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A segunda parte deste estudo, é constituída pela apresentação e descrição de todo o 

processo metodológico que envolveu a investigação, assim com apresentação dos 

resultados e discussão dos mesmos. 

 

1. OBJECTIVO 

 

O presente estudo, é apenas exploratório, tendo como objetivo principal 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 com o modo como os indivíduos 

vêem os direitos de minorias culturais, neste caso específico das minorias ciganas. 

Tendo em consideração o objetivo principal do nosso estudo, foi elaborado o desenho 

do mesmo, como se pode verificar no quadro abaixo. 

 

 

Variáveis Independentes Variáveis Dependentes 

  

Escala de Estilos Educativos Parentais 

(EEEP) 

Escala de Conceções de Democracia (ECD) 

  

Dados Sociodemográficos: 

 Sexo 

 Idade 

 Escolaridade 

 Habilitações Literárias da figura 

paterna 

 Habilitações Literárias da figura 

materna 

Escala de Suporte a Direitos das Minorias 

Culturais (ESDM-C) 

QUADRO 1 - DESENHO DO ESTUDO 
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2. PROCEDIMENTOS E RECOLHA DE DADOS 

 

O primeiro procedimento a ter em consideração nesta investigação foi entregar 

formalmente o pedido de autorização para a realização do estudo à Diretora do 

Conselho Executivo do agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas (anexo 1), e aos 

encarregados de educação dos alunos (anexo 2). Após as devidas aprovações os 

questionários foram distribuídos durante o mês de Maio e Junho de 2012. 

A preferência deste agrupamento de escolas foi baseada no critério de localização e 

disponibilidade (local de estágio). 

Após reunião com os diretores de turma, sobre o objetivo central desta investigação, 

foram entregues aos alunos os questionário, em sala de aula, pelos diretores de turma 

e posteriormente recolhidos por estes. Alguns diretores de turma que não aceitaram a 

entrega de questionários aos alunos, visto ser um período de recta final do ano letivo. 

Após a recolha dos questionários, todos os dados foram inseridos numa base de dados 

e analisados através do programa informático SPSS Statistics versão 20. 

 

3. AMOSTRA 

 

A amostra, do presente estudo, é constituída por 208 alunos do Agrupamento de 

Escolas Rodrigues de Freitas, sedeada no concelho do Porto, com idades 

compreendidas entre os 14 e os 22 anos de idade (M = 17.08, DP = 1.485) (tabela 2). 

Os dados acima mencionados, assim como os demais que se encontram nas tabelas 

seguintes, foram alcançados tendo em consideração o questionário sociodemográfico 

(anexo 3) preenchido por cada um dos participantes que constituem a amostra. 
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Idade do Sujeito 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

14 6 2,9 2,9 2,9 

15 26 12,5 12,5 15,4 

16 41 19,7 19,7 35,1 

17 54 26,0 26,0 61,1 

18 49 23,6 23,6 84,6 

19 23 11,1 11,1 95,7 

20 5 2,4 2,4 98,1 

21 3 1,4 1,4 99,5 

22 1 ,5 ,5 100,0 

Total 208 100,0 100,0  

QUADRO 2 – IDADE DO SUJEITO 

 

Relativamente ao sexo dos adolescentes da amostra, verifica-se a existência de 44.7% 

do sexo masculino e 55.3% do sexo feminino (tabela 2). 

Tendo em consideração a escolaridade da amostra em questão, 73 (35.1%) pertencem 

ao 10º ano, 79 (38.0%) frequentam o 11º ano de escolaridade e 56 (26.9%) estudam 

no 12º ano. 

No que diz respeito ao nível de escolaridade da figura paterna, podemos verificar na 

tabela abaixo, que corresponde maioritariamente ao ensino secundário (32.7%), 26 

(12.5%) completou o 4º ano de escolaridade, 28.8% frequentou do 5.º ao 9.º ano de 

escolaridade e 50 (24.0%) detém o ensino superior, sendo que 4 (1.9%) alunos não 

responderam a esta questão. 
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Habilitações Literárias do Pai 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

até 4º ano de escolaridade 26 12,5 12,7 12,7 

5º ao 9º ano de 

escolaridade 
60 28,8 29,4 42,2 

10º ao 12º ano de 

escolaridade 
68 32,7 33,3 75,5 

Ensino Superior 50 24,0 24,5 100,0 

Total 204 98,1 100,0  

Missing 9 4 1,9   

Total 208 100,0   

QUADRO 3 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DA FIGURA PARENTAL PATERNA 

 

Relativamente às habilitações literárias da figura materna, observou-se que 

maioritariamente as mães dos nossos sujeitos detêm o ensino secundário (37.5%), 41 

(19.7%) completou até ao 4.º ano de escolaridade, 21.6% frequentou do 5.º ao 9.º ano 

de escolaridade e 50 (24.0%) possui o nível superior, sendo que 2 (1.0%) pessoas não 

responderam a esta questão. 

 

Habilitações Literárias da mãe 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

até 4º ano de escolaridade 41 19,7 19,9 19,9 

5º ao 9º ano de 

escolaridade 
45 21,6 21,8 41,7 

10º ao 12º ano de 

escolaridade 
78 37,5 37,9 79,6 

Ensino Superior 42 20,2 20,4 100,0 

Total 206 99,0 100,0  

Missing 9 2 1,0   

Total 208 100,0   

QUADRO 4 – HABILITAÇÕES LITERÁRIAS DA FIGURA PARENTAL MATERNA 
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4. INSTRUMENTOS 

 

Nesta secção serão apresentados os instrumentos utilizados. Para além do formulário 

de recolha de dados sociodemográficos, foram aplicados mais 3 intrumentos – Escala 

de Suporte a Direitos de Minorias Ciganas (Nata e Menezes, 2007), Escala de 

Conceções de Democracia e Inventário de Estilos Educativos Parentais, sendo estes 

dois últimos criados especialmente para este estudo. 

Feita uma revisão da literatura e recolhidas as informações úteis sobre o que se 

pretendia estudar, foi tomada a decisão de avançar com a construção e adaptação dos 

instrumentos referidos acima, isto porque todas as escalas encontradas até ao 

momento mostravam fracas propriedades psicométricas, nomeadamente a variância 

total explicada abaixo de 40%, ou não se adequavam ao estudo em questão (QEEP, 

2006; EMBU-C, 2003;  PAQ, 2005; QCC, 2002; BQD, 2010). 

 

DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Foi construído um curto formulário de modo a recolher dados dos participantes 

relativamente ao sexo, idade, escolaridade e nível educacional das figuras parentais. 

 

ESCALA DE SUPORTE A DIREITOS DE MINORIAS CULTURAIS (ESDM-C) 

 

A Escala de Suporte Direitos de Minorias é um instrumento que procura avaliar o 

suporte a dimensões relacionadas com direitos de minorias culturais, desenvolvido por 

Nata e Menezes (2007). Esta escala é constituída por 11 itens, agrupados em 3 

dimensões: direitos individuais (4 itens), em que “o suporte a estes não implica 

qualquer referência às especificidades culturais dos sujeitos pertencentes a minorias” 

(Nata e Menezes, 2010, p.3399); direitos culturais (4 itens) que “implica a defesa do 

direito à diferença” (Nata e Menezes, 2010, p.3400) e discriminação positiva (3 itens) 

que “implicam a defesa de um tratamento preferencial das minorias” (Nata e Menezes, 

2010, p.3400). As respostas são dadas com base numa escala de tipo Likert de 7 

pontos (desde 1 = “discordo totalmente” a 7 = “concordo totalmente”).  
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Na escala original, a análise factorial exploratória identificou 3 factores que explicam 

59% da variância total.  

  

ESCALA DE CONCEPÇÕES DE DEMOCRACIA 

 

A construção desta escala foi efectuada com o objectivo de avaliar as concepções de 

democracia dos alunos, do ensino secundário, visto que até ao momento e, após 

revisão bibliográfica, não encontrámos uma escala que avaliasse especificamente 

como jovens adolescentes agrupavam um vasto conjunto de importantes direitos e 

deveres na forma como se conceptualiza a democracia. Foi construída a partir da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, assim como a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão e, Constituição da República Portuguesa, bem como da análise 

da literatura sobre os fatores constitutivos das democracias. Pretendíamos explorar de 

que forma os jovens agrupavam as diferentes caraterísticas de democracia. 

O seu conteúdo é composto por 31 itens, que fazem referência a direitos e deveres 

dos Cidadãos. As respostas são dadas com base numa escala de tipo Likert de 7 pontos 

(desde 1 = “discordo totalmente” a 7 = “concordo totalmente”).  

 

INVENTÁRIO DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 

 

Este inventário pretende avaliar a percepção que os filhos têm sobre os estilos 

educativos parentais, tendo em consideração as dimensões controlo e aceitação1, 

permitindo assim fazer referência aos 4 estilos educativos parentais originalmente 

propostos por Baumrind (1966) e desenvolvidos por Maccoby e Martin (1983).  

A dimensão controlo está relacionada com o controlo exercido pelos pais sobre as 

atividades dos filhos, regras e normas de comportamento; já a dimensão aceitação diz 

respeito a caraterísticas como a comunicação e suporte emocional (Barber, 2002; 

Darling & Steinberg, 1993; Maccoby & Martin, 1983; Rhoner, 2004; Pereira, 2007). 

Incorpora duas partes: uma primeira em que os sujeitos respondem a 20 itens sobre os 

seus pais ou responsáveis pela sua educação; uma segunda, em que os sujeitos têm de 

                                                                    
1 Esta divisão foi tida em consideração após revisão bibliográfica (ver parte teórica) 
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escolher uma de quatro afirmações, isto é, a afirmação que mais se relaciona com a 

perceção que estes têm sobre os estilos educativos parentais. 

A construção deste inventário deveu-se ao fato de, após revisão literária, as escala 

encontradas até ao momento sobre o tema da investigação mostrarem fracas 

propriedades psicométricas, nomeadamente a variância total explicada abaixo dos 

40% (QEEP, 2006; EMBU-C, 2003;  PAQ, 2005). 

As respostas são dadas com base numa escala de tipo Likert de 7 pontos (desde 1 = 

“nada haver comigo” a 7 = “tudo haver comigo”).  

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste ponto será realizada a apresentação dos resultados relativos às análises 

realizadas neste estudo. Começamos pela análise fatorial, com o objetivo de identificar 

de que maneira os sujeitos posicionam os diferentes itens de modo a identificar as 

dimensões. Posteriormente, apresentaremos as regressões lineares. 

 

5.1.  Escala de Suporte a Direitos de Minorias Culturais (ESDM-C) 

 

A escala ESDMC, nesta investigação, apresentou valores que estão em linha com 

estudos realizados anteriormente por Nata (2007) e Sousa (2011). O teste de Kaiser-

Meyer-Olkin2 apresenta um valor de .717 e o teste de esfericidade de Bartlett3 foi 

estatisticamente significativo (p < .007). (tabela 6).  

 

 

 

 

 
 

                                                                    
2 O Keiser-Meyer-Olkin (KMO) “é uma medida de homogeneidade das variáveis, que compara as 
correlações simples com as correlações parciais observadas entre as variáveis”, sendo que o valor 
aceitável para esta medida é entre .7 e .8 (Maroco, 2010; Fiel, 2005).  
3  O teste de esfericidade de Bartlett “examina se uma matriz de variância-covariância é 
proporcional a uma matriz identidade” (p. 724) (Field, 2005).  
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,717 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 870,868 

df 55 

Sig. ,000 

QUADRO 5 – KMO E TESTE DE ESFERICIDADE DE BARTLETT 

 

Estes resultados indicam que estes itens são adequados para a realização dos 

procedimentos de análise fatorial. 

A estrutura fatorial apresentada na tabela 74 explica 62% da variância total, e vai de 

encontro ao que era esperado, tendo em consideração estudos anteriores.  

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 

Os filhos de ciganos devem ter as mesmas oportunidades de 

estudar que qualquer outra pessoa 
,684   

Se um cigano fizer um trabalho igual ao de outra pessoa, 

deve receber o mesmo salário 
,901   

Um cigano deve ter os mesmos benefícios sociais (direito ao 

sistema de saúde, direito ao subsídio de desemprego...) que 

outra pessoa que não seja cigano 

,703  ,320 

Os cigano deviam ter os mesmos direitos que qualquer 

pessoa 
,914   

Os ciganos devem poder manter a sua língua   ,493 

Os ciganos devem ter o direito a aprender a sua língua na 

escola 
  ,723 

Os ciganos devem manter os seus costumes e tradições   ,770 

Acho que os ciganos têm o direito de construir uma igreja de 

uma religião diferente da minha 
  ,712 

Os ciganos deviam ter direitos especiais porque são 

discriminados (tratados de forma negativa pelas pessoas e 

pela sociedade) 

 ,889  

Os ciganos deviam ter um representante (um lugar) na 

Assembleia da República porque são uma minoria 
 ,685  

Os ciganos deviam ter mais facilidades para entrar na 

faculdade porque são um grupo desfavorecido 
 ,891  

QUADRO 6 - MATRIZ DE COMPONENTES RODADOS 

                                                                    
4 Para facilitar a interpretação dos resultados foram suprimidos os valores inferiores a .30 (Field, 
2005). 
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Posteriormente, foram calculados os alfas de Cronbach5 para cada um dos fatores 

desta escala. 

Em estudos anteriores (Nata, 2007; Sousa, 2011), com a utilização desta escala, todos 

os valores dos alfas foram aceitáveis. Contudo, nesta investigação tal não aconteceu. 

Assim, colocou-se a hipótese sobre alguns questionários não terem sido respondidos 

de forma consciente. Consequentemente, foi feita uma inspecção visual aos 

questionários na tentativa de detetar padrões de resposta que indicassem respostas 

menos cuidadas, por exemplo, detectando irregularidades em termo de padrões 

gráficos. Este processo foi moroso, pois tivemos que analisar todos os questionários 

detalhadamente de modo a perceber se havia questionários com respostas aleatórias, 

o que se veio a confirmar. 

Os resultados após este procedimento encontram-se no quadro abaixo. 

 

Reliability Statistics 

 N.º de Itens Alpha de Cronbach 

Direitos Individuais 4 .824 

Direitos Culturais 4 .643 

Discriminação Positiva 3 .759 

QUADRO 7 – APHA DE CRONBACH  “ESCALA DE SUPORTE A DIREITOS DE MINORIAS CULTURAIS” 

 

5.2. Escala de Concepções de Democracia  

 

Como já foi referido anteriormente, o objetivo desta escala prendeu-se com o fato de 

avaliar as concepções de democracia dos alunos do ensino secundário e observar de 

que modo os alunos identificavam as diferentes caraterísticas de democracia. 

O procedimento para a análise desta escala foi equivalente ao anterior, não 

esquecendo que este estudo é apenas exploratório. 

                                                                    
5
 O alfa de Cronbach é a técnica mais utilizada para estimar a consistência interna ou homogeneidade 

dos itens de um determinado instrumento de medida, sendo que este valor pode variar entre 0 e 1 
(Fortin, 2003). Apesar de na literatura não haver consenso sobre qual o valor aceitável para o alfa de 
Cronbach, autores como Hill & Hill (2000) e Field (2005) concordam ao afirmar que entre .7 - .8 é um 
valor aceitável para o alfa de Cronbach. No entanto, o alfa está relacionado com o número de itens de 
cada instrumento, isto é, quanto maior o número de itens, mais elevado será o alfa (Nunnally, 1978). 
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Neste sentido, começou-se por examinar o teste Kaiser-Meyer-Olkin que apresentou 

um valor de .722 e o teste de esfericidade de Bartlett foi estatisticamente significativo 

(p < .001). (tabela 8). Estes resultados indicam que estes itens são susceptíveis de ser 

submetidos aos procedimentos de análise fatorial. 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,722 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1156,623 

df 55 

Sig. ,000 

QUADRO 8 - KMO E TESTE DE ESFERICIDADE DE BARTLETT DA ESCALA DE CONCEÇÕES DE DEMOCRACIA 

 

A estrutura fatorial final da escala de conceções de democracia, após rotação varimax 

dos componentes, é composta por 11 itens, distribuídos por 4 dimensões, explicando 

77% da variância total (tabela 9). 

Inicialmente começamos com um conjunto de 31 itens, que faziam referência a 

direitos e deveres dos cidadãos, tendo sido construídos a partir da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem, assim como a Declaração de Direitos do Homem e 

do Cidadão e, Constituição da República Portuguesa, bem como da análise da 

literatura sobre os fatores constitutivos das democracias. 

Posteriormente, foi realizada a análise fatorial exploratória e após rotação varimax os 

itens foram distribuídos por 6 componentes. Contudo nesta distribuição os itens não 

faziam sentido entre si e não havia literatura que sustentasse esta distribuição. Como 

tal, foi efectuada novamente a análise fatorial exploratória, tendo em atenção itens 

que poderiam estar confusos na sua leitura, loadings cruzados, comunalidades abaixo 

de .40 e o alfa se o item fosse eliminado. Assim, a escala final conta com 11 itens 

(tabela 8) explicando 77% da variância total. Como já foi referido anteriormente, para 

facilitar a interpretação dos resultados foram suprimidos na tabela abaixo os valores 

inferiores a .30 (Field, 2005). 
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Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 

... ter direito a uma habitação de dimensão adequada, em condições 

de higiene e conforto 
,875    

... ter acesso a uma rede nacional de creches e de outros 

equipamentos sociais de apoio à família 
,837    

... ter direito à igualdade de acesso ao ensino superior com garantia 

independentemente das suas condições económicas 
,777    

... garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua 

condição económica, aos cuidados de médicos 
,697    

... toda a pessoa ter um nível de vida condigno e bem-estar ,677  ,418  

... ter o dever de não ser racista e combater o racismo (achar outra 

raça inferior) 
 ,909   

... ter o dever de não ser xenófobo e combater a xenofobia (ser contra 

a presença de imigrantes no meu País) 
,304 ,878   

... ter o dever de aceitar que outros participem na vida política   ,872  

... ter o direito de se candidatar e ser eleito nas diferentes eleições do 

País 
  ,764  

... ter o direito a exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela 

palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio. 
   ,865 

... o direito da fundação de jornais e de quaisquer outras publicações    ,845 

QUADRO 9 - MATRIZ DE COMPONENTES RODADOS 

 

Posteriormente, e no sentido de averiguarmos a consistência interna desta escala, 

recorremos ao cálculo do valor de alfa de Cronbach. Os valores obtidos são 

apresentados na tabela seguinte (tabela 10). 

 

Reliability Statistics 

 N.º de Itens Alpha de Cronbach 

Dignidade Social 5 .867 

Discriminação 2 .888 

Participação Política 2 .691 

Liberdade de Expressão 2 .712 

QUADRO 10 - INDICADORES DE CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA DE CONCEÇÕES DE 

DEMOCRACIA 
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5.2.1. Dimensões e respectivos itens 

 

Itens 
D

im
en

sõ
es

 

D
ig

n
id

ad
e 

So
ci

al
 

Democracia é… toda a pessoa ter direito a um nível de vida condigno 

e bem-estar. 

Democracia é…ter o direito a uma habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene e conforto. 

Democracia é… ter acesso a uma rede nacional de creches e de 

outros equipamentos sociais de apoio à família. 

Democracia é… ter o direito à igualdade de acesso ao ensino superior 

com garantia independentemente das suas condições económicas. 

Democracia é… garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados de 

médicos. 

D
is

cr
im

in
aç

ão
 Democracia é… ter o dever de não ser racista e combater o racismo 

(achar outra raça inferior). 

Democracia é… ter o dever de não ser xenófobo e combater a 

xenofobia (ser contra a presença de imigrantes no meu País). 

P
ar

ti
ci

p
aç

ão
 

P
o

lít
ic

a 

Democracia é… ter o dever de aceitar que outros participem na vida 

política.  

Democracia é… ter o direito de se candidatar e ser eleito nas 

diferentes eleições do País. 

Li
b

er
d

ad
e 

d
e 

Ex
p

re
ss

ão
 Democracia é… o direito da fundação de jornais e de quaisquer 

outras publicações. 

Democracia é… ter o direito a exprimir e divulgar livremente o seu 

pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio. 

QUADRO 11 – DIMENSÕES E RESPETIVOS ITENS DA ESCALA DE CONCEÇÕES DE DEMOCRACIA 

 

As denominações atribuídas às dimensões apresentadas nesta escala baseiam-se 

essencialmente na relação entre os itens. Como tal, passamos agora à 

descrição/definição tendo em consideração a literatura das diferentes dimensões 

apresentadas. 

Como podemos observar no quadro acima, os itens que compõem o primeiro fator 

estão relacionados essencialmente com dignidade social, remetendo teoricamente 
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para Marshall, citado por Nogueira e Silva (2001), designadamente ao facto de que 

independentemente da condição económica do cidadão, este deve ter acesso a 

benefícios que lhe permitam ter um nível de vida condigno, ou seja, direito a cuidados 

médicos, habitação e alimentação, assim como educação. Os itens do factor 2 referem-

se essencialmente à discriminação, ou seja, é a “forma utilizada por indivíduos ou 

grupos para inferiorizar indivíduos ou grupos pertencentes a outra raça, cor, sexo” 

(Maia, 2002, p. 107). Os itens que constituem o fator 3 estão relacionados 

essencialmente com a participação política, isto é, de acordo com Marshall, citado por 

Nogueira e Silva (2001) a importância do direito de participar no exercício do poder 

político tanto diretamente como indirectamente. Por fim os itens que integram o 

factor 4 estão relacionados fundamentalmente com a liberdade de expressão, ou seja, 

com o facto de qualquer indivíduo ter o direito de se exprimir e divulgar livremente o 

seu pensamento pela palavra, imagem ou qualquer outro meio de comunicação 

(Constituição da Republica Portuguesa, 2005).  

 

5.3. Inventário de Estilos Educativos Parentais 

 

Com já foi referido anteriormente, o objetivo de desenvolvimento desta escala 

prendeu-se ao fato de avaliar a percepção que os filhos têm sobre os estilos educativos 

parentais. Neste sentido começou-se por analisar o teste de KMO que teve valor 

de .805 e o teste de esfericidade de Bartlett foi estatisticamente significativo (p < .001), 

como se pode observar na tabela 14, o que indica que a escala é susceptível de ser 

submetida aos procedimentos de análise fatorial.  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1253,246 

df 55 

Sig. ,000 

QUADRO 12 - KMO E TESTE DE ESFERICIDADE DE BARTLETT DO INVENTÁRIO DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 
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Posteriormente, realizou-se a estrutura fatorial final deste inventário que após rotação 

varimax dos componentes, é constituída por 11 itens, distribuídos por 2 dimensões, 

explicando 64.95% da variância total (tabela 15).  

Inicialmente, começamos com um conjunto de 20 itens, que faziam referência a 

situações da vida dos indivíduos, tentando analisar assim a percepção que os filhos 

têm sobre os estilos educativos parentais. 

Posteriormente, foi realizada a análise fatorial exploratória e após rotação varimax os 

itens foram distribuídos por 4 componentes. Contudo, esta distribuição não fazia 

sentido teoricamente, pelo que foi efectuada nova análise fatorial exploratória, tendo 

em atenção itens que poderiam estar confusos em relação à sua leitura, loadings 

cruzados, comunalidades abaixo de .40 e o alfa se o item fosse eliminado e 

naturalmente a interpretação da solução. 

Esta distribuição em dois fatores era o esperado, visto que tivemos em atenção os 

pressupostos dos estudos realizados por Diane Baumrind (1966) e Maccoby e Martin 

(1983). 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 

... encorajavam o diálogo ,889  

... geralmente, têm comportamentos de afecto para comigo ,833  

... geralmente, ouvem as minhas opiniões ,833  

... esforçam-se para me compreender, quando eu me sinto triste ,815  

... normalmente, explicam os assuntos que eu não entendo ,759  

... parecem emocionalmente frios comigo -,746  

... estabelecem e programam horas para o meu estudo  ,832 

... estipulam o limite mínimo de avaliação em cada período  ,814 

... têm horários estabelecidos por eles e têm de ser cumpridos  ,751 

... castigam-me por pequenos erros que cometo -,389 ,666 

... deixam bem claro o comportamento que esperam de mim  ,665 

QUADRO 13 - MATRIZ DE COMPONENTES RODADOS DO INVENTÁRIO DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 

 

Neste seguimento houve a necessidade de averiguar a consistência interna desta 

escala. Recorrendo ao cálculo do valor do alfa de Cronbach para cada uma das 

dimensões, os valores obtidos são apresentados na tabela seguinte (tabela 13). 
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Reliability Statistics 

 N.º de Itens Alpha de Cronbach 

Aceitação 6 .896 

Controlo 5 .804 

QUADRO 14 - INDICADORES DE CONSISTÊNCIA INTERNA DAS DIMENSÕES DA ESCALA ESTILOS EDUCATIVOS 

PARENTAIS 

 

Como é possível observar na tabela acima, o fator 1 (n = 6), com alfa de Cronbach 

de .896, agrupa os itens que estão relacionados essencialmente com a perceção que os 

alunos têm sobre a aceitação das figuras parentais. Já o fator 2 (n = 5), que apresenta 

valor de alfa de Cronbach de .804, agrupando os itens que estão relacionados 

essencialmente com a perceção que os alunos têm sobre o controlo das figuras 

parentais. 

 

5.3.1. Dimensões e respectivos itens 

 

Itens 

D
im

en
sõ

es
 

A
ce

it
aç

ão
  

Os meus pais… esforçam-se para me compreender, quando me sinto triste. 

Os meus pais… geralmente, têm comportamentos de afeto para comigo. 

Os meus pais… encorajam o diálogo. 

Os meus pais… normalmente, explicam os assuntos que eu não entendo. 

Os meus pais… geralmente, ouvem as minhas opiniões. 

Os meus pais… parecem emocionalmente frios comigo 

C
o

n
tr

o
lo

 

Os meus pais… castigam-me por pequenos erros que cometo. 

Os meus pais… estabelecem e programam horas para o meu estudo. 

Os meus pais… deixam bem claro o comportamento que esperam de mim 

Os meus pais… estipulam o limite mínimo de avaliação em cada período 

Os meus pais… têm horários estabelecidos por eles e têm de ser cumpridos. 

QUADRO 15 – DIMENSÕES E RESPTIVOS ITENS DO INVENTÁRIO DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 

 

As designações atribuídas às dimensões apresentadas nesta escala fazem referência, 

essencialmente, à relação entre os itens. Como é possível observar na tabela acima, os 

itens que constituem o fator 1 estão relacionados essencialmente com a perceção que 

os alunos têm sobre a aceitação das figuras parentais. Esta dimensão é caracterizada 



45 
 

por “compreensão, aprovação, uso frequente do louvor e de explicações” (Becker, cit 

in Oliveira, 1994), assim como a “sensibilidade das figuras parentais face aos interesses 

e necessidades dos filhos (Maccoby e Martin, 1983); enquanto no fator 2, os itens 

estão relacionados essencialmente com a perceção que os alunos têm sobre o controlo 

das figuras parentais. Esta dimensão é caracterizada pelo controlo exercido pelo pais 

sobre os filhos no sentido de os fazer cumprir regras (Maccoby e Martin, 1983). 

 

I. Análise descritiva dos resultados das escalas e respectivas dimensões 

 

Passaremos agora à apresentação da análise descritiva dos resultados das escalas e 

respetivas dimensões. 

No inventário de estilos educativos parentais a variável aceitação apresenta uma 

média de 5.56 e um desvio padrão de 1.33. Este resultado significa que os alunos 

identificam o estilo educativo parental dos pais como sendo mais elevado na aceitação.  

 

Statistics 

 Aceitação Controlo 

N 
Valid 208 208 

Missing 0 0 

Mean 5,5697 3,4089 

Median 6,0000 3,0000 

Mode 7,00 3,00 

Std. Deviation 1,33789 1,42912 

QUADRO 16 – ANÁLISE DESCRITIVA DO INVENTÁRIO DE ESTILOS EDUCATIVOS PARENTAIS 

 

Na escala de conceções de democracia, verifica-se uma proximidade, em termos de 

média, das 4 dimensões da escala. O que poderá indicar que os alunos acham que 

estas variáveis são caraterística importantes da democracia 
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Statistics 

 Direitos 

Individuais 

Direitos 

Culturais 

Discriminação 

Positiva 

Dignidade 

Social 

Discriminação Participação 

Politica 

Liberdade 

Expressão 

N 
Valid 208 208 208 208 208 208 208 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 6,7981 5,4267 2,5208 6,3589 6,0865 6,3678 6,2788 

Median 7,0000 5,5000 2,0000 6,8000 7,0000 7,0000 6,5000 

Mode 7,00 6,50 1,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Std. Deviation ,56474 1,19317 1,59494 ,94483 1,36898 ,88360 ,95762 

QUADRO 17 – ANÁLISE DESCRITIVA DA ESCALA DE CONCEÇÕES DE DEMOCRACIA 

 

Uma vez que o objetivo desta investigação é analisar em que sentido, os estilos 

educativos parentais influenciam a construção e adaptação de diferentes conceções de 

democracia do indivíduo, serão agora apresentados os resultados obtidos através de 

regressões lineares, tendo sempre em consideração os objetivos do estudo. 

 

5.4. Regressões Lineares 

 

5.4.1.  Escala de Direitos de Minorias Ciganas 

 

QUADRO 18 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE DIREITOS INDIVIDUAIS 

 

No que respeita à variável direitos individuais, quer o primeiro modelo (F = .968), quer 

o segundo modelo (F = 1.213) não apresentam significância estatística.  

O primeiro modelo composto pelos dados sociodemográficos, consegue explicar 2.3% 

da variância e o segundo e após inclusão das variáveis da escala de estilos educativos 

parentais o conjunto de variáveis consegue explicar apenas 4.1% da variância. 

 

 

Model Summary
c
 

Model R R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,153
a
 ,023 -,001 ,56496 ,023 ,968 5 202 ,439  

2 ,202
b
 ,041 ,007 ,56272 ,017 1,807 2 200 ,167 2,062 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 7,145 ,612  11,677 ,000 

Sexo do Sujeito ,057 ,081 ,050 ,697 ,486 

Idade do Sujeito -,010 ,034 -,027 -,300 ,764 

Habilitacoes_pais -,043 ,022 -,140 -1,958 ,052 

E11vsE10 -,044 ,107 -,037 -,408 ,683 

E12vsE10 -,076 ,121 -,060 -,626 ,532 

2 

(Constant) 7,183 ,643  11,173 ,000 

Sexo do Sujeito ,042 ,081 ,037 ,520 ,604 

Idade do Sujeito -,015 ,034 -,040 -,447 ,656 

Habilitacoes_pais -,044 ,022 -,143 -2,002 ,047 

E11vsE10 -,052 ,107 -,044 -,482 ,630 

E12vsE10 -,103 ,121 -,081 -,853 ,395 

Aceitacao ,037 ,030 ,089 1,243 ,216 

Controlo -,036 ,028 -,092 -1,293 ,197 

QUADRO 19 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE DIREITOS INDIVIDUAIS 

 

Relativamente aos coeficientes do modelo de regressão, como se pode verificar no 

quadro acima, a única variável sócio - demográfica que poderia ser preditora da 

variável dependente seriam as habilitações literárias das figuras parentais. Contudo 

apesar de próximo, não atinge significância estatística. Porém, ao incluirmos no 

segundo modelo outras variáveis, pode-se constatar que as habilitações literárias dos 

pais são preditoras da variável dependente. Assim, os alunos identificaram os pais 

como tendo mais habilitações literárias, são alunos revelaram menos apoio pelos 

direitos individuais das minorias ciganas.  

Model Summary
c
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,164
a
 ,027 ,003 1,19158 ,027 1,111 5 202 ,356  

2 ,249
b
 ,062 ,029 1,17554 ,035 3,774 2 200 ,025 2,016 

QUADRO 20 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE DIREITOS CULTURAIS 
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Como se pode verificar no quadro acima, na regressão da variável direitos culturais, 

não existe significância estatística no modelo 1 (F = 1.111). Contudo, com a inclusão 

das novas variáveis no modelo 2, este atinge a significância estatística. 

O primeiro modelo composto pelos dados sociodemográficos, consegue explicar 2.7% 

da variância e o segundo, após inclusão das variáveis da escala de estilos educativos 

parentais, consegue explicar 6.2% da variância. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,884 1,290  5,335 ,000 

Sexo do Sujeito ,071 ,171 ,030 ,417 ,677 

Idade do Sujeito -,067 ,071 -,084 -,944 ,346 

Habilitacoes_pais -,070 ,046 -,108 -1,513 ,132 

E11vsE10 ,009 ,225 ,004 ,042 ,966 

E12vsE10 -,209 ,255 -,078 -,820 ,413 

2 

(Constant) 5,719 1,343  4,258 ,000 

Sexo do Sujeito ,068 ,170 ,028 ,398 ,691 

Idade do Sujeito -,063 ,071 -,079 -,898 ,370 

Habilitacoes_pais -,082 ,046 -,127 -1,791 ,075 

E11vsE10 ,091 ,224 ,037 ,408 ,683 

E12vsE10 -,225 ,253 -,084 -,887 ,376 

Aceitacao ,134 ,063 ,150 2,129 ,034 

Controlo ,116 ,059 ,138 1,960 ,051 

QUADRO 21 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE DIREITOS CULTURAIS 

 

De acordo com quadro acima, sobre a variável dos direitos culturais, podemos verificar 

que alunos que identificaram os pais como tendo um estilo educativo parental com 

maior aceitação, revelaram maior suporte pelos direitos culturais da minoria cigana. 
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QUADRO 22 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE DISCRIMINAÇÃO POSITIVA 

 

No que concerne à discriminação positiva, podemos observar no quadro acima que 

quer o modelo 1 (F = 2.139), quer o modelo 2 (F = 2.583), atingem significância 

estatística. É de referir que o segundo modelo apresenta uma melhoria relativamente 

ao primeiro modelo. 

 O primeiro modelo composto pelos dados sociodemográficos, consegue explicar 5.0% 

da variância e o segundo após inclusão das variáveis da escala de estilos educativos 

parentais consegue explicar 8.3% da variância. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2,541 1,704  1,491 ,137 

Sexo do Sujeito ,158 ,226 ,049 ,700 ,485 

Idade do Sujeito ,010 ,094 ,009 ,103 ,918 

Habilitacoes_pais -,015 ,061 -,017 -,240 ,811 

E11vsE10 -,300 ,297 -,092 -1,011 ,313 

E12vsE10 -,893 ,337 -,249 -2,654 ,009 

2 

(Constant) 3,173 1,775  1,787 ,075 

Sexo do Sujeito ,208 ,224 ,065 ,928 ,355 

Idade do Sujeito ,023 ,093 ,022 ,250 ,803 

Habilitacoes_pais -,003 ,061 -,004 -,057 ,955 

E11vsE10 -,327 ,296 -,100 -1,104 ,271 

E12vsE10 -,792 ,335 -,221 -2,363 ,019 

Aceitacao -,210 ,083 -,176 -2,526 ,012 

Controlo ,045 ,078 ,040 ,575 ,566 

QUADRO 23 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE DISCRIMINAÇÃO POSITIVA 

 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,224
a
 ,050 ,027 1,57346 ,050 2,139 5 202 ,062  

2 ,288
b
 ,083 ,051 1,55390 ,033 3,558 2 200 ,030 1,489 
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Tendo em consideração o quadro acima apresentado, podemos referir que os alunos 

do 12º ano em comparação com os do 10º ano apresentam menores níveis de suporte 

à discriminação positiva em relação à minoria cigana (quer no modelo 1 como no 

modelo 2). Podemos verificar ainda que alunos que identificaram os pais como tendo 

um estilo educativo parental com maior aceitação, são alunos que revelam menos 

suporte face à discriminação positiva das minorias ciganas. 

 

5.4.2. Escala de Conceções de Democracia 

 

Passaremos agora à apresentação das regressões lineares da Escala de Conceções de 

Democracia. 

 

Model Summary
c
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,277
a
 ,077 ,054 ,91907 ,077 3,353 5 202 ,006  

2 ,329
b
 ,108 ,077 ,90777 ,031 3,532 2 200 ,031 2,437 

QUADRO 24 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE DIGNIDADE SOCIAL 

 

No que diz respeito à regressão da variável de dignidade social, quer o primeiro 

modelo (F = 3.353, p < .001) , quer o segundo modelo (F = 3.464, p < .001) são 

preditores significativos. O primeiro modelo composto pelos dados sociodemográficos, 

consegue explicar 7.7% da variância e o segundo após inclusão das variáveis da escala 

de estilos educativos parentais consegue explicar 10.8% da variância. 
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Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,977 ,995  5,000 ,000 

Sexo do Sujeito -,032 ,132 -,017 -,239 ,811 

Idade do Sujeito ,058 ,055 ,090 1,046 ,297 

Habilitacoes_pais ,041 ,036 ,079 1,139 ,256 

E11vsE10 ,250 ,173 ,129 1,441 ,151 

E12vsE10 ,524 ,197 ,247 2,667 ,008 

2 

(Constant) 5,464 1,037  5,268 ,000 

Sexo do Sujeito -,059 ,131 -,031 -,453 ,651 

Idade do Sujeito ,046 ,055 ,073 ,847 ,398 

Habilitacoes_pais ,043 ,036 ,084 1,212 ,227 

E11vsE10 ,204 ,173 ,105 1,183 ,238 

E12vsE10 ,474 ,196 ,223 2,421 ,016 

Aceitacao ,029 ,049 ,040 ,587 ,558 

Controlo -,114 ,046 -,173 -2,512 ,013 

QUADRO 257 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE DIGNIDADE SOCIAL 

 

No que concerne à relação entre os estilos educativos parentais e a variável 

dependente dignidade social, podemos constatar que os alunos do 12º ano (em 

comparação com os do 10º ano) acham que dignidade social é uma caraterística 

importante de democracia. Alunos que identificaram os pais como tendo um estilo 

educativo parental com mais controlo, tende a achar que a dignidade social não é uma 

característica da democracia.  

 

QUADRO 26 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE DISCRIMINAÇÃO 

 

Model Summary
c
 

Mode

l 

R R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,099
a
 ,010 -,015 1,37906 ,010 ,397 5 202 ,850  

2 ,374
b
 ,140 ,110 1,29154 ,130 15,153 2 200 ,000 2,178 
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No que diz respeito à discriminação, o conjunto das variáveis sociodemográficas não 

atinge significância estatística. Contudo, quando são acrescentadas as variáveis da 

escala de estilos educativos parentais há uma evidente melhoria da significância (F = 

4.653, p < .001). O primeiro modelo composto pelos dados sociodemográficos, apenas 

consegue explicar 1.0% da variância, contudo o segundo modelo já explica 14.0% da 

variância. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,722 1,494  4,501 ,000 

Sexo do Sujeito -,008 ,198 -,003 -,038 ,970 

Idade do Sujeito -,041 ,083 -,045 -,502 ,616 

Habilitacoes_pais ,009 ,054 ,012 ,173 ,863 

E11vsE10 -,080 ,260 -,028 -,308 ,758 

E12vsE10 ,246 ,295 ,080 ,835 ,405 

2 

(Constant) 8,802 1,476  5,965 ,000 

Sexo do Sujeito -,068 ,186 -,025 -,362 ,718 

Idade do Sujeito -,071 ,078 -,077 -,910 ,364 

Habilitacoes_pais ,025 ,051 ,033 ,488 ,626 

E11vsE10 -,251 ,246 -,089 -1,022 ,308 

E12vsE10 ,144 ,278 ,047 ,518 ,605 

Aceitacao -,047 ,069 -,046 -,677 ,499 

Controlo -,357 ,065 -,372 -5,505 ,000 

QUADRO 278 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE DISCRIMINAÇÃO 

 

De acordo com o quadro acima, os alunos que referiram que tinham pais com um 

estilo educativo parental mais controlador, menos os alunos acham que discriminação 

é uma caraterística importante da democracia. 
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QUADRO 28 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Relativamente à participação politica, os dois modelos mostram ser estatisticamente 

significativos: primeiro modelo ( F = 3.091, p < .001) e o segundo (F = 2.686, p < .001).  

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 5,669 ,934  6,071 ,000 

Sexo do Sujeito -,040 ,124 -,023 -,326 ,745 

Idade do Sujeito ,011 ,052 ,018 ,205 ,838 

Habilitacoes_pais ,123 ,034 ,256 3,675 ,000 

E11vsE10 -,112 ,163 -,062 -,688 ,493 

E12vsE10 -,070 ,184 -,035 -,378 ,706 

2 

(Constant) 6,192 ,982  6,306 ,000 

Sexo do Sujeito -,033 ,124 -,019 -,269 ,788 

Idade do Sujeito ,011 ,052 ,018 ,205 ,838 

Habilitacoes_pais ,129 ,034 ,269 3,846 ,000 

E11vsE10 -,147 ,164 -,081 -,896 ,371 

E12vsE10 -,052 ,185 -,026 -,283 ,778 

Aceitacao -,075 ,046 -,114 -1,638 ,103 

Controlo -,040 ,043 -,065 -,929 ,354 

QUADRO 29 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 

 

No que concerne à relação entre os estilos educativos parentais e a variável 

dependente participação política, podemos constatar, tanto no modelo 1 como no 

modelo 2, que os alunos que identificaram os pais com mais habilitações literárias, 

mais consideram que a dimensão participação política é uma caraterística importante 

de democracia. 

Model Summary
c
 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,267
a
 ,071 ,048 ,86209 ,071 3,091 5 202 ,010  

2 ,293
b
 ,086 ,054 ,85944 ,015 1,625 2 200 ,199 1,825 
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QUADRO 30 – SUMÁRIO DO MODELO DE REGRESSÃO DA VARIÁVEL DEPENDENTE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

Relativamente à liberdade de expressão, podemos observar que há significância 

estatística apenas no segundo modelo (F = 5.996, p < .001) quando se acrescentam as 

variáveis da escala de estilos educativos parentais, sendo que este modelo explica 

17.3% da variância. 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,724 1,046  6,425 ,000 

Sexo do Sujeito ,027 ,139 ,014 ,196 ,845 

Idade do Sujeito -,035 ,058 -,054 -,601 ,549 

Habilitacoes_pais ,014 ,038 ,027 ,379 ,705 

E11vsE10 ,095 ,182 ,048 ,523 ,602 

E12vsE10 -,015 ,207 -,007 -,071 ,943 

2 

(Constant) 7,093 1,012  7,009 ,000 

Sexo do Sujeito -,048 ,128 -,025 -,376 ,707 

Idade do Sujeito -,061 ,053 -,095 -1,153 ,250 

Habilitacoes_pais ,011 ,035 ,021 ,310 ,757 

E11vsE10 ,041 ,169 ,021 ,242 ,809 

E12vsE10 -,159 ,191 -,074 -,831 ,407 

Aceitacao ,178 ,047 ,248 3,745 ,000 

Controlo -,209 ,044 -,311 -4,695 ,000 

QUADRO 31 – MODELO DE REGRESSÃO  DA VARIÁVEL DEPENDENTE LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

Como se pode observar no quadro acima, os alunos que identificaram as figuras 

parentais com um estilo educativo parental com maior aceitação, mais acham que a 

liberdade de expressão é uma caraterística de democracia, já os alunos que 

Model Summary
c
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 

df1 df2 Sig. F 

Change 

1 ,080
a
 ,006 -,018 ,96630 ,006 ,260 5 202 ,935  

2 ,416
b
 ,173 ,145 ,88572 ,167 20,213 2 200 ,000 2,087 
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identificaram os pais com um estilo educativo parental com mais controlo, acham que 

liberdade de expressão não é uma caraterística importante de democracia. 

 

 

6. Em síntese 

 

Relembra-se que o seu objetivo principal era analisar em que sentido, os estilos 

educativos parentais estão relacionados com a construção e adaptação de diferentes 

conceções de democracia do indivíduo. 

Passaremos agora a fazer uma síntese dos dados apresentados anteriormente. 

 

Variáveis Independentes 
 

 
 
 
Variáveis  
Dependentes 

Socio-demográficas 
Estilos Educativos 

Parentais 

Sexo Idade Escolaridade 

Habilitações 

Literárias das 

figuras 

parentais 

Aceitação Controlo 

ES
D

M
 

Direitos 

Individuais 

   
 

  

Direitos Culturais       

Discriminação 

Positiva 

  
   

 

EC
D

 

Dignidade Social       

Discriminação       

Participação 

Política 

   
   

Liberdade de 

Expressão 

   
   

QUADRO 32 – SÍNTESE DAS VARIÁVEIS PREDITORAS DAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

  


