, 2006). Esta última 

opinião também detém de validação empírica (Awad, Ravitch, & Cokley, 2005), quer o 

racismo moderno, quer a defesa de atitudes de não discriminação tendo em 

consideração a raça, revelam ser simultaneamente preditores da oposição à 

discriminação positiva. 

Quando se realizou a análise descritiva da Escala de Suporte a Direitos das Minorias 

Culturais obteve-se valores que estão em linha com estudos realizados anteriormente 

por Nata e Menezes (2007). A média dos direitos individuais é M = 6.79 (DP = .564), a 

dos direitos culturais M = 5.42 (DP = 1.19, enquanto que a dimensão discriminação 

positiva é M = 2.52 (DP = 1.59).  Tal como em estudo realizados anteriormente (Nata e 

Menezes, 2007), “O uso das três dimensões permitiu-nos contudo perceber que a 
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nossa amostra manifestou um suporte generalizado aos direitos individuais, um 

suporte significativamente menor aos direitos culturais, e, como poderíamos antecipar 

pela revisão da literatura, uma fortíssima resistência a medidas de discriminação 

positiva (p. 249). É pertinente ainda realçar discrepância de média da dimensão 

discriminação positiva face aos outros dois direitos, uma vez quem são direitos que 

podem ser relacionados com tratamento preferencial, ou como recrutamento ou como 

a eliminação da discriminação (Kravitz et al, 1996).  

Por fim, deve-se reconhecer as limitações desta pesquisa. Em primeiro lugar, ela foi 

realizada a um grupo restrito de sujeitos, com uma amostra de conveniência, o que 

significa que não é possível generalizar os resultados para outras populações. Além 

disso, esta pesquisa, cujo caráter foi exploratório, de modo algum teve a pretensão de 

abarcar toda a complexidade destes dois temas, muito menos de chegar a conclusões 

definitivas. Outra limitação deste estudo prende-se com o facto de não avaliarmos o 

grau de aceitação e de controlo, mas a perceção dos filhos em relação aos pais sobre 

estas dimensões. Assim, seria importante averiguar em futuras investigações em quem 

medida uma avaliação objectiva coincidiria com as avaliações feitas pelos filhos. 

Podemos destacar ainda, como limitação, a eliminação de uma parte significativa de 

questionários. Após ter sido feita uma inspecção visual detalhada dos questionários na 

tentativa de detetar padrões de resposta que indicassem respostas menos cuidadas, 

por exemplo, detectando irregularidades (em termos de padrões gráficos), o que se 

veio a confirmar, foi necessário a eliminação de 30 questionários. Este processo foi 

moroso, pois tivemos que analisar detalhadamente todos os questionários. Com a 

eliminação destes questionários podemos realizar a análise factorial, obtendo assim 

uma distribuição que podia ser sustentada teoricamente. 

Será imprescindível a realização da mesma investigação com uma amostra mais ampla 

de modo a obter mais resultados que nos permita compreender melhor em que 

sentido os estilos educativos parentais estão relacionados com a construção e adopção 

de diferentes conceções de democracia do indivíduo. 

 


