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Introdução 

A presente dissertação centra-se em torno da satisfação com o suporte social e do 

funcionamento familiar, bem como da perceção da qualidade dos estilos educativos parentais 

numa amostra de adolescentes com e sem irmãos.  

A adolescência é a fase da vida entre a infância e a idade adulta, e caracteriza-se por 

muitas transformações biológicas, cognitivas, psicológicas e sociais. Estas mudanças são 

representativas do processo de transição de uma fase de dependência e vulnerabilidade, que 

caracterizam a infância, para a preparação do desenvolvimento da autonomia (Sawyer, 

Azzopardi, Wickremarathne, & Patton, 2018). 

Esta fase é considerada, por excelência, um momento de aquisição e consolidação de 

competências, atitudes e valores, necessários para que o adolescente consiga alcançar a 

autonomia em relação às figuras parentais, ao mesmo tempo que desenvolve a sua 

autoconfiança e estabelece relações sociais importantes (Sonohara & Gallo, 2012). 

De acordo com vários autores (Caplan, 1974; Cobb, 1976; House, 1981), o suporte social 

relaciona-se com o conjunto de funções e atividades existentes nas relações entre os 

indivíduos. 

Durante a fase da adolescência, o relacionamento interpessoal sofre algumas alterações, 

estabelecem-se novas relações, e é quando as relações com os grupos de pares se tornam mais 

significativas, atribuindo-lhes um maior significado (Guerreiro & Sampaio, 2013). Por sua 

vez, é esperado que nesta fase do ciclo vital, os adolescentes consigam obter as habilidades, 

as atitudes e os comportamentos que os façam crescer de forma saudável (Guerreiro & 

Sampaio, 2013). Assim, os irmãos são importantes nesta fase e influenciam a formação de 

identidade dos mais novos (Wong, Branje, VanderValk, Hawk, & Meeus, 2010). 

Durante a adolescência, o papel da família torna-se fundamental devido às mudanças 

que ocorrem no suporte social (Seibel et al., 2017). Assim, o funcionamento familiar é um 
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termo amplo usado para descrever várias características de um ambiente familiar (Deng & 

Zheng, 2012), e diz respeito à própria dinâmica familiar e às interações interpessoais do 

grupo familiar englobando a comunicação familiar (Lamb et al., 2016; Tolou-Shams et al., 

2018).  

Relativamente aos estilos educativos parentais, estes são importantes para o 

desenvolvimento e bem-estar dos adolescentes (Smetana, Crean, & Campione-Barr, 2005) e 

referem-se à forma como os pais lidam com questões como o poder e o apoio emocional na 

relação que estabelecem com os filhos, influenciando de modo significativo diferentes áreas 

do seu desenvolvimento psicossocial, nomeadamente o seu ajustamento social e o seu 

rendimento escolar (Baumrind, 1966). Os estilos educativos parentais são denominados por 

autoritários, autoritativos, permissivos e negligentes (Baumrind, 1971). 

De acordo com Costa, Teixeira e Gomes (2000), as duas dimensões que explicam os 

estilos educativos parentais são a exigência (que aponta em direção a um imperativo do 

dever, da obrigação, com o objetivo de controlar o comportamento dos filhos, impondo-lhes 

limites e estabelecendo regras), e a responsividade (que fomenta atitudes compreensivas dos 

pais para com os filhos visando, o apoio emocional e a comunicação entre os membros da 

família, e favorece o desenvolvimento da autonomia e da autoafirmação dos jovens). Desta 

forma, é possível retirar da literatura que a relação existente entre os pais e os filhos pode ser 

avaliada através dos estilos educativos parentais. Assim, McFarlane, Bellissimo e Norman 

(1995), identificaram os estilos educativos parentais como sendo um importante determinante 

do funcionamento familiar e do bem-estar dos adolescentes. Pois, a família assume, enquanto 

contexto social de referência, um papel fundamental e determinante no desenvolvimento 

cognitivo e psicossocial dos seus elementos. 

Relativamente à estrutura do presente trabalho, encontra-se organizado em dois estudos 

empíricos distintos, todavia complementares, ambos divididos em duas partes. A primeira 
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parte refere-se ao enquadramento teórico das variáveis em estudo e apresenta uma revisão 

bibliográfica das mesmas. A segunda parte refere-se ao processo metodológico que se inicia 

com a caracterização dos participantes e dos instrumentos utilizados na recolha de dados, o 

procedimento realizado, assim como, a apresentação dos resultados obtidos e, por fim, a 

discussão sobre os mesmos. Para finalizar, cada um dos dois estudos termina com a 

apresentação de algumas reflexões, onde são tecidas considerações sobre os principais 

contributos, as pistas para estudos futuros e as limitações do estudo. 

Após a apresentação dos dois estudos empíricos, são também mencionadas as referências 

bibliográficas utilizadas ao longo do estudo, assim como os anexos necessários à justificação 

referenciada. 
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ESTUDO EMPÍRICO I 

 

A satisfação com o suporte social e o funcionamento familiar numa amostra de adolescentes 

com e sem irmãos 
 

Satisfaction with social support and family functioning in a sample of adolescents with 

and without siblings  
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Resumo 

A satisfação com o suporte social torna-se essencial para o desenvolvimento dos 

adolescentes, uma vez que este contribui para o bem-estar destes. Esta investigação pretende 

explorar, a satisfação com o suporte social e o funcionamento familiar em adolescentes, com 

e sem irmãos. A amostra foi constituída por 365 participantes, 213 do sexo feminino e 152 do 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. Os instrumentos 

utilizados foram a Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) e a Systemic Clinical 

Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15). Foram realizadas correlações de Pearson e 

verificou-se uma associação negativa entre o suporte social e o funcionamento familiar, isto 

é, à medida que o suporte social aumenta, as dificuldades familiares diminuem. Efetuaram-se 

análises de variância multivariada (MANOVA), com vista a analisar as diferenças em relação 

às variáveis sociodemográficas. Os resultados indicaram que, em função da configuração 

familiar, verificou-se que adolescentes de famílias com pais casados ou em união de facto 

apresentam maiores níveis de satisfação com a família comparativamente aos adolescentes 

com os pais divorciados. No funcionamento familiar verificou-se que os adolescentes com 

pais divorciados apresentam maiores dificuldades de recursos familiares, de comunicação na 

família e de dificuldades familiares. Em relação ao sexo, não se verificaram diferenças 

significativas. Finalmente, não se encontraram diferenças entre adolescentes filhos únicos e 

os que têm irmãos, relativamente à satisfação com o suporte social, bem como, no 

funcionamento familiar. Assim, sublinha-se a importância de um bom funcionamento 

familiar, no sentido de contribuir para a qualidade das relações dos adolescentes. 

Palavras-chave: Suporte social; funcionamento familiar; adolescência; amigos; família. 
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Abstract 

Satisfaction with social support becomes essential for the development of adolescents, as it 

contributes to their well-being. This research aims to explore the satisfaction with social 

support and family functioning in adolescents, with and without siblings. The sample 

consisted of 365 participants, 213 were female and 152 were male, aged between 15 and 20 

years. The instruments used were the Social Support Satisfaction Scale (ESSS) and the 

Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15). Pearson correlations were 

performed and there was a negative association between social support and family 

functioning, that is, support increases, family difficulties decrease. Differential analyzes were 

performed using multivariate analysis of variance (MANOVA), to verify differences in 

sociodemographic variables. The results indicated that, depending on the family 

configuration, it was found that adolescents from families with married or de facto parents 

have higher levels of family satisfaction compared to adolescents with divorced parents. In 

family functioning it was found that adolescents with divorced parents have greater 

difficulties in family resources, family communication and family difficulties. Regarding 

gender, no significant differences were found. Finally, we investigated and we found no 

differences between adolescent only children and siblings regarding satisfaction with social 

support as well as family functioning. Thus, the importance of a good family functioning is 

emphasized, in order to contribute to the quality of adolescents' relationships. 

Keywords: Social support; family functioning; adolescence friends; family.  
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Adolescência e suporte social 

No período de transição para a vida adulta, o suporte social torna-se fundamental. Este 

protege e ajuda os indivíduos garantindo-lhes uma melhor transição (Paulsen & Berg, 2016) 

em momentos de dificuldade, uma vez que estes recorrem a figuras significativas, tais como, 

familiares, amigos, colegas, vizinhos e professores (Matsumoto et al., 2017; Thompson, 

2015) para ajudá-los a resolver problemas (Chen et al., 2017) e para fornecer ajuda 

psicológica, física e financeira (Mattson & Hall, 2011). Enquanto alguns jovens irão lidar 

com a transição da adolescência para a vida adulta sem qualquer dificuldade, muitos deles 

precisarão de assistência, apoio e suporte social para garantir uma melhor transição (Paulsen 

& Berg, 2016). 

O período da adolescência é caracterizado pela expansão dos grupos de pares e da 

modificação da influência de cada um, uma vez que ocorrem mudanças nas relações com os 

outros, nomeadamente com os pais e pares. Devido à estreita interdependência que se 

estabelece entre os adolescentes e o grupo de pares, esta influência é crucial no 

desenvolvimento destes na qual parece se destacar a importância do apoio emocional, 

lealdade,compreensão e intimidade (Antunes & Fontaine, 2005). Os adolescentes procuram a 

partilha de experências e o apoio do grupo de pares, o que representa um suporte relevante 

para o bem-estar físico e psicológico destes (Guerreiro & Sampaio, 2013).  

Suporte social 

O suporte social diz respeito a qualquer tipo de comunicação, verbal ou não-verbal que 

ajuda os indivíduos a se sentirem seguros em relação a uma situação. As principais 

características desta definição de suporte social são o trabalho em rede, a ajuda psicológica, 

física e financeira (Mattson & Hall, 2011). 

Assim, o suporte social pode ser definido como recursos emocionais, instrumentais e 

informacionais que os indivíduos obtêm através dos seus amigos e/ou familiares (Sangalang 
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& Gee, 2012; Matsumoto et al., 2017) que lhes fornecem uma certa ajuda para adotar ou 

manter um comportamento. Sendo os amigos e/ou familiares que contribuem para tal suporte 

social, um estudo indicou que estudantes universitários relatam passar mais tempo com os 

seus amigos em relação aos seus familiares. Portanto, é possível que os amigos tenham mais 

oportunidades de discutir, apoiar e adotar certos comportamentos a serem seguidos (Belanger 

& Patrick, 2018).  

Coob (1976) define suporte social como a perceção que o sujeito tem de que é amado, 

de que pertence a uma rede de comunicação e de obrigações mútuas, assim como acredita que 

é apreciado e valorizado. O suporte social é assim, considerado benéfico para a saúde dos 

indivíduos e promove a saúde mental, assim como a saúde física dos mesmos (Sangalang & 

Gee, 2012) contribuindo para a promoção do bem-estar (Mühlen et al., 2013). O suporte 

social não auxilia apenas no facto de o indivíduo se sentir melhor ou lidar com os desafios, 

como também leva a uma melhoria do bem-estar em geral, significando que ter acesso a 

qualquer tipo de suporte social é essencial para uma vida saudável. Este associa-se a vários 

resultados de saúde que incluem a recuperação de doenças e a redução da mortalidade. Uma 

explicação relacionada com os benefícios do suporte social refere que se os indivíduos 

tiverem uma rede de apoio, torna-se suficiente para se manterem saudáveis ou recuperarem 

de alguma doença (Mattson & Hall, 2011). 

Considera-se também importante distinguir o suporte social percebido e o 

oferecido/recebido. Essa diferença é ainda mais importante durante a adolescência, período 

em que podem surgir discrepâncias entre o que o adolescente está a receber e o que o 

adolescente percebe que está a receber (Adler-Constantinescu, Besu, & Negovan, 2013). O 

suporte social oferecido/recebido é o suporte que um indivíduo recebe em termos do que é 

dito, do que é dado e do que é feito para esse indivíduo. No entanto, muito mais significativo 

do que o suporte social oferecido/recebido é a perceção individual da disponibilidade de 
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suporte. O suporte percebido refere-se à crença individual de que o suporte social está 

disponível, é geralmente considerado positivo ou negativo e fornece o que é considerado 

necessário para aquele indivíduo (Mattson & Hall, 2011). 

Recentemente, um estudo indicou que existem diferenças por sexo na perceção do 

suporte social, sendo que os indivíduos do sexo feminino perceberam maior suporte social do 

que os do sexo masculino (Alves & Dell’Aglio, 2015). 

Tipos de suporte social 

Existem três tipos de suporte social, o suporte emocional, o suporte instrumental e o 

suporte informacional. O primeiro, o suporte emocional, é a comunicação que responde às 

necessidades emocionais ou afetivas de um indivíduo, ou seja, são expressões que transmitem 

cuidado e preocupação. Expressões de suporte emocional não tentam resolver diretamente um 

problema, mas servem para elevar o humor de um indivíduo. O próximo tipo de suporte 

social, o suporte instrumental, reforça o indivíduo na sua capacidade de lidar com um 

problema ou realizar uma tarefa necessária. Este tipo de suporte incentiva os indivíduos a 

tomarem as ações necessárias e a convencê-los de que têm capacidade para enfrentar 

determinados problemas. Por último, o suporte informacional diz respeito à comunicação que 

fornece informações úteis ou necessárias, uma vez que ao enfrentar qualquer situação, muitas 

vezes são necessárias informações para tomar decisões (Mattson & Hall, 2011). 

Considerando os vários tipos de suporte social, poderá surgir a pergunta “Qual o melhor 

tipo de suporte social?”. Essa resposta poderá ser respondida através da Theory of Optimal 

Matching (Cutrona & Russell, 1990), que propõe que o melhor tipo de suporte social é aquele 

que corresponde às necessidades de um indivíduo. 

Relações fraternais 

Os relacionamentos entre irmãos têm características por um lado semelhantes e, por 

outro, diferentes dos relacionamentos entre pais-filhos e dos relacionamentos entre os pares. 
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Assim, e à semelhança do relacionamento pais-filhos, o relacionamento entre os irmãos 

caracteriza-se por fortes laços emocionais mas os irmãos tendem a ter uma idade mais 

próxima entre si, semelhante aos relacionamentos entre pares (Cox, 2010). As relações 

fraternais contribuem para o desenvolvimento individual. Estas relações podem ser tanto 

próximas como distantes, mais ou menos harmoniosas ou conflituosas. No entanto, quanto 

menor for a diferença de idades, mais a interação entre eles se estrutura numa reciprocidade 

ativa (Fernandes, 2002).  

Os irmãos tornam-se cuidadores, amigos e figuras de suporte ao longo da vida, assim 

como proporcionam apoio emocional e a partilha de experiências. Assim, os irmãos mais 

velhos tornam-se modelos para os mais novos, uma vez que estes costumam imitar os seus 

comportamentos (Fernandes, 2005). São importantes na fase da adolescência, influenciam a 

formação de identidade dos irmãos mais novos (Wong et al., 2010). Segundo Fernandes 

(2005), os filhos únicos possuem uma menor capacidade de se relacionarem com os outros 

pela ausência de irmãos e falta de experiência estabelecida com estes. 

Funcionamento familiar 

O funcionamento familiar diz respeito aos processos estruturais e organizacionais 

(Berge, Wall, Larson, Loth, & Neumark-Sztainer, 2013) e à própria dinâmica familiar, isto é, 

como cada família funciona, assim como cada membro da família interage entre eles, ou seja, 

às interações interpessoais do grupo familiar. Assim, este engloba a comunicação familiar 

(Lamb et al., 2016; Tolou-Shams et al., 2018) e características tais como, a coesão familiar e 

a qualidade das relações. A coesão pode ser definida como o nível de proximidade e de união 

entre os elementos da família (Schulte et al., 2017). Famílias coesas têm apoio e compreensão 

mútua que se reflete entre os membros da família. Logo, o efeito das relações familiares é 

muito importante, uma vez que uma boa relação dentro da própria família, isto é, uma 

comunicação adequada entre os membros, tais como, pais e irmãos leva a menos conflitos. 
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Nestas famílias, os seus membros encontram formas de resolução dos problemas e torna-se 

fundamental para que cada membro se sinta valorizado (Emam & Abu-Serei, 2014). 

Assim, de forma geral, o funcionamento familiar pode ser definido como o processo 

através do qual a família garante a satisfação das suas necessidades, toma decisões, 

estabelece regras e define objetivos que favoreçam conjuntamente o desenvolvimento 

familiar e dos indivíduos que a compõem. São considerados aspetos essenciais do 

funcionamento no dia-a-dia das famílias: os recursos familiares, a comunicação da família e 

as dificuldades a que a família se encontra sujeita. É através da junção destes três aspetos que 

a funcionalidade da família é definida (Stratton, Bland, Janes, & Lask, 2010). 

Num estudo recente, em que se procurou explorar diferenças em função do sexo dos 

adolescentes quanto ao funcionamento familiar, constatou-se que os adolescentes de ambos 

os sexos percebiam o funcionamento familiar de forma similar (Coppari, Eguiarte, Zavala, & 

Bagnoli, 2017). 

Funcionamento familiar e suporte social 

A família pode influenciar e ser influenciada pelo suporte social, uma vez que as 

relações que se criam podem ser consideradas como fatores protetores para os membros da 

família. Durante a adolescência, o papel da família torna-se fundamental devido às mudanças 

que ocorrem no suporte social. Deste modo, verificou-se que o suporte social influencia o 

funcionamento familiar (Seibel et al., 2017).  

Assim sendo, após o que foi descrito anteriormente as redes de suporte e apoio como, 

familiares e sociais tornam-se importantes, uma vez que os adolescentes procuram segurança, 

nesta fase da adolescência (Studzinski, 2016). Desta forma, pretende-se com a presente 

investigação: (a) analisar a associação entre a satisfação do suporte social e o funcionamento 

familiar; e (b) explorar diferenças na satisfação do suporte social e do funcionamento familiar 
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em função de variáveis sociodemográficas, tais como sexo e idade dos adolescentes, 

configuração familiar e número de irmãos.  

Método 

Participantes 

A presente investigação foi constituída por 365 adolescentes de ambos os sexos, em 

que 213 (58.4%) são do sexo feminino e 152 (41.6%) do sexo masculino, pertencentes a 2 

escolas na região norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. 

No que concerne à escolaridade dos adolescentes participantes, os mesmos frequentam 

entre o 10º e o 12º ano, sendo que 110 frequentam o 10º ano de escolaridade (30.1%), 152 

estudam no 11º ano (41.6%), e por fim, 103 estudam no 12º ano (28.2%). Encontram-se a 

frequentar o curso profissional 24 alunos (6.6%), o curso de ciências e tecnologias 182 alunos 

(49.9%), o curso de línguas e humanidades 130 alunos (35.6%) e o curso de artes visuais 29 

alunos (7.9%). 

Os adolescentes vivem, em média, com 2 pessoas (M=2.72, DP=0.85). 

Relativamente ao número de irmãos, a presente amostra de adolescentes apresenta em 

média 1 irmão (M=1.23, DP=0.420), e 83 (22.7%) adolescentes indicam não ter irmãos. 

Assim sendo, 210 (57.5%) têm um irmão, 54 (14.8%) têm dois irmãos, 14 (3.8%) apontam 

ter três irmãos, 1 (.3%) tem quatro irmãos, outros (.3%) referem ter cinco irmãos, e dois 

adolescentes (.5%) referem ter seis irmãos. Verifica-se que a maioria dos adolescentes 

(88.5%; n=323) provêm de famílias com os pais casados ou em união de facto, e 39 (10.7%) 

provêm de famílias com os pais divorciados. As habilitações académicas dos pais dos 

adolescentes variam entre o 4º ano e o ensino superior, com 34 adolescentes (9.3%) a indicar 

que os seus pais têm o 1ºciclo de ensino básico, e 27 adolescentes (7.4%) a indicar que as 

mães têm tal grau. Com o 2º ciclo de ensino básico surgem 69 pais de adolescentes (18.9%), 

e 56 mães (18.3%). Com o 3ºciclo de ensino básico surgem 82 pais (22.5%), e 66 mães 
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(18.1%) e com o ensino secundário surgem 95 pais (26.0%) e 93 mães (25.5%). Com o grau 

de ensino superior são indicados 85 pais dos adolescentes (23.3%), e ainda 123 mães 

(33.7%).  

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico - Este instrumento permitiu recolher informação 

relativa ao participante quanto a variáveis como a idade, sexo, escolaridade, número de 

irmãos, número e elementos do agregado familiar, estado civil e escolaridade dos pais, assim 

como a idade dos mesmos. 

A Escala de Satisfação com o Suporte Social (ESSS) de Pais-Ribeiro (1999) é 

constituída por 15 itens apresentados segundo um conjunto de afirmações para um 

autopreenchimento. O indivíduo deve indicar o grau em que concorda com a afirmação numa 

escala de Likert com cinco possibilidades de resposta: 1- concordo totalmente, 2- concordo 

na maior parte, 3- não concordo nem discordo, 4- discordo na maior parte e 5- discordo 

totalmente. Esta escala é dividida em quatro dimensões: satisfação com os amigos e mede a 

satisfação com estes, inclui os itens de 1 a 5 (e.g., “os amigos não me procuram tantas vezes 

como eu gostaria”); intimidade e mede a perceção da existência de suporte social íntimo, 

engloba os itens 6 a 9 (e.g., “Por vezes sinto-me só no mundo e sem apoio”); satisfação com a 

família e mede a satisfação com o suporte social familiar existente, inclui os itens de 10 a 12 

(e.g., “Estou satisfeito com a forma como me relaciono com a minha família”) e a última 

dimensão atividades sociais e mede a satisfação com as atividades sociais que efetua, abrange 

os itens 13 a 15 (e.g. “Sinto falta de atividade sociais que me satisfação”). O valor mínimo 

desta escala é de 15 valores e o máximo corresponde a 75 (Pais-Ribeiro, 1999). A análise da 

consistência interna no estudo original, através do alfa de Cronbach revelou que este 

apresenta boa consistência interna, na medida em que o seu valor para a escala total foi de 

.85. Em relação a cada uma das dimensões, foram obtidos os seguintes valores .83 para a 
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dimensão satisfação com os amigos, .74 para a dimensão intimidade, .74 para a dimensão 

satisfação com a família, e ainda .64 para a dimensão atividades sociais (Pais-Ribeiro, 1999). 

No presente estudo, a análise da consistência interna através do alfa de Cronbach revelou que 

este apresenta boa consistência interna, na medida em que o seu valor para a escala total foi 

de .87. No que respeita a cada uma das dimensões, foram obtidos os seguintes valores: .80 

para a satisfação com os amigos, .69 para a intimidade, .79 para a satisfação com a família, e 

ainda .67 para as atividades sociais. Embora duas dimensões apresentam um valor < 0.70, 

estes são considerados no limite da confiabilidade adequada, assim como, valores ≥ 0.70 são 

indicadores de confiabilidade aceitável (Marôco, Campos, Vinagre, & Pais-Ribeiro, 2014). 

A Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15) avalia o 

funcionamento familiar, tendo sido desenvolvida por Stratton, Bland, Janes e Lask (2010), 

em Inglaterra. A versão portuguesa foi validada e traduzida por Portugal, Sotero, Cunha, 

Vilaça, e Relvas (2010) é um questionário de autorresposta composto por 15 itens que avalia 

vários aspetos do funcionamento familiar distribuídos por três dimensões da família: 

Recursos Familiares, Comunicação na Família e Dificuldades Familiares. A primeira 

dimensão refere-se aos recursos e à capacidade de adaptação da família, inclui os itens 1, 3, 6, 

10 e 15, a segunda avalia a comunicação no sistema familiar com os itens 2, 4, 8, 12 e 13 e a 

terceira remete para as dificuldades no sistema familiar, engloba os itens 5, 7, 9, 11 e 14. Os 

itens são apresentados numa escala de Likert com 5 níveis de resposta: 1- muito bem; 2- bem; 

3- em parte; 4- mal; 5- muito mal. Quanto mais elevadas forem as pontuações do SCORE-15, 

maiores dificuldades são vividas na família. O SCORE‑15 pode ser aplicado aos vários 

elementos da família com mais de 12 anos. De acordo com a análise da consistência interna, 

através do alfa de Cronbach da escala portuguesa, a escala total apresenta uma boa 

consistência interna .84, tal como acontece com a dimensão Recursos Familiares com .85, a 

dimensão Comunicação na Família com .83 e a dimensão Dificuldades Familiares com .82 
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(Vilaça, Silva, & Relvas, 2014). No presente estudo, de acordo com a análise da consistência 

interna, através do alfa de Cronbach, a escala total apresentou valores bastante razoáveis .87, 

tal como acontece com a dimensão Recursos Familiares com .81, a dimensão Comunicação 

na Família com .70 e a dimensão Dificuldades Familiares com .68. Embora esta última 

dimensão apresente um valor < 0.70, este é considerado no limite da confiabilidade adequada, 

assim como, valores ≥ 0.70 são indicadores de confiabilidade aceitável (Marôco et al., 2014). 

Procedimentos  

Num primeiro momento, foi efetuada a seleção das variáveis a estudar, bem como uma 

pesquisa bibliográfica, em bases de dados tais como a B-on, Scielo, Sciencedirect, Psycnet e 

livros, de modo a recolher informações recentes, baseada em estudos realizados sobre as 

temáticas que irão ser abordadas na presente investigação.  

De seguida, procedeu-se à escolha dos instrumentos a serem utilizados, solicitou-se a 

autorização dos autores para o uso dos mesmos, assim como a cedência dos artigos de 

validação. Após o parecer positivo para a sua utilização procedeu-se à construção do 

protocolo de investigação, composto pelo questionário sociodemográfico e pelos 

questionários de autorrelato adaptados e/ou validados para a população portuguesa (Anexo 

1). 

Numa fase seguinte, o protocolo do presente estudo foi submetido à avaliação, tendo 

sido dado parecer positivo pela Comissão de Ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) (Anexo 2.1). De seguida, foi necessário submeter um pedido de autorização à 

Direção-Geral da Educação (DGE) do Ministério da Educação e Ciência (Anexo 2.2). Após a 

obtenção desta autorização, foi efetuado um contacto com duas escolas do ensino secundário 

do Norte de Portugal, com vista a obter as devidas autorizações pelos diretores das mesmas. 

Após a obtenção dos compromissos institucionais, oficializados através de um documento 

escrito (Anexo 2.3), foi entregue um pedido de autorização aos encarregados de educação dos 
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adolescentes (Anexo 2.4). Posteriormente e, apenas depois das autorizações dos encarregados 

de educação, procedeu-se à aplicação dos questionários, aos alunos do ensino secundário. 

A administração dos instrumentos decorreu em sala de aula, com turmas selecionadas 

aleatoriamente, durante aproximadamente 20 minutos. As turmas eram compostas por 

aproximadamente 25 alunos, dispostos dois a dois na sala de aula. Apresentaram-se os 

objetivos gerais do estudo aos alunos, forneceram-se as instruções necessárias para o 

preenchimento dos questionários e informou-se a cada um da participação voluntária, bem 

como da confidencialidade e do anonimato dos dados obtidos. 

Estratégias de análise de dados 

Inicialmente, foi construída a base de dados para uma posterior análise estatística, com 

recurso ao software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS – versão (25.0) para o 

sistema Windows. 

Após a introdução dos dados no programa estatístico, foi executada a limpeza da base 

de dados, excluindo-se questionários preenchidos de forma inadequada e/ou incompletos, isto 

é, exclusão de missings e outliers. Assim, um questionário com mais do que 10% das 

respostas em branco foi retirado da amostra.  

Posteriormente, foi efetuada a inversão de alguns itens, de acordo com a referência 

teórica dos autores originais dos instrumentos utilizados. 

Após a criação das dimensões referentes a cada instrumento, foram realizadas análises 

de outliers. Os outliers dizem respeito aos valores que se encontram fora do intervalo médio, 

e que consequentemente provocam um enviesamento dos resultados (Pallant, 2005; Marôco, 

2014). No presente estudo, foram apenas identificados outliers multivariados com base à 

distância de Mahalanobis. Esta estatística mede a distância de uma observação x à média de 

todas as observações, de todas as variáveis (Marôco, 2014). Seguidamente realizou‑se a 

análise da consistência interna (alpha de Cronbach). No que respeita à análise dos dados, 
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foram realizadas Correlações de Pearson, podendo as mesmas assumir um valor entre -1 e 1. 

Este coeficiente permite determinar a associação entre variáveis, assim como a força e a 

intensidade dessa mesma associação. Estas podem ser positivas ou negativas, e ainda 

apresentar um grau de associação baixo, moderado ou forte (Pallant, 2005). De acordo com 

Cohen (1988), a correlação é fraca quando r= .10 a .29 ou r= –.10 a –.29; média quando 

r=.30 a .49 ou r= –.30 a –.4.9 e forte quando r= .50 a 1.0 ou r= –.50 a –1.0. Recorreu‑se às 

análises de variância multivariada (MANOVAS), com nível de significância de 5% (p≤.05) e 

calculou-se o eta quadrado, uma vez que este representa a proporção de variação da variável 

dependente que é explicada pela variável independente. De acordo com Cohen (1988), os 

valores para o eta quadrado podem variar de 0 a 1, sendo que .01 é pequeno; .06 é moderado 

e .14 é grande. 

Resultados 

Associação entre a satisfação com o suporte social e o funcionamento familiar 

Analisando a correlação entre o suporte social e o funcionamento familiar (Tabela 1), 

verificou-se que a dimensão satisfação com os amigos correlaciona-se de forma média e 

negativa com os recursos familiares (r= -.414; p<.01), a comunicação na família (r= -.328; 

p<.01) e as dificuldades familiares (r= -.430; p<.01). A dimensão intimidade apresenta uma 

correlação média e negativa com as dimensões recursos familiares (r= -.417; p<.01), 

comunicação na família (r= -.398; p<.01) e dificuldades familiares (r= -.442; p<.01). No que 

concerne à dimensão satisfação com a família, verifica-se uma correlação forte e negativa 

com as dimensões recursos familiares (r= -.599; p<.01), comunicação na família (r= -.502; 

p<.01) e dificuldades familiares (r= -.554; p<.01). Por fim, a dimensão atividades sociais 

correlaciona-se de forma fraca e negativa com todas as dimensões pertencentes ao 

questionário respeitante ao funcionamento familiar, nomeadamente recursos familiares (r= -
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.267; p<.01), comunicação na família (r= -.255; p<.01) e dificuldades familiares (r= -.262; 

p<.01).  

Tabela 1  

Correlação entre as Dimensões do Suporte Social e do Funcionamento Familiar, Média e 

Desvio-Padrão 

 

Nota: **. A correlação é significativa no nível de p≤ .01 (2 extremidades). M = Média; DP = Desvio-

padrão 

 

Análise diferencial da satisfação com o suporte social e do funcionamento familiar em 

função da idade dos adolescentes 

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) da satisfação com o 

suporte social e do funcionamento familiar, com o intuito de verificar as diferenças entre elas, 

em função da idade dos adolescentes (Tabela 2). Estes foram divididos em dois grupos de 

idade (dos 15 aos 16 anos e dos 17 aos 20 anos). Atualmente, o período de transição da 

infância para a idade adulta ocupa uma parte mais abrangente ao longo da vida. Em vez de 10 

a 19 anos de idade, corresponde às idades de 10 a 24 anos (Sawyer et al., 2018). Assim, 

enquanto o primeiro grupo insere-se no primeiro ano de adaptação no ensino secundário, o 

segundo grupo insere-se numa fase mais próxima da idade adulta. De acordo com os 

 1 2 3 4 5 6 7 

1. Recursos Familiares -       

2. Comunicação na Família .600** -      

3. Dificuldades Familiares .583** .656** -     

4. Satisfação com os Amigos -.414** -.328** -.430** -    

5. Intimidade -.417** -.398** -.442** .704** -   

6. Satisfação com a Família -.599** -.502** -.554** .519** .487** -  

7. Atividades Sociais -.267** -.255** -.262** .563** .426** .329** - 

M 8.304 8.984 8.660 21.586 16.345 12.693 10.288 

DP 3.110 2.897 2.908 3.247 3.076 2.469 3.143 
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resultados obtidos, verifica-se que não existem diferenças significativas na satisfação com o 

suporte social em função da idade dos adolescentes [F(4,360)=2.147; p=.075].  

No que diz respeito, ao funcionamento familiar em função da idade dos adolescentes, 

os resultados das análises de variância multivariada (MANOVA) indicam que não existem 

diferenças estatisticamente significativas [F(3,361)=2.617, p=.051].  

Tabela 2  

Análise Diferencial da Satisfação com o Suporte Social e do Funcionamento Familiar em 

Função da Idade dos Adolescentes 

          [15-16 anos] (1)         [17-20 anos] (2) p value 

 M±DP M±DP  

ESSS    

Satisfação com os amigos 21.907±2.930 21.180±3.578 n.s. 

Intimidade 16.525±2.869 16.118±3.315 n.s. 

Satisfação com a família 12.995±2.221 12.311±2.712 n.s. 

Atividades Sociais 10.407±3.026 10.137±3.287 n.s. 

SCORE-15    

Recursos Familiares 8.147±3.000 8.503±3.243 n.s. 

Comunicação na Família 8.745±2.704 9.286±3.105 n.s. 

Dificuldades Familiares 8.294±2.742 9.124±3.051 n.s. 
Nota: ESSS = Escala de Satisfação com o Suporte Social; SCORE-15 = Systemic Clinical Outcome 

and Routine Evaluation; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= não significativo 

 

Análise diferencial da satisfação com o suporte social e do funcionamento familiar em 

função da configuração familiar dos adolescentes 

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) da satisfação com o 

suporte social e do funcionamento familiar, em função da variável configuração familiar dos 

adolescentes (Tabela 3). 

Relativamente à satisfação do suporte social em função da variável configuração 

familiar, verificou-se que existem diferenças significativas [F(4,360)=4.264; p=.002; 

ƞ²=.045], nomeadamente, na dimensão satisfação com a família [F(1,363)=15.402; p=.000; 

ƞ²=.041], sendo que adolescentes de famílias com pais casados ou em união de facto 
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apresentam maiores níveis de satisfação com a família (M=12.87; DP=2.33) relativamente 

aos adolescentes com os pais divorciados (M=11.28; DP=3.08). 

No que diz respeito ao funcionamento familiar em função da variável configuração 

familiar, verificou-se que existem diferenças significativas [F(3,361)=6.086; p=.000; 

ƞ²=.048]. Essas diferenças estão presentes em todas as dimensões, recursos familiares 

[F(1,363)=6.184; p=.013; ƞ²=.017] sendo que os adolescentes com pais divorciados (M=9.45; 

DP=3.35) apresentam maiores dificuldades de recursos familiares quando comparados aos 

adolescentes cujos pais se encontram casados ou em união de facto (M=8.16; DP=3.06). 

Assim como, a dimensão comunicação na família, [F(1,363)=7.093; p=.008; ƞ²=.019], sendo 

que os adolescentes com pais divorciados (M=10.13; DP=3.07) apresentam maiores 

dificuldades de comunicação na família quando comparados aos adolescentes cujos pais se 

encontram casados ou em união de facto (M=8.84; DP=2.85). Por fim, na dimensão 

dificuldades familiares [F(1,363)=18.329; p=.000; ƞ²=.048], os adolescentes com pais 

divorciados (M=10.48; DP=2.91) apresentam maiores dificuldades familiares quando 

comparados aos adolescentes cujos pais se encontram casados ou em união de facto (M=8.44; 

DP=2.83). 

Tabela 3  

Análise Diferencial da Satisfação com o Suporte Social e do Funcionamento Familiar em 

Função da Configuração Familiar dos Adolescentes 

 
         Pais casados (1)           Pais  

                                        Divorciados (2) p value 

 M±DP M±DP 

ESSS    

Satisfação com os amigos 21.646±3.171 21.100±3.822 n.s. 

Intimidade 16.394±3.092 15.950±2.952 n.s. 

Satisfação com a família 12.868±2.330 11.275±3.080 
.000 

1>2 

Atividades Sociais 10.329±3.065 9.950±3.741 n.s. 

SCORE-15    

Recursos Familiares 8.163±3.055 9.450±3.351 
.013 

1<2 
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Comunicação na Família 8.843±2.847 10.125±3.073 
.008 

1<2 

Dificuldades Familiares 8.437±2.833 10.475±2.909 
.000 

1<2 
Nota: ESSS = Escala de Satisfação com o Suporte Social; SCORE-15 = Systemic Clinical Outcome 

and Routine Evaluation; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= não significativo 

 

Análise diferencial da satisfação com o suporte social e do funcionamento familiar em 

função do sexo dos adolescentes 

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) da satisfação com o 

suporte social e do funcionamento familiar, com o intuito de verificar as diferenças entre elas, 

em função do sexo dos adolescentes (Tabela 4). 

Não se verificaram diferenças significativas na satisfação com o suporte social em 

função da variável sexo [F(4,360)=1.342; p=.254]. 

Relativamente ao funcionamento familiar, também não se verificou diferenças 

significativas [F(3,361)=1.808; p=.145]. 

Tabela 4 

Análise Diferencial da Satisfação com o Suporte Social e do Funcionamento Familiar em 

Função do Sexo dos Adolescentes  

 Feminino (1)                Masculino (2) p value 

 M±DP M±DP  

ESSS    

Satisfação com os amigos 21.512±3.384 21.691±3.054 n.s. 

Intimidade 16.493±2.945 16.138±3.249 n.s. 

Satisfação com a família 12.704±2.486 12.678±2.454 n.s. 

Atividades Sociais 10.150±3.133 10.480±3.156 n.s. 

SCORE-15    

Recursos Familiares 8.211±3.011 8.434±3.250 n.s. 

Comunicação na Família 8.704±2.685 9.375±3.137 n.s. 

Dificuldades Familiares 8.507±2.828 8.875±3.013 n.s. 
Nota: ESSS = Escala de Satisfação com o Suporte Social; SCORE-15 = Systemic Clinical Outcome 

and Routine Evaluation; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= não significativo 
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Análise diferencial da satisfação com o suporte social e do funcionamento familiar em 

função do tipo de fratria dos adolescentes  

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) da satisfação com o 

suporte social e do funcionamento familiar, em função do tipo de fratria dos adolescentes 

(Tabela 5). 

Os resultados da análise multivariada (MANOVA) para a satisfação com o suporte 

social revelaram que não existem diferenças estatisticamente significativas consoante o 

número de irmãos que os adolescentes têm [F(8,718)=1.628; p=.113].  

No respeitante ao funcionamento familiar em função do tipo de fratria a que pertencem 

os adolescentes, os resultados também revelaram a não existência de diferenças significativas 

[F(6,720)=.853, p=.530]. 

Tabela 5 

Análise diferencial da Satisfação com o Suporte Social e do Funcionamento Familiar em 

Função do Tipo de Fratria dos Adolescentes 

 
Filho único (1)   Com 1 irmão (2)       Com 2 ou mais          

…………………………………….(3) 
p value 

 M±DP M±DP M±DP  

ESSS     

Satisfação com os 

amigos 
21.012±3.733 21.757±3.069 21.750 ±3.121 n.s. 

Intimidade 16.060±3.607 16.481±2.857 16.278±3.050 n.s. 

Satisfação com a 

família 
12.241±2.827 13.014±2.108 12.278±2.869 n.s. 

Atividades Sociais 10.193±3.046 10.262±3.166 10.472±3.220 n.s. 

SCORE-15     

Recursos Familiares 8.361±3.259 8.095±2.972 8.847±3.300 n.s. 

Comunicação na 

Família 
9.072±2.849 8.752±2.821 9.556±3.117 n.s. 

Dificuldades 

Familiares 
8.590±3.220 8.538±2.824 9.097±2.769 n.s. 

Nota: ESSS = Escala de Satisfação com o Suporte Social; SCORE-15 = Systemic Clinical Outcome 

and Routine Evaluation; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= não significativo 

 



24 

 

Discussão 

O presente estudo pretendeu averiguar a relação entre a satisfação do suporte social e o 

funcionamento familiar numa amostra de adolescentes com e sem irmãos. Adicionalmente, 

de uma forma mais específica, pretendeu-se apurar as possíveis diferenças face ao suporte 

social e ao funcionamento familiar dos adolescentes tendo em conta a idade, o sexo, a 

configuração familiar e o tipo de fratria. 

Os adolescentes inquiridos apresentam níveis de satisfação com o suporte social (com 

os amigos, família, intimidade e com as atividades sociais) que se associam de forma 

negativa com o funcionamento familiar, isto significa que à medida que aumenta a satisfação 

com o suporte social dos adolescentes tendem a diminuir as dificuldades do funcionamento 

familiar, ao nível dos recursos familiares e da comunicação da família, e vice-versa. Durante 

a adolescência, o papel da família torna-se fundamental devido às mudanças que ocorrem 

nesta fase e as relações familiares podem ser consideradas como fatores protetores para os 

membros da família (Seibel et al., 2017). No entanto, durante esta fase de mudança, os 

relacionamentos com os amigos/parceiros expandem-se e ajudam os adolescentes a 

desenvolverem a sua autonomia (Wrzus et al., 2013). Uma vez mais, sendo que a 

comunicação familiar e as dificuldades familiares são dois aspetos fundamentais do 

funcionamento familiar, é natural que quanto maior sejam as dificuldades, a comunicação 

piore (Wang & Zhao, 2013). Deste modo, verificou-se através de um estudo que o 

funcionamento familiar apresentou uma associação negativa com o suporte social (Seibel et 

al., 2017).  

Relativamente à satisfação com o suporte social, não se observaram diferenças 

significativas em função da idade dos adolescentes. Não corroborando os nossos resultados, 

num estudo de Antunes e Fontaine (2005), com adolescentes do ensino secundário apurou-se 

que adolescentes mais novos tinham uma maior perceção do suporte social em geral, 
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comparativamente com os adolescentes mais velhos. De facto, e para Sarriera et al. (2007) de 

acordo com o aumento da faixa etária, a possibilidade de autonomia torna-se maior. No 

entanto, o fator condicionante para os adolescentes mais velhos diz respeito à falta de tempo, 

uma vez que estando mais próximos da vida adulta, com os estudos ou com o emprego o 

tempo torna-se escasso. Assim, os adolescentes mais novos dispõem de mais tempo e estão 

mais condicionados ao controlo da família em relação aos mais velhos. 

 No que diz respeito, ao funcionamento familiar dos adolescentes, não existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos de adolescentes em função da sua 

idade. No entanto, a literatura indica que na adolescência existe uma maior prevalência de 

famílias com dificuldades no funcionamento familiar, em adolescentes com idades mais 

próximas da idade adulta, em relação a famílias com adolescentes mais novos (Prioste, 

Tavares, & Magalhães, 2019). 

Relativamente à satisfação com o suporte social em função do sexo dos adolescentes, 

não existem diferenças significativas. Segundo Rabaglietti e Ciairano (2008), a perceção do 

suporte social dos amigos não é linear ao longo do tempo. No início da adolescência, ocorrem 

mais conflitos entre os jovens, no entanto, estes sentem-se mais apoiados por parte dos seus 

amigos, em comparação com os jovens que se encontram no final da adolescência. É notória 

uma diminuição da perceção do suporte social da família e dos amigos ao longo do tempo, 

porém verifica-se que os adolescentes do sexo feminino têm uma maior perceção de suporte 

social proveniente de amigos e colegas de turma, em relação aos do sexo masculino 

(Rabaglietti & Ciairano, 2008). Segundo Alves e Dell’Aglio (2015), existem diferenças por 

sexo na perceção do suporte social, sendo que os indivíduos do sexo feminino perceberam 

maior suporte social do que os do sexo masculino (Alves & Dell’Aglio, 2015). Também, um 

estudo de Ikiz e Cakar (2010) afirma que são os indivíduos do sexo feminino que apresentam 

maior perceção do suporte social dos amigos comparativamente com os do sexo masculino.  
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No que diz respeito ao funcionamento familiar, os resultados sugerem não haver 

diferenças de sexo quanto à forma como os adolescentes o percecionam, indo ao encontro da 

literatura existente. De facto, o estudo de Coppari, Eguiarte, Zavala e Bagnoli (2017) 

procurou explorar diferenças em função do sexo dos adolescentes quanto ao funcionamento 

familiar, e verificou-se que os adolescentes de ambos os sexos percebiam o funcionamento 

familiar de forma similar. 

No que respeita aos resultados averiguados ao nível das diferenças em função da 

configuração familiar a que pertencem os adolescentes, foi possível verificar que 

adolescentes de famílias intactas (pais casados ou em união de facto) apresentam níveis 

superiores de satisfação com a família relativamente aos adolescentes provenientes de 

famílias com pais divorciados. Segundo Silva, Melo e Mota (2016) os jovens de famílias 

intactas possuem uma melhor perceção do suporte da família, comparando com os jovens de 

famílias que passaram por separação ou divórcio. O processo de divórcio e separação pode 

estar associado a conflitos, o que virá a interferir na estabilidade relacional familiar, o que 

pode diminuir as trocas afetivas e a consequente perceção das mesmas (Hack & Ramires, 

2010). Os adolescentes de pais divorciados tendem a apresentar mais dificuldades no campo 

emocional, comportamental e social (Amato & Anthony, 2014). Verificou-se ainda que 

existem diferenças significativas em todas as dimensões do funcionamento familiar, isto é, 

recursos familiares, comunicação na família e dificuldades familiares, sendo que os 

adolescentes provenientes de famílias com pais divorciados apresentam níveis superiores de 

dificuldades familiares, quando comparados aos adolescentes provenientes de famílias onde 

os pais estão casados ou em união de facto. Este resultado corrobora um estudo realizado, em 

que o objetivo era investigar as diferenças existentes no funcionamento familiar, entre as 

tipologias de configuração familiar, e concluíram que o funcionamento familiar era melhor 
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nas famílias nucleares intactas do que nas outras configurações familiares (Shek, Xie, & Lin, 

2015). 

Relativamente à satisfação com o suporte social em função do tipo de fratria a que os 

adolescentes pertencem verificou-se a inexistência de diferenças significativas consoante o 

número de irmãos que os adolescentes têm. Estes dados não corroboram estudos anteriores, 

num estudo de Cruz, Nelas, Chaves, Almeida e Costa (2016), em que se apurou que a 

variável número de irmãos interfere estatisticamente com o suporte social. Num outro estudo, 

sobre o suporte social verificou-se que os irmãos desempenham um papel importante, 

sobretudo com irmãos da mesma idade (Walęcka-Matyja, 2015). É importante realçarmos 

que, a fonte de suporte social mais importante para o desenvolvimento do adolescente é o 

meio familiar (Kong & You, 2013). A literatura citada por Fernandes (2005) refere que os 

filhos únicos têm mais dificuldades de se relacionarem com os outros, comparativamente com 

os indivíduos que têm irmãos. 

Relativamente ao funcionamento familiar em função do tipo de fratria a que pertencem 

os adolescentes, os nossos resultados também revelaram a inexistência de diferenças 

significativas. A literatura sugere que com a chegada de um filho, ocorrem implicações para 

todos os membros da família, incluindo os irmãos, uma vez que se dá em diferentes 

momentos da vida familiar (Velásquez, 1997). No entanto, as diferentes experiências na 

fratria não são apenas em função da diferença de ordem de nascimento, mas também do sexo, 

do número de irmãos e da idade entre eles (Fernandes, 2002). É na relação com a família, em 

particular com os irmãos, que começa o desenvolvimento social do indivíduo. A família tem 

um impacto significativo e uma forte influência no comportamento dos indivíduos (Dessen & 

Polonia, 2007). Assim, um vínculo seguro com as figuras parentais concede aos filhos, a 

segurança e confiança suficiente para a construção de relações fraternas e o desenvolvimento 

de relacionamentos significativos (Fernandes, 2002). 
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Implicações práticas, limitações e propostas para estudos futuros 

O presente estudo procurou analisar a relação existente entre a satisfação com o suporte 

social e o funcionamento familiar em adolescentes, com e sem irmãos. Importa referir que 

não foi encontrado qualquer estudo, no contexto português, que analisasse a forma como a 

satisfação com o suporte social é influenciada pelo funcionamento familiar em adolescentes, 

com e sem irmãos. Assim sendo, o estudo foi pertinente, uma vez que se objetivou fornecer 

mais um contributo positivo à compreensão da associação que existe entre a satisfação com o 

suporte social e o funcionamento familiar, pelos adolescentes.  

Deste modo, e tendo em conta os resultados obtidos, torna-se importante que mais 

investigações sejam desenvolvidas no sentido de contribuir para a qualidade das relações 

sociais e familiares, nesta fase do ciclo vital. Seria importante a criação de programas de 

intervenção em contexto escolar, visando alertar e sensibilizar os adolescentes, assim como 

respetivas famílias a melhorar o funcionamento familiar, assim como as relações entre os 

pares para que se tornem relações saudáveis, tendo como objetivo proporcionar aos 

adolescentes, um desenvolvimento saudável, bem como o sucesso escolar. 

Após a conclusão do presente estudo importa referir algumas limitações, a principal 

foca-se com a falta de investigação prévia relativamente à satisfação com o suporte social e 

com o funcionamento familiar em função do número de irmãos, dos adolescentes. Esta 

limitação levanta a necessidade e a sugestão de serem desenvolvidos outros estudos sobre o 

tema, principalmente em Portugal. Acrescenta-se ainda, o facto do tamanho da amostra, que 

não é representativa da população portuguesa, uma vez que a informação foi recolhida apenas 

em duas escolas da região norte do país. Assim, esta amostra pode ter características sociais e 

culturais específicas ao meio em que se encontra inserida. Além disso, por se tratar de um 

questionário de autorrelato poderá levar à fadiga dos adolescentes, comprometendo o 

preenchimento do mesmo.  
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Em suma, sugere-se a realização de novos estudos que consigam colmatar aspetos 

menos positivos, ou seja, em investigações futuras seria importante aumentar o tamanho da 

amostra, e estender este mesmo estudo em diferentes meios. Seria ainda pertinente 

desenvolverem-se estudos mais aprofundados que conciliem metodologias quantitativas e 

qualitativas.  

Por último, a presente investigação procurou dar um contributo positivo, para que o 

funcionamento familiar favoreça a construção de uma rede de relações e de experiências ao 

longo do ciclo de vida, do adolescente, de modo, a contribuir para o seu próprio bem-estar. 
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Resumo 

Os estilos educativos parentais são um processo importante na família, pois assumem um 

papel preponderante na educação dos indivíduos e contribuem para o bem-estar destes. Esta 

investigação pretende explorar a perceção dos adolescentes sobre os estilos educativos 

parentais e o funcionamento familiar. A amostra foi constituída por 365 participantes, 213 do 

sexo feminino e 152 do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. 

Os instrumentos utilizados foram o Questionários dos Estilos Educativos Parentais (QEEP) e 

a Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15). Foram realizadas 

correlações de Pearson e verificou-se uma associação negativa entre a perceção da qualidade 

dos estilos educativos parentais e o funcionamento familiar, isto é, à medida que a perceção 

da qualidade dos estilos educativos parentais aumenta, as dificuldades sentidas no 

funcionamento familiar diminuem. Efetuaram-se análises de variância multivariada 

(MANOVA), com vista a analisar as diferenças em relação às variáveis sociodemográficas. 

Os resultados indicaram que, em função da idade dos pais dos adolescentes, não existem 

diferenças significativas na perceção da qualidade dos estilos educativos parentais. 

Relativamente à idade das mães, verificou-se a existência diferenças significativas, sendo que 

os adolescentes com mães com idades entre os 46 e os 60 anos percecionam-nas como mais 

responsivas. Em função da variável sexo, existem diferenças significativas nomeadamente, na 

dimensão exigência, sendo que adolescentes do sexo feminino percecionam os seus pais 

como mais exigentes comparativamente com adolescentes do sexo masculino. Finalmente, foi 

possível observar a responsividade e a exigência como preditores negativos dos recursos 

familiares, assim como a comunicação na família. E por fim, as dificuldades familiares são 

preditas negativamente pela responsividade. Assim, sublinha-se a importância de se 

contribuir para as relações positivas entre pais e filhos, e vice-versa, e para um 
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funcionamento familiar mais equilibrado, o que poderá ser benéfico para o ajustamento dos 

adolescentes. 

Palavras-chave: Estilos educativos parentais; funcionamento familiar; adolescência; 

responsividade; exigência; família. 
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Abstract 

Parenting styles are an important process in the family as they play a major role in the 

education of individuals and contribute to their well-being. This research aims to explore 

adolescents' perceptions of parenting styles and family functioning. The sample consisted of 

365 participants, 213 female and 152 male, aged between 15 and 20 years. The instruments 

used were the Parental Education Styles Questionnaires (QEEP) and the Systemic Clinical 

Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15). Pearson correlations were performed and 

there was a negative association between the quality of perception of parenting styles and 

family functioning, that is, as the quality of perception of parenting styles increases, the 

difficulties experienced in family functioning decrease. Multivariate analysis of variance 

(MANOVA) was performed to analyze differences in sociodemographic variables. The 

results indicated that, depending on the age of the parents of adolescents, there are no 

significant differences in the quality of perception of parenting styles. Regarding the age of 

mothers, significant differences were found, and adolescents with mothers aged 46 to 60 

years perceive them as more responsive. Due to the gender variable, there are significant 

differences, namely, in the size requirement, and female adolescents perceive their parents as 

more demanding compared to male adolescents. Finally, it was possible to observe 

responsiveness and demand as negative predictors of family resources, as well as family 

communication. And finally, family difficulties are negatively predicted by responsiveness. 

Thus, the importance of contributing to positive parent-child relationships is emphasized, and 

to a more balanced family functioning, which will be beneficial for the adjustment of 

adolescents. 

Keywords: Parental educational styles; family functioning; adolescence; responsiveness; 

demandingness; family. 
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Adolescência e funcionamento familiar 

A família enfrenta, ao longo do seu ciclo de vida, uma variedade de transições que 

exigem esforços adaptativos dos seus membros, das quais a adolescência será a transição 

mais importante (Parra, Oliva, & Reina, 2013). De todos, os processos familiares parecem 

cruciais no desenvolvimento de um funcionamento familiar adequado sobretudo na fase da 

adolescência (Li, Bai, Zhang, & Chen, 2018).  

A transformação que ocorre da infância para a idade adulta enfatiza que a família 

desempenha um papel fundamental e torna-se importante os adolescentes alcançarem a sua 

independência mantendo a ligação com os seus pais (Jozefiak & Wallander, 2015). Assim, a 

família tem um papel fundamental no desenvolvimento psicossocial dos adolescentes, bem 

como nas relações estabelecidas entre os membros da família e o apoio prestado, tais como o 

afeto, a intimidade e a comunicação (Nascimento & Fernandes, 2017). 

A questão da funcionalidade familiar é muito significativa na fase da adolescência 

porque cria condições no processo de desenvolvimento da personalidade e permite oferecer 

apoio ao desenvolvimento, à maturação dos adolescentes e à individuação, proporcionando 

um sentimento de pertença e união (Matejevic, Jovanovic, & Lazarevic, 2014). Ao mesmo 

tempo, um bom funcionamento familiar também pode representar um fator protetor que 

promove a resiliência (Jozefiak & Wallander, 2015). 

Funcionamento familiar 

O funcionamento familiar refere-se a uma multiplicidade de fatores dentro da família, 

incluindo práticas parentais, dinâmicas familiares e coesão familiar (Murphy, Flessner, 

Altenburger, Pauls, & Keuthen, 2017). 

Uma família é funcional quando cria condições para o desenvolvimento dos seus 

membros, para que se tornem saudáveis e maduros. Os sistemas familiares funcionais são, 

geralmente, avaliados em termos de adaptabilidade e de coesão; são caracterizados pela 
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tendência à estabilidade, mantendo o equilíbrio, mas também pela necessidade de se adaptar a 

certas circunstâncias de vida, levando em consideração as diferenças individuais que dão 

oportunidade para o desenvolvimento pessoal e realização da função parental da família 

(Matejevic, Jovanovic, & Ilic, 2015).  

Segundo o Modelo Circumplexo do Sistema Conjugal e Familiar (Circumplex Model of 

Marital and Family Systems), de Olson (2000), o funcionamento familiar agrega três 

dimensões significativas: a coesão, a adaptabilidade e a comunicação familiar. 

A primeira dimensão, a coesão familiar, alude aos laços emocionais existentes entre os 

membros da família e, simultaneamente, à existência da autonomia individual de cada um 

(Olson, 2000). A segunda dimensão, a adaptabilidade familiar, corresponde à capacidade de 

estabilidade e mudança no seio familiar e, considera para isso, estilos de liderança, 

negociações, regras e papéis relacionais (Olson, 2000). Assim, níveis equilibrados de 

adaptabilidade dizem respeito a um melhor funcionamento familiar, onde há maior 

capacidade de gerir a estabilidade e a mudança (Olson & Gorall, 2003). 

Por último, a comunicação familiar abrange a interação entre todos os membros da 

família, indicando a qualidade dos relacionamentos (Olson, 2000). Focada na capacidade de 

escuta ativa, empatia e respeito entre todos os elementos, níveis positivos de comunicação 

familiar predispõem-na a uma maior adaptação e adequação e, instigam melhores níveis de 

coesão e adaptabilidade (Olson & Gorall, 2003). 

O relacionamento dos membros da família também é muito importante para o 

funcionamento familiar. O relacionamento envolve o relacionamento pais-filhos, o 

relacionamento conjugal e outras interações entre os membros da família (Dai & Wang, 

2015).  

Estilos educativos parentais 
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Baumrind (1971) definiu o conceito de estilo educativo parental pela forma como os 

pais lidam com questões como a hierarquia, o poder e o apoio emocional e ainda, na relação 

que estabelecem com os seus filhos, influenciando de modo significativo diferentes áreas do 

seu desenvolvimento psicossocial, nomeadamente o seu ajustamento social e o seu 

rendimento escolar. Para além disso, as ações tomadas pelos pais durante o período em que a 

criança se socializa, também se referem ao conceito de estilo educativo parental (Baumrind, 

1991). Assim como, os aspetos da interação dos pais e dos filhos constituindo o contexto 

ambiental e emocional para a educação dos seus filhos (Maccoby & Martin, 1983).  

Darling e Steinberg (1993) distinguem estilo educativo parental de práticas parentais: o 

estilo educativo parental refere-se às interações entre pais e filhos, o que leva à criação de um 

clima emocional no qual os comportamentos dos pais são expressos numa grande variedade 

de situações e prevalece em diversos contextos de socialização, por outro lado, as práticas 

parentais constituem os comportamentos adotados pelos pais que expressam os seus deveres 

parentais, que resultam em diversos domínios do desenvolvimento dos seus filhos sendo, por 

definição, específicas de um determinado domínio. 

Os estilos educativos parentais são denominados por autoritários, autoritativos, 

permissivos e negligentes (Baumrind, 1966; 1971; 1991). O estilo autoritário exerce um 

comportamento de punição e de controlo. Os pais autoritários demonstram pouco carinho 

pelos filhos, parecem distantes deles, estabelecem ordens, regras e esperam que estes não as 

quebrem e elogiam os ocasionalmente. Os filhos não têm liberdade suficiente e não são 

incentivados pelos pais a terem as suas próprias opiniões. O estilo permissivo caracteriza-se 

por pouca disciplina e fraca comunicação entre pais e filhos. Os pais permissivos não exigem 

muito dos filhos, evitam enfrentá-los e não recusam os pedidos que estes fazem. Os filhos 

ainda são muito dependentes apesar da liberdade proporcionada pelos pais. O estilo 

autoritativo caracteriza-se como moderado em termos de disciplina. Os pais autoritativos têm 
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uma comunicação orientada para a solução com os filhos, apoiam e compartilham ideias. 

Estes pais são carinhosos, criam um ambiente familiar amoroso, incentivam os filhos a serem 

independentes, colocam algumas regras nas suas ações, no entanto, não são controladores, 

permitem liberdade aos seus filhos, fazendo com que eles tomem as suas próprias decisões, 

alcançam a maturidade e se sintam seguros. O estilo negligente é caracterizado por pouca 

comunicação e interação entre pais e filhos. Os pais negligentes raramente fornecem apoio 

aos filhos, não proporcionam níveis elevados de afeto, são pouco disponíveis para responder 

aos pedidos destes e não implementam regras (Baumrind, 1966; 1971; 1991). 

Maccoby e Martin (1983) reorganizaram os estilos propostos por Baumrind (1966), 

através de duas dimensões básicas, determinantes na definição do ambiente educativo no qual 

as crianças crescem. A dimensão exigência/monitorização refere-se às atitudes dos pais que 

procuram controlar e supervisionar o comportamento dos filhos, impondo-lhes limites, 

disciplina e estabelecendo regras, de modo a serem cumpridas pelos filhos. A dimensão 

responsividade/aceitação insere-se no domínio afetivo-emocional, diz respeito às atitudes 

compreensivas, bem como à expressão de apoio emocional e à comunicação entre pais e 

filhos, no sentido de favorecer a individualidade, a autorregulação e a autonomia dos filhos 

(Baumrind, 1971). Esta dimensão está associada ao desenvolvimento do autoconceito 

positivo, autoconfiança e bem-estar (Justo & Lipp, 2010). 

Cada estilo educativo parental reflete equilíbrios distintos entre a responsividade e a 

exigência, sendo o estilo autoritário caracterizado, por níveis baixos de responsividade e 

elevados de exigência, enquanto o estilo permissivo apresenta níveis elevados de 

responsividade e baixos de exigência. Por outro lado, o estilo autoritativo caracteriza-se por 

níveis elevados nas duas dimensões, contrastando com o estilo negligente com níveis baixos 

em ambas (Baumrind, 1971; Maccoby & Martin, 1983). 
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Estilos educativos parentais e funcionamento familiar 

Um estudo realizado com adolescentes portugueses obteve como resultados um maior 

suporte social dos pares do que da família, o que os leva a percecionar os seus pais como 

autoritários e permissivos. Em relação ao sexo dos adolescentes relacionado com os estilos 

educativos parentais, os adolescentes do sexo feminino têm a perceção que os seus pais são 

mais permissivos do que os do sexo masculino. No entanto, ambos têm a perceção que os 

seus pais são mais autoritários do que permissivos (Silva, Morgado, & Marôco, 2012). 

Um bom funcionamento nas famílias com filhos adolescentes requer uma maior 

adaptabilidade por parte dos pais em relação à independência dos adolescentes, uma vez que 

estes precisam de manter a sua autoridade e o seu lugar na hierarquia familiar (Matejevic et 

al., 2014). Os adolescentes exigem mais liberdade e independência e o papel da família é dar 

apoio, dar orientações e corrigir irregularidades de certas regras e normas socialmente 

determinadas. Os pais têm de manter um certo equilíbrio entre a disciplina fornecida aos 

filhos por comportamentos inadequados e dar permissão para que estes possam explorar o seu 

próprio mundo (Matejevic et al., 2014). No período do início da adolescência, quando as 

relações familiares são reorganizadas e redefinidas, os conflitos entre os pais e os filhos 

atingem o ponto mais alto, porque as atitudes dos filhos diferem das dos pais (Matejevic et 

al., 2014). Baumrind (1968) afirma que na adolescência o poder dos pais não pode ser usado 

como um meio para justificar a autoridade deles. Os adolescentes são capazes de raciocinar 

logicamente, formar princípios de escolha com base nos quais eles julgarão as suas próprias 

ações e as ações dos outros, a sua própria capacidade mental e de serem críticos (Baumrind, 

1968). Também, nesta fase ocorrem inúmeras mudanças biológicas e sociais, entre as quais a 

transformação das relações familiares e a construção da identidade do adolescente. Verifica-

se que os estilos parentais se apresentam como fator estruturante da identidade (Carvalho & 

Silva, 2014). 
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Averiguou-se que as dimensões do funcionamento familiar são refletidas nos estilos 

educativos parentais, uma vez que, a ausência de proximidade e comunicação no 

funcionamento familiar é refletido nos estilos educativos parentais autoritário, negligente e 

permissivo (Matejevic et al., 2015).  

De modo a contribuir para um maior conhecimento sobre estudos que relacionem os 

estilos educativos parentais com o funcionamento familiar será importante desenvolver esta 

investigação. Desta forma, pretende-se: (a) investigar a associação entre os estilos educativos 

parentais e o funcionamento familiar dos adolescentes; (b) analisar as diferenças da perceção 

da qualidade dos estilos educativos parentais dos adolescentes em função do sexo e idade dos 

pais; (c) explorar diferenças da perceção da qualidade dos estilos educativos parentais em 

função de variáveis sociodemográficas, tais como, sexo e idade dos adolescentes e (d) 

analisar em que medida as dimensões dos estilos educativos parentais e o sexo exercem um 

efeito preditor no funcionamento familiar. 

Método 

Participantes 

A presente investigação foi constituída por 365 adolescentes de ambos os sexos, em 

que 213 (58.4%) são do sexo feminino e 152 (41.6%) do sexo masculino, pertencentes a 2 

escolas na região norte de Portugal, com idades compreendidas entre os 15 e os 20 anos. 

No que concerne à escolaridade dos adolescentes participantes, os mesmos frequentam 

entre o 10º e o 12º ano, sendo que 110 frequentam o 10º ano de escolaridade (30.1%), 152 

estudam no 11º ano (41.6%), e por fim, 103 estudam no 12º ano (28.2%). Encontram-se a 

frequentar o curso profissional 24 alunos (6.6%), o curso de ciências e tecnologias 182 alunos 

(49.9%), o curso de línguas e humanidades 130 alunos (35.6%) e o curso de artes visuais 29 

alunos (7.9%). 

Os adolescentes vivem, em média, com 2 pessoas (M=2.72, DP=0.85). 
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Relativamente ao número de irmãos, a presente amostra de adolescentes apresenta em 

média 1 irmão (M=1.23, DP=0.420), e 83 (22.7%) adolescentes indicam não ter irmãos. 

Assim sendo, 210 (57.5%) têm um irmão, 54 (14.8%) têm dois irmãos, 14 (3.8%) apontam 

ter três irmãos, 1 (.3%) tem quatro irmãos, outros (.3%) referem ter cinco irmãos, e dois 

adolescentes (.5%) referem ter seis irmãos. Verifica-se que a maioria dos adolescentes 

(88.5%; n=323) provêm de famílias com os pais casados ou em união de facto, e 39 (10.7%) 

provêm de famílias com os pais divorciados. As habilitações académicas dos pais dos 

adolescentes variam entre o 4º ano e o ensino superior, com 34 adolescentes (9.3%) a indicar 

que os seus pais têm o 1ºciclo de ensino básico, e 27 adolescentes (7.4%) a indicar que as 

mães têm tal grau. Com o 2º ciclo de ensino básico surgem 69 pais de adolescentes (18.9%), 

e 56 mães (18.3%). Com o 3ºciclo de ensino básico surgem 82 pais (22.5%), e 66 mães 

(18.1%) e com o ensino secundário surgem 95 pais (26.0%) e 93 mães (25.5%). Com o grau 

de ensino superior são indicados 85 pais dos adolescentes (23.3%), e ainda 123 mães 

(33.7%).  

Instrumentos 

Questionário sociodemográfico - Este instrumento permitiu recolher informação 

relativa ao participante quanto a variáveis como a idade, sexo, escolaridade, número de 

irmãos, número e elementos do agregado familiar, estado civil e escolaridade dos pais, assim 

como a idade dos mesmos. 

O Questionário de Estilos Educativos Parentais (QEEP) de Lamborn, Mounts, 

Steinberg e Dornbusch (1991) traduzido e adaptado para a versão portuguesa por Ducharne, 

Cruz, Marinho e Grande (2006). O QEEP tem como objetivo avaliar as perceções que os 

adolescentes têm dos estilos educativos parentais, é composto por 19 itens em duas 

subescalas, a responsividade/afeto/envolvimento (10 itens) e a supervisão/exigência (9 itens). 

Nos 5 itens iniciais, o adolescente avalia o pai, e nos 5 seguintes a mãe, nos restantes avalia 
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ambos. Em situações de ausência de pai e/ou mãe, os adolescentes devem responder de 

acordo com as figuras que desempenhem o papel destes. As alternativas de resposta são 

constituídas por escalas de tipo Likert. Os primeiros 5 itens são de 4 pontos, 1- discordo 

totalmente, 2- não concordo, 3- concordo, 4- concordo em absoluto. Os itens 6 e 7 são de 4 

pontos, 1- nunca, 2- às vezes, 3- frequente, 4- sempre. Nos itens 8 e 9, mantém-se de quatro 

pontos, 1- quase todos os dias, 2- algumas vezes por semana, 3- algumas vezes por mês, 4- 

quase nunca. Do item 10 ao 19 são 1- nada, 2- pouco, 3- bastante, 4- muito. A sua aplicação 

pode ser realizada a indivíduos dos 12 aos 21 anos de idade. Os coeficientes alfa de Cronbach 

na escala portuguesa apresentam valores bastante razoáveis. A subescala da responsividade 

apresenta .78 e a da exigência .85 (Ducharne et al., 2006). No presente estudo, a análise da 

consistência interna através do alfa de Cronbach revelou ser boa, na medida em que o seu 

valor para a escala total é de .82, assim como, as subescalas da responsividade que apresenta 

.71 e a da exigência .84. 

A Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation (SCORE-15) avalia o 

funcionamento familiar, tendo sido desenvolvida por Stratton, Bland, Janes e Lask (2010), 

em Inglaterra. A versão portuguesa foi validada e traduzida por Portugal, Sotero, Cunha, 

Vilaça, e Relvas (2010) é um questionário de autorresposta composto por 15 itens que avalia 

vários aspetos do funcionamento familiar distribuídos por três dimensões da família: 

Recursos Familiares, Comunicação na Família e Dificuldades Familiares. A primeira 

dimensão refere-se aos recursos e à capacidade de adaptação da família, inclui os itens 1, 3, 6, 

10 e 15, a segunda avalia a comunicação no sistema familiar com os itens 2, 4, 8, 12 e 13 e a 

terceira remete para as dificuldades no sistema familiar, engloba os itens 5, 7, 9, 11 e 14. Os 

itens são apresentados numa escala de Likert com 5 níveis de resposta: 1- muito bem; 2- bem; 

3- em parte; 4- mal; 5- muito mal. Quanto mais elevadas forem as pontuações do SCORE-15, 

maiores dificuldades são vividas na família. O SCORE‑15 pode ser aplicado aos vários 
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elementos da família com mais de 12 anos. De acordo com a análise da consistência interna, 

através do alfa de Cronbach da escala portuguesa, a escala total apresenta uma boa 

consistência interna .84, tal como acontece com a dimensão Recursos Familiares com .85, a 

dimensão Comunicação na Família com .83 e a dimensão Dificuldades Familiares com .82 

(Vilaça, Silva, & Relvas, 2014). No presente estudo, de acordo com a análise da consistência 

interna, através do alfa de Cronbach, a escala total apresentou valores bastante razoáveis .87, 

tal como acontece com a dimensão Recursos Familiares com .81, a dimensão Comunicação 

na Família com .70 e a dimensão Dificuldades Familiares com .68. Embora esta última 

dimensão apresente um valor < 0.70, este é considerado no limite da confiabilidade adequada, 

assim como, valores ≥ 0.70 são indicadores de confiabilidade aceitável (Marôco et al., 2014). 

Procedimentos  

Num primeiro momento, foi efetuada a seleção das variáveis a estudar, bem como uma 

pesquisa bibliográfica, em bases de dados tais como a B-on, Scielo, Sciencedirect, Psycnet e 

livros, de modo a recolher informações recentes, baseada em estudos realizados sobre as 

temáticas que irão ser abordadas na presente investigação.  

De seguida, procedeu-se à escolha dos instrumentos a serem utilizados, solicitou-se a 

autorização dos autores para o uso dos mesmos, assim como a cedência dos artigos de 

validação. Após o parecer positivo para a sua utilização procedeu-se à construção do 

protocolo de investigação, composto pelo questionário sociodemográfico e pelos 

questionários de autorrelato adaptados e/ou validados para a população portuguesa (Anexo 

1). 

Numa fase seguinte, o protocolo do presente estudo foi submetido à avaliação, tendo 

sido dado parecer positivo pela Comissão de Ética da Universidade de Trás-os-Montes e Alto 

Douro (UTAD) (Anexo 2.1). De seguida, foi necessário submeter um pedido de autorização à 

Direção-Geral da Educação (DGE) do Ministério da Educação e Ciência (Anexo 2.2). Após a 
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obtenção desta autorização, foi efetuado um contacto com duas escolas do ensino secundário 

do Norte de Portugal, com vista a obter as devidas autorizações pelos diretores das mesmas. 

Após a obtenção dos compromissos institucionais, oficializados através de um documento 

escrito (Anexo 2.3), foi entregue um pedido de autorização aos encarregados de educação dos 

adolescentes (Anexo 2.4). Posteriormente e, apenas depois das autorizações dos encarregados 

de educação, procedeu-se à aplicação dos questionários, aos alunos do ensino secundário. 

A administração dos instrumentos decorreu em sala de aula, com turmas selecionadas 

aleatoriamente, durante aproximadamente 20 minutos. As turmas eram compostas por 

aproximadamente 25 alunos, dispostos dois a dois na sala de aula. Apresentaram-se os 

objetivos gerais do estudo aos alunos, forneceram-se as instruções necessárias para o 

preenchimento dos questionários e informou-se a cada um da participação voluntária, bem 

como da confidencialidade e do anonimato dos dados obtidos. 

Estratégias de análise de dados 

Inicialmente, foi construída a base de dados para uma posterior análise estatística, com 

recurso ao software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS – versão (25.0) para o 

sistema Windows. 

Após a introdução dos dados no programa estatístico, foi executada a limpeza da base 

de dados, excluindo-se questionários preenchidos de forma inadequada e/ou incompletos, isto 

é, exclusão de missings e outliers. Assim, um questionário com mais do que 10% das 

respostas em branco foi retirado da amostra.  

Posteriormente, foi efetuada a inversão de alguns itens, de acordo com a referência 

teórica dos autores originais dos instrumentos utilizados. 

Após a criação das dimensões referentes a cada instrumento, foram realizadas análises 

de outliers. Os outliers dizem respeito aos valores que se encontram fora do intervalo médio, 

e que consequentemente provocam um enviesamento dos resultados (Pallant, 2005; Marôco, 
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2014). No presente estudo, foram apenas identificados outliers multivariados com base à 

distância de Mahalanobis. Esta estatística mede a distância de uma observação x à média de 

todas as observações, de todas as variáveis (Marôco, 2014). Seguidamente realizou‑se a 

análise da consistência interna (alpha de Cronbach). No que respeita à análise dos dados, 

foram realizadas Correlações de Pearson, podendo as mesmas assumir um valor entre -1 e 1. 

Este coeficiente permite determinar a associação entre variáveis, assim como a força e a 

intensidade dessa mesma associação. Estas podem ser positivas ou negativas, e ainda 

apresentar um grau de associação baixo, moderado ou forte (Pallant, 2005). De acordo com 

Cohen (1988), a correlação é fraca quando r= .10 a .29 ou r= –.10 a –.29; média quando 

r=.30 a .49 ou r= –.30 a –.4.9 e forte quando r= .50 a 1.0 ou r= –.50 a –1.0. Recorreu‑se às 

análises de variância multivariada (MANOVAS), com nível de significância de 5% (p≤.05) e 

calculou-se o eta quadrado, uma vez que, este representa a proporção de variação da variável 

dependente que é explicada pela variável independente. De acordo com Cohen (1988), os 

valores para o eta quadrado podem variar de 0 a 1, sendo que .01 é pequeno; .06 é moderado 

e .14 é grande. Por fim, procedeu-se à realização de uma regressão múltipla hierárquica, 

começando por criar uma variável dummy (em que 0= feminino e 1= masculino) com o 

objetivo de verificar o papel preditor do sexo e dos estilos educativos parentais no 

funcionamento familiar. 

Resultados 

Associação entre as dimensões dos estilos educativos parentais e do funcionamento 

familiar 

Analisando a correlação entre os estilos educativos parentais e o funcionamento 

familiar (Tabela 1), verificou-se que a dimensão responsividade se correlaciona de forma 

forte e negativa com os recursos familiares (r= -.507; p<.01), de forma média e negativa com 

a comunicação na família (r= -.396; p<.01) e com as dificuldades familiares (r= -.408; p<.01) 
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(Pallant, 2005). A dimensão exigência apresenta uma correlação fraca e negativa com as 

dimensões recursos familiares (r= -.284; p<.01), com a comunicação na família (r= -.275; 

p<.01) e com as dificuldades familiares (r= -.165; p<.01) (Pallant, 2005). 

Tabela 1 

Correlação entre as Dimensões dos Estilos Educativos Parentais e do Funcionamento 

Familiar, Média e Desvio-Padrão 

 

Nota: **. A correlação é significativa no nível de p≤ .01 (2 extremidades). M = Média; DP = Desvio-

padrão 

Análise diferencial dos estilos educativos parentais em função da idade e sexo dos pais 

dos adolescentes  

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) das dimensões dos 

estilos educativos parentais com o intuito de verificar as diferenças entre elas, em função da 

idade e sexo dos pais (Tabela 2) e das mães dos adolescentes (Tabela 3). Os pais foram 

divididos em dois grupos de idade (dos 35 aos 50 anos e dos 51 aos 67 anos). Assim como as 

mães (dos 32 aos 45 anos e dos 46 aos 60 anos). De acordo com os resultados obtidos, 

verifica-se que não existem diferenças significativas na perceção da qualidade dos estilos 

educativos parentais, em função da idade dos pais dos adolescentes [F(2,362)=.185; p=.831]. 

Em função da idade das mães dos adolescentes, verifica-se que existem diferenças 

significativas [F(2,362)=4.261; p=.015; ƞ²=.023], sendo que os adolescentes com mães cujas 

idades variam entre os 46 e os 60 anos percecionam-nas como mais responsivas (M=44.66; 

 1. 2. 3. 4. 5. 

1. Responsividade -     

2. Exigência .338** -    

3. Recursos 

Familiares 
-.507** -.284** -   

4. Comunicação na 

Família 
-.396** -.275** .600** -  

5. Dificuldades 

Familiares 
-.408** -.165** .583** .656** - 

M 45.203 31.655 8.304 8.984 8.660 

DP 4.961 5.178 3.110 2.897 2.908 
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DP=5.46) comparativamente aos adolescentes de mães com idades entre os 32 e os 45 anos 

(M=45.77; DP=4.32).  

Tabela 2 

Análise Diferencial dos Estilos Educativos Parentais em Função da Idade dos Pais dos 

Adolescentes 

          [35-50 anos] (1)          [51-67 anos] (2) p value 

 M±DP M±DP  

QEEP    

Responsividade 45.212±4.922 45.178±5.084 
n.s. 

 

Exigência 31.754±5.051 31.396±5.512 n.s. 
Nota: QEEP = Questionário de Estilos Educativos Parentais; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= 

não significativo 

 

Tabela 3 

Análise Diferencial dos Estilos Educativos Parentais em Função da Idade das Mães dos 

Adolescentes 

         [32-45 anos] (1)          [46-60 anos] (2) p value 

 M±DP M±DP  

QEEP    

Responsividade 44.663±5.461 45.770±4.316 

.033 

1<2 

 

Exigência 31.952±5.111 31.343±5.243 n.s. 
Nota: QEEP = Questionário de Estilos Educativos Parentais; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= 

não significativo 

 

Análise diferencial dos estilos educativos parentais em função da idade dos adolescentes 

Foram realizadas análises de variância multivariada (MANOVA) das dimensões do 

questionário dos estilos educativos parentais com o intuito de verificar as diferenças entre 

elas, em função da idade dos adolescentes (Tabela 4). Estes foram divididos em dois grupos 

de idade (dos 15 aos 16 anos e dos 17 aos 20 anos). Atualmente, o período de transição da 

infância para a idade adulta ocupa uma parte mais abrangente ao longo da vida. Em vez de 10 
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a 19 anos de idade, corresponde às idades de 10 a 24 anos (Sawyer et al., 2018). Assim, 

enquanto o primeiro grupo insere-se no primeiro ano de adaptação no ensino secundário, o 

segundo grupo insere-se numa fase mais próxima da idade adulta. De acordo com os 

resultados obtidos, verifica-se que não existem diferenças significativas na perceção da 

qualidade dos estilos educativos parentais em função da idade dos adolescentes 

[F(2,362)=1.613; p=.201].  

Tabela 4 

Análise Diferencial dos Estilos Educativos Parentais em Função da Idade dos Adolescentes 

           [15-16 anos] (1)          [17-20 anos] (2) p value 

 M±DP M±DP  

QEEP    

Responsividade 45.574±4.885 44.733±5.031 
n.s. 

 

Exigência 31.966±4.775 31.261±5.638 n.s. 
Nota: QEEP = Questionário de Estilos Educativos Parentais; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= 

não significativo 

 

Análise diferencial dos estilos educativos parentais em função do sexo dos adolescentes 

A análise efetuada com as dimensões dos estilos educativos parentais em função da 

variável sexo (Tabela 5), demonstrou existirem diferenças significativas [F(2,362)=4.743; 

p=.009; ƞ²=.026], nomeadamente, na dimensão exigência, [F(1,363)=9.493; p=.002; 

ƞ²=.025], sendo que adolescentes do sexo feminino (M=32.35; DP=4.97) percecionam os 

seus pais como mais exigentes comparativamente com adolescentes do sexo masculino 

(M=30.68; DP=5.32).  

Tabela 5 

Análise Diferencial dos Estilos Educativos Parentais em Função do Sexo dos Adolescentes 

 Feminino (1)                    Masculino (2) p value 

 M±DP M±DP  

QEEP    

Responsividade 45.455±4.963 44.849±4.951 n.s. 
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Exigência 32.352±4.967 30.678±5.323 
.002 

1>2 
Nota: QEEP = Questionário de Estilos Educativos Parentais; M = Média; DP = Desvio-padrão; n.s.= 

não significativo 

 

Análises preditivas: Papel preditor do sexo e dos estilos educativos parentais no 

funcionamento familiar 

Visando averiguar quais as variáveis independentes que melhor predizem o 

funcionamento familiar, realizaram-se análises de regressões múltiplas hierárquicas (Tabela 

6), sendo que, para cada dimensão deste, foram inseridos dois blocos. O bloco 1 

correspondeu à variável dummy (sexo) sendo que 0 corresponde ao sexo feminino e 1 ao sexo 

masculino e o bloco 2 às dimensões dos estilos educativos parentais. 

No que concerne os recursos familiares, o bloco 1 teve um contributo não significativo 

[F(4,3516)= .455; p= .500] e explica .1% da variância total (R² = .001), não havendo 

contribuição individual para o modelo (R² change= -.001). O bloco 2 teve um contributo 

significativo [F(957,2563)= 44.937; p= .000] e explica 27.2% da variância total (R² = .272), 

contribuindo individualmente com 26.6% da variância para o modelo (R² change= .266). 

Neste sentido, analisando individualmente o contributo de cada uma das variáveis 

independentes dos blocos, constatam-se duas variáveis que apresentam uma contribuição 

significativa (p≤.05), nomeadamente responsividade (β= -.464) e exigência (β= -.130), ambas 

predizendo negativamente os recursos familiares. 

Relativamente à comunicação na família, o bloco 1 teve um contributo significativo 

[F(39,3013)= 4.807; p= .029] e explica 1.3% da variância total (R²= .013), contribuindo 

individualmente com 1% da variância para o modelo (R² change= .010). O bloco 2 teve um 

contributo significativo [F(563,2490)= 27.202; p= .000] e explica 18.4% da variância total 

(R² = .184), contribuindo individualmente com 17.8% da variância para o modelo (R² 

change= .178). Neste sentido, analisando individualmente o contributo de cada uma das 

variáveis independentes dos blocos, constata-se que três variáveis apresentam uma 
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contribuição significativa (p≤.05), nomeadamente a responsividade (β= -.342) e a exigência 

(β= -.148), ambas predizendo negativamente a comunicação na família e o sexo masculino 

(β= .114) predizendo positivamente a comunicação na família. 

No que diz respeito às dificuldades familiares, o bloco 1 teve um contributo não 

significativo [F(12,3065)= 8.446; p=.234] e explica .4% da variância total (R²= .004), 

contribuindo .1% de forma individual para o modelo (R² change= .001). O bloco 2 teve um 

contributo significativo [F(517,2560)= 24.311; p= .000] e explica 16.8% da variância total 

(R²= .168), contribuindo individualmente com 16.1% da variância para o modelo (R² 

change= .161). Analisando individualmente o contributo de cada uma das variáveis 

independentes dos blocos, constata-se que apenas uma variável apresenta uma contribuição 

significativa (p≤.05), nomeadamente a responsividade (β= -.397), enquanto variável preditora 

negativamente das dificuldades familiares. 

Tabela 6 

Análises Preditivas: Papel Preditor do Sexo e dos Estilos Educativos Parentais no 

Funcionamento Familiar 

 R² R²change B SE β t p 

    

Recursos Familiares        

Bloco 1 .001 -.001      

Sexo (dummy)         

Bloco 2 .272 .266      

Responsividade    -.291 .030 -.464 -9.728 .000* 

Exigência   -.078 .029 -.130 -2.692 .007* 

Comunicação na Família        

Bloco 1 .013 .010      

Sexo (dummy)   .671 .306 .114 2.192 .029* 

Bloco 2 .184 .178      

Responsividade   -.200 .029 -.342 -6.771 .000* 

Exigência   -.083 .029 -.148 -2.908 .004* 

Dificuldades Familiares        

Bloco 1 .004 .001      

Sexo (dummy)        

Bloco 2 .168 .161      

Responsividade   -.233 .030 -.397 -7.785 .000* 

Exigência   -.014 .029 -.025 -.484  .629 
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Nota: *p<.05 

Discussão 

A presente investigação foi pensada e delineada com o objetivo global de explorar os 

estilos educativos parentais e o funcionamento familiar, na perspetiva dos adolescentes. 

Pretendeu-se ainda de uma forma mais específica, analisar as diferenças da perceção da 

qualidade dos estilos educativos parentais dos adolescentes em função do sexo e idade dos 

pais, assim como em função da idade e do sexo dos adolescentes. Assim, procurou-se 

perceber de que forma estas dimensões e o funcionamento familiar se encontram associados, 

bem como explorar o papel preditor do sexo e dos estilos educativos parentais no 

funcionamento familiar. 

Os resultados alcançados neste estudo apontam para uma associação negativa entre os 

estilos educativos parentais e o funcionamento familiar. Isto significa que à medida que 

aumenta a perceção da qualidade dos estilos educativos parentais, tendem a diminuir as 

dificuldades sentidas no funcionamento familiar e vice-versa. O funcionamento familiar 

engloba vários fatores dos quais, a dinâmica familiar, as práticas parentais, a comunicação e 

as estratégias de resolução de problemas dentro da própria família (Sheidow, Henry, Tolan, & 

Strachan, 2014). Neste sentido, os adolescentes, vão ser influenciados pelas dinâmicas e 

relações familiares (Francisco, Loios, & Pedro, 2016). Partindo desse pressuposto, as famílias 

salientam-se como um sistema social complexo e interdependente, cujo sentimento de 

eficácia dos pais proporciona o bem-estar emocional, a socialização e potenciam trajetórias 

ajustadas de desenvolvimento dos filhos (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Regalia, & Scabini, 

2011). O estilo educativo parental pode ser entendido como a variável pertencente ao seio 

familiar, no qual se vivem processos de interação significativos que decorrem das interações, 

entre pais e filhos, assumindo um papel determinante para o desenvolvimento de cada 

elemento de forma a educá-los (Cruz et al., 2011). É possível observar que as interações 
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dentro da família influenciam amplamente os estilos educativos parentais, uma vez que a falta 

de afeto tem consequências negativas para o desenvolvimento do adolescente. Se, na relação 

que se estabelece entre os pais e os seus filhos, o afeto, a reciprocidade e o equilíbrio de 

poder não estão presentes, poderá ocorrer um prejuízo no desenvolvimento do adolescente 

comprometendo as relações que ele virá a estabelecer com outras pessoas (Shek, Xie, & Lin, 

2015). Neste sentido, quando os pais exercem um tipo de controlo comportamental excessivo 

é mais provável que os seus filhos apresentem problemas de externalização, como é o caso do 

comportamento delinquente (Yazdani & Daryei, 2016). 

De acordo com os resultados obtidos relativamente às dimensões dos estilos educativos 

parentais em função da idade dos pais dos adolescentes, verifica-se que não existem 

diferenças significativas. Já em função da idade das mães dos adolescentes, verifica-se que 

existem diferenças significativas. Assim sendo, os adolescentes com mães com idades entre 

os 46 e os 60 anos percecionam-nas como mais responsivas comparativamente aos 

adolescentes de mães com idades entre os 32 e os 45 anos. Apesar da escassa informação que 

existe sobre as diferenças de sexo em relação aos pais dos adolescentes no que concerne aos 

estilos educativos parentais, Cruz (2005) refere que mães e pais apresentam ideias diferentes 

em relação aos estilos educativos parentais, não só devido ao seu processo de socialização, 

mas também porque a experiência enquanto pais é diferente para ambos. A literatura indica 

que as figuras maternas tendem a exercer sobre os filhos, um estilo educativo mais 

responsivo, enquanto as figuras paternas exercem um estilo educativo parental mais exigente, 

ou seja, autoritário (Russel, Hart, Robinson, & Olsen, 2003). Assim, cada progenitor 

apresenta um estilo próprio na interação com os seus filhos, pois, as mães tendem a se 

envolverem e a investirem mais nos filhos em comparação com os pais que se mostram 

menos envolvidos (Lindsey & Mize, 2001).  
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Os estudos relativamente à variável sociodemográfica escolaridade dos pais em função 

da perceção da qualidade dos estilos educativos parentais dos adolescentes são inúmeros 

(Roskam & Meunier, 2009). Porém, no que respeita às diferenças de idades dos pais dos 

adolescentes em função da perceção da qualidade dos estilos educativos parentais, os estudos 

são escassos. O estudo de Kashahu, Osmanaga, e Bushati (2014) não corrobora os nossos 

resultados, verificando que existem diferenças em relação à idade dos pais na perceção dos 

adolescentes sobre os estilos educativos parentais. Os pais mais jovens, isto é, abaixo dos 34 

anos de idade, tendem a praticar um estilo educativo autoritário embora com prevalência de 

negligência. Os pais com idades entre os 35 e 45 anos praticam um estilo autoritário, e no 

grupo de pais com mais de 45 anos, um em cada dois ou três pais pratica um estilo 

autoritário. É também notório neste estudo que com o aumento da idade dos pais, a 

percentagem de pais negligentes diminui (Kashahu et al., 2014). 

Ainda de acordo com os resultados obtidos, verifica-se que não existem diferenças 

significativas na perceção da qualidade dos estilos parentais, em função da idade dos 

adolescentes. Não corroborando os nossos resultados, de acordo com, Ducharne et al. (2006) 

constatou-se que os adolescentes mais velhos percecionam os seus pais como menos 

responsivos, o que se pode associar ao facto de o grupo de pares assumir uma importância 

gradual, ao longo da adolescência (Vasconcelos-Raposo, Teixeira, Lima, & Monteiro, 2015). 

Neste sentido, é possível observar-se que os jovens passam mais tempo com o grupo de pares 

do que com a família (Hair, Moore, Garrett, Ling, & Cleveland, 2008). Este afastamento do 

seio familiar e a aproximação ao grupo de pares pode dever-se ao facto dos adolescentes 

sentirem necessidade da partilha de experiências e o estabelecimento de relações sociais, fora 

do contexto familiar. Assim, a necessidade de integração num grupo de pares leva a que estes 

se distanciam do controlo parental (Thompson, 2015). Porém, a educação praticada pelos pais 

na relação com os filhos tem um papel relevante na forma como estes vão interagir com os 
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pares (Silva, Morgado, & Marôco, 2012). Desta forma, são os pais, o primeiro nível de 

socialização, estes definem regras e limites e ao mesmo tempo permitem a autonomia e a auto 

expressão do jovem (conexão, regulação e autonomia), que o permitirá ter fatores protetores 

contra comportamentos de risco, resultantes das influências negativas provenientes da 

sociedade, nomeadamente do seu grupo de pares (Tomé, Camacho, Matos, & Simões, 2015). 

Um estudo de Tomé, Camacho, Matos e Diniz (2011) indicou que os adolescentes mais 

novos mantêm uma comunicação ainda muito próxima com os pais, enquanto os adolescentes 

mais velhos, devido a uma maior autonomia, sofrem menos influência parental e têm uma 

comunicação mais alargada com o seu grupo de pares, vendo neles o principal foco de 

identificação e relacionamento. Foi possível verificar através de um estudo com 1362 jovens, 

com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos que as dimensões responsividade e 

exigência percecionadas por estes diminuem com a idade, podendo este resultado relacionar-

se com maiores níveis de autonomia e segurança pessoal destes e um menor envolvimento 

parental (Elstad & Stefansen, 2014). 

Os nossos resultados em função da variável sexo demonstraram existirem diferenças 

significativas, nomeadamente, na dimensão exigência, sendo que os adolescentes do sexo 

feminino percecionam os seus pais como mais exigentes comparativamente aos adolescentes 

do sexo masculino. Corroborando os nossos resultados, estudos realizados por Costa, 

Teixeira e Gomes (2000) e por Weber et al. (2004), revelaram que o sexo feminino 

percecionava maiores níveis de exigência do que o sexo masculino.  

O presente estudo reconhece a responsividade e a exigência como preditores negativos 

dos recursos familiares, o que significa que com a presença de responsividade e exigência, as 

dificuldades familiares vão sendo menores. Os recursos familiares dizendo respeito à 

capacidade de adaptação na família, esta prende-se com a habilidade da família alterar a sua 

estrutura, os papéis e as regras, com o objetivo de dar resposta às necessidades 
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desenvolvimentais (Gonçalves & Pereira, 2011). Um estudo de Mupinga, Garrison e Pierce, 

(2002) avaliou a relação entre os estilos educativos parentais e a adaptação da família, assim 

como a coesão, em dois momentos do ciclo vital do desenvolvimento da família, sendo eles 

famílias com filhos na escola e famílias com filhos adultos. Concluiu-se que estas variáveis 

estão positivamente correlacionadas entre si. Os estilos educativos parentais são preditores do 

modo como os sujeitos percecionam o funcionamento familiar (Mupinga, Garrison, & Pierce, 

2002). 

Relativamente à comunicação na família, verifica-se que esta é predita pela 

responsividade e a exigência de forma negativa, porém, de forma positiva com o sexo 

masculino. Neste sentido, quanto maior a responsividade e a exigência, menores serão as 

dificuldades de comunicação na família. A comunicação familiar é um dos agentes 

instrumentais mais importantes para o processo de socialização. O processo de comunicação 

entre pais e filhos, que inclui a abertura comunicacional, a satisfação com o sistema familiar, 

o cuidar do outro e a capacidade de resolução de conflitos, pode funcionar como mecanismo 

mediador e protetor de comportamentos de risco dos adolescentes (Portugal & Alberto, 

2013). Por outro lado, se a comunicação for fechada caracteriza-se por excesso de autoridade, 

ordens e ameaças por parte dos pais. Assim, não há espaço para os filhos manifestarem os 

seus sentimentos e dúvidas. Porém, quando os pais permitem que os seus filhos tenham 

espaço para tomarem as suas atitudes, estão a facilitar o estabelecimento de uma boa 

comunicação e a auxiliar a que estes se tornem adultos autónomos (Wagner, Carpenedo, 

Melo, & Silveira, 2005). Uma boa comunicação familiar pode estar associada ao bem-estar 

dos adolescentes, uma vez que quanto menor for a colaboração do padrão familiar, menor a 

perceção de bem-estar e maior a apresentação de sintomas depressivos. Neste sentido, um 

bom funcionamento familiar é promotor do bem-estar no processo de desenvolvimento dos 

seus membros. Aliás, a função da família é de igual importância para o bem-estar dos 
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adolescentes, uma vez que os estudos apontam como fator protetor a boa comunicação e a 

relação/ligação familiar (Prioste, Cruz, & Narciso, 2010). Assim, pode-se concluir que uma 

boa comunicação parece ser um fator determinante para o bem-estar e ajustamento global dos 

adolescentes, dado que a comunicação entre pais e filhos permite a afirmação da 

individualidade e a identificação com os pais (Endicott & Liossis, 2005). Um estudo 

realizado por Bumpus e Hill (2008) em que foi analisada a comunicação existente por parte 

dos filhos com os seus progenitores, verificou-se que o sexo feminino relatam uma 

comunicação mais frequente com ambos os progenitores do que o sexo masculino. Noutro 

estudo, e corroborando o nosso verificou-se que os adolescentes do sexo masculino 

apresentam maiores níveis de dificuldades de comunicação comparativamente com 

adolescentes do sexo feminino (Michek & Loudová, 2014).  

Por fim, as dificuldades familiares são preditas negativamente pela responsividade. 

De acordo com Kitzman-Ulrich et al. (2010), o funcionamento familiar caracteriza-se pela 

interação entre os vários membros da família e encontra-se relacionado com os estilos 

educativos parentais. Assim, famílias com um bom funcionamento familiar serão capazes de 

resolver os problemas que vão surgindo dentro deste, de forma eficaz. Deste modo, quando as 

famílias não são capazes de lidar eficazmente com os problemas existentes dentro do 

funcionamento familiar, existe uma maior probabilidade de surgirem comportamentos 

desadaptativos. Segundo um estudo realizo por Epstein et al. (1983), famílias com mães mais 

jovens foram aquelas que se apresentaram com mais aptidão para resolver situações que 

ameaçam a integridade funcional da família e foram estas famílias que apresentaram maiores 

níveis de afeto aos seus filhos, do sexo feminino. Pois o afeto está inteiramente ligado ao 

conceito de família, uma vez que por meio das relações de afeto, os pais têm o dever de 

educar e criar os seus filhos sem lhes negar a atenção necessária, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento deles (Silva & Silva, 2017). 
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Implicações práticas, limitações e pistas para estudos futuros 

O presente estudo teve como objetivo explorar a perceção dos adolescentes quanto aos 

estilos educativos parentais, mas também, a relação existente deste último com o 

funcionamento familiar. Importa referir que não foi encontrado qualquer estudo, no contexto 

português, neste sentido. Uma vez que os estilos educativos parentais estão refletidos no 

funcionamento familiar e vice-versa, torna-se importante considerar a criação e a 

implementação de programas de intervenção parental, visando o exercício da parentalidade e 

da disciplina, com o objetivo de proporcionar aos adolescentes, um desenvolvimento 

saudável e ajustamento psicológico. Seria também importante envolver os pais nas 

intervenções psicoeducativas, como agentes ativos, de forma a assegurar o sucesso escolar 

dos seus filhos, uma vez que as expectativas dos pais desempenham um papel primordial na 

promoção da motivação e de um autoconceito mais positivo por parte dos adolescentes. 

Assim, as relações positivas entre pais-filhos e um funcionamento familiar mais equilibrado 

podem levar a que os adolescentes adquirem competências, para desenvolver e estabelecer 

com sucesso, boas relações com os pares e outros membros, fora do contexto familiar. 

Após a conclusão do presente estudo importa referir algumas limitações, a principal foca-

se com a falta de investigação prévia relativamente à perceção da qualidade dos estilos 

educativos parentais em função das idades dos pais dos adolescentes. Esta limitação levanta a 

necessidade e a sugestão de serem desenvolvidos outros estudos sobre o tema a fim de se 

formar um corpo teórico consistente, principalmente em Portugal. Adicionalmente, o 

tamanho da amostra, que não é representativa da população portuguesa, uma vez que, a 

informação foi recolhida apenas em duas escolas da região norte do país, o que nos permite 

considerar hipoteticamente os resultados obtidos somente para a população em questão. 

Assim, esta amostra pode ter características sociais e culturais específicas ao meio em que se 

encontra inserida. Além disso, por se tratar de um questionário de autorrelato poderá levar à 
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fadiga dos adolescentes, comprometendo o preenchimento do mesmo. No entanto, apesar das 

limitações referidas anteriormente pensamos que estas não anulam os contributos desta 

investigação para a perceção da qualidade dos estilos educativos parentais dos adolescentes e 

a relação com o funcionamento familiar. 

Para investigações a concretizar sugeríamos a divisão dos diferentes estilos parentais, de 

modo, a obter a perceção dos estilos educativos parentais pelos adolescentes, não apenas em 

torno das duas dimensões do questionário, pela qual nos debruçamos essencialmente neste 

estudo. Deste modo, e tendo em conta os resultados obtidos, torna-se importante que mais 

investigações sejam desenvolvidas no sentido de contribuir para as relações positivas entre 

pais e filhos e vice-versa e para um funcionamento familiar mais equilibrado, o que será 

benéfico para o ajustamento dos adolescentes. Em estudos futuros sugere-se estender este 

mesmo estudo a diferentes meios sociais e a diferentes populações que reúnam diferentes 

características entre si. Assim como, relativamente ao tamanho da amostra seria pertinente 

considerar uma amostra exponencialmente mais elevada proporcionando assim, uma 

investigação mais rica e mais representativa da população, em geral. Embora seja mais 

estudado, uma outra sugestão é também alargar esta mesma pesquisa aos pais, levando-os a 

responder em relação aos estilos educativos parentais percecionados por eles, de modo a 

compreender-se as diferenças existentes entre pai e mãe no que respeita aos estilos educativos 

parentais, na educação dos seus filhos. 
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Considerações Finais 

A elaboração destes dois estudos possibilitou um maior conhecimento acerca da 

satisfação com o suporte social, do funcionamento familiar e dos estilos educativos parentais 

na perspetiva dos adolescentes com e sem irmãos, que envolveu uma exaustiva pesquisa em 

torno destas variáveis, consideradas importantes para o desenvolvimento dos adolescentes. 

É possível verificar que a associação entre a satisfação com o suporte social, o 

funcionamento familiar e os estilos educativos parentais fornece-nos conclusões empíricas 

relativas a idades mais jovens, o que resulta em poucos estudos sobre a fase da adolescência a 

que os nossos estudos se remetem. Assim sendo, de forma sumária, serão expostas 

conclusões acerca dos principais resultados alcançados e serão ainda abordadas as 

implicações práticas e principais limitações intrínsecas a todo o processo de investigação, 

bem como eventuais pistas a serem consideradas em estudos futuros. 

A literatura salienta a importância crescente, no início da adolescência, que o grupo dos 

amigos e o apoio social facultam aos jovens, sendo-lhes propício ao desenvolvimento 

(Antunes & Fontaine, 2005). No período da adolescência, a função de socialização é 

importante, através da participação ativa com os grupos de pares e nas atividades pró-sociais 

(Dell’Aglio & Coelho, 2018). 

Foi possível verificar diferenças na satisfação com o suporte social nomeadamente, 

adolescentes de famílias intactas (pais casados ou em união de facto) apresentam níveis 

superiores de satisfação com a família comparativamente aos adolescentes provenientes de 

famílias com pais divorciados. Verificou-se ainda diferenças significativas no funcionamento 

familiar, sendo que os adolescentes provenientes de famílias com pais divorciados 

apresentam maiores níveis de dificuldades familiares quando comparados aos adolescentes 

provenientes de famílias onde os pais estão casados ou em união de facto. Estes resultados 

devem-se ao facto de o processo de divórcio e separação poder estar associado a conflitos, o 
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que virá a interferir na estabilidade relacional familiar, o que pode diminuir as trocas afetivas 

e a consequente perceção das mesmas (Hack & Ramires, 2010).  

Ainda, em função do número de irmãos que os adolescentes têm, não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas relativamente à satisfação com o suporte social, 

assim como respeitante ao funcionamento familiar. No entanto, a literatura não confirma 

estes resultados, uma vez que de acordo com Cruz, Nelas, Chaves, Almeida e Costa (2016), a 

variável número de irmãos interfere estatisticamente na satisfação com o suporte social. Para 

além disso, constata-se nas pesquisas efetuadas que é na relação com a família, em particular 

com os irmãos, que começa o desenvolvimento social do indivíduo (Dessen & Polonia, 

2007). Segundo Fernandes (2002), são inúmeras as influências que as relações da fratria 

sofrem ao longo do tempo. Os pais, pela forma como gerem e pela qualidade das suas 

relações com os filhos, constituem um importante fator na determinação da qualidade das 

relações entre os irmãos. Para além deles, também as variáveis da constelação fraternal - 

ordem de nascimento, tamanho da fratria, e sexo – desempenham um papel importante para a 

qualidade das relações fraternais.  

Outro dado diz respeito ao facto de existirem diferenças significativas em função da 

idade das mães dos adolescentes em função da perceção da qualidade dos estilos educativos 

parentais, sendo que os adolescentes com mães mais jovens percecionam-nas como menos 

responsivas. E, por último, o facto de os adolescentes do sexo feminino percecionarem os 

seus pais como mais exigentes comparativamente com adolescentes do sexo masculino. Esta 

tendência para a exigência, segundo Baumrind (1978) reflete-se no estilo educativo parental 

autoritário. Assim, pais autoritários não são calorosos nem recetivos com os seus filhos, uma 

vez que têm elevadas exigências de maturidade face a eles e são intolerantes perante 

comportamentos desadequados. Sendo assim, demonstram ser pais severos e esperam 

obediência por parte dos seus filhos. Por outro lado, os pais cujo estilo educativo parental 
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estabelece um equilíbrio entre a responsividade e a exigência são carinhosos, criam um 

ambiente familiar amoroso e proporcionam um alto grau de apoio emocional. Assim, estes 

educam crianças mais estáveis emocionalmente, extrovertidas, sociáveis e empáticas (Niaraki 

& Rahimi, 2013). No entanto, os estilos educativos parentais não podem ser considerados 

universais e inflexíveis, visto que as famílias possuem valores culturais e um sistema de 

crenças que pode influenciar a sua descendência na adoção desses mesmos valores e crenças 

(Cruz & Lima, 2012). Neste sentido, os pais de origem cultural ou étnica diversa ensinam ou 

mesmo, expõem os filhos a vários rituais e tradições que são parte da vida da sua família. Por 

conseguinte, os pais desempenham um papel bastante importante na determinação da 

identidade cultural e social, através da educação durante o crescimento e desenvolvimento do 

seu filho (Ijeoma, Omolara, & Oluwatosin, 2016). 

Assim, o presente estudo assume um contributo positivo na compreensão da satisfação 

com o suporte social no funcionamento familiar dos adolescentes, assim como a importância 

deste nos estilos educativos parentais. Neste sentido, seria importante considerar a criação e a 

implementação de programas de intervenção parental, por um lado visando o exercício da 

parentalidade e da disciplina, com o objetivo de proporcionar aos adolescentes, um 

desenvolvimento saudável e ajustamento psicológico, e por outro, envolver os pais nas 

intervenções psicoeducativas, como agentes ativos, de forma a assegurar o sucesso escolar 

dos seus filhos.  

Importa salientar que o presente estudo apresenta algumas limitações, a principal 

limitação deste estudo, foca-se com a falta de investigação prévia que associe as dimensões 

do questionário de estilos educativos parentais (incluindo a responsividade e a exigência) às 

variáveis sociodemográficas, principalmente às idades dos pais, o que, por um lado, pode 

resultar como um fator valorativo para o estudo, atribuindo-lhe autenticidade, porém, por 

outro lado, resulta numa lacuna tendo em conta um possível empobrecimento na explicação e 
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discussão dos resultados. A acrescentar, ainda, o facto de se tratar de um questionário 

autorrelato poderá levar a fadiga dos adolescentes, comprometendo o preenchimento do 

mesmo. Outra limitação refere-se à dimensão geográfica da amostra, pois esta não é 

representativa da população do nosso país, uma vez que os dados foram recolhidos somente 

em duas escolas da região norte de Portugal. No que concerne a pistas futuras, seria 

importante a elaboração de estudos de forma a englobar vários meios, assim como, um estudo 

longitudinal no sentido de averiguar a perceção que os adolescentes vão tendo dos estilos 

educativos parentais praticados pelos pais. 

Por fim, importa destacar que serão ainda necessárias mais investigações para clarificar 

a relação entre estas variáveis, de modo a responder às necessidades dos adolescentes. 
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1.1 Questionário sociodemográfico 

1. Qual é o teu sexo? Feminino          Masculino  

2. Qual é a tua idade? _______ 

3. Qual o ano de escolaridade que frequentas?   10ºano          11º ano         12ºano   

4. Qual o curso que frequentas?  

Curso Profissional        Curso de Ciências e Tecnologias        Curso de Línguas e 

Humanidades       Curso de Ciências Socioeconómicas          Outro. Qual?________________ 

5. Com quantas pessoas vives? ______ 

5.1 Quem é que vive contigo? 

Mãe         Pai          Irmãos         Outros. Quem? ____________________________________ 

6. Dados sobre o teu pai: 

6.1 Qual é a sua idade? _____ 

6.2 Quais são as suas habilitações literárias?  

1º Ciclo do Ensino Básico         2º Ciclo do Ensino Básico       3º Ciclo do Ensino Básico         

Ensino Secundário          Ensino Superior 

6.3 Qual é o seu estado civil? 

Casado          Solteiro          Divorciado          Viúvo          União de facto        Separado              

7. Dados sobre a tua mãe: 

7.1 Qual é a sua idade? ______ 

7.2 Quais são as suas habilitações literárias?  

1º Ciclo do Ensino Básico         2º Ciclo do Ensino Básico        3º Ciclo do Ensino Básico         

Ensino Secundário          Ensino Superior 

7.3 Qual é o seu estado civil? 

Casada          Solteira          Divorciada          Viúva           União de facto        Separada 

8. Dados sobre os teus irmãos: 

8.1 Tens irmãos?   Sim            Não           Se sim, quantos? ______ 

8.2 Qual a idade e sexo dos teus irmãos? (exemplo: 18F e 14M. Significa uma rapariga de 

18 anos e um rapaz de 14 anos) ___________________________ 

8.3 Qual o tipo de irmãos? Irmãos de sangue (filhos de ambos os meus pais)           Meios-

irmãos (filhos de apenas um dos meus pais)            Irmãos por parentesco (filhos da minha 

madrasta ou padrasto)            Irmãos adotivos 
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1.2 Escala de Satisfação com o Suporte Social 

 (Pais-Ribeiro, 1999)  

A seguir vais encontrar várias afirmações, seguidas de cinco letras. Por favor, lê as afirmações abaixo 

mencionadas e marca um círculo à volta da letra que melhor qualifica a tua forma de pensar. Por 

exemplo, na primeira afirmação, se pensas quase sempre que por vezes te sentes só no mundo e sem 

apoio, deverás assinalar a letra A, se achas que nunca pensas isso deverás marcar a letra E. 

 Concordo 

totalmente 

Concordo 

na maior 

parte 

Não 

concordo 

nem 

discordo 

 

Discordo 

na maior 

parte 

 

Discordo 

totalmente 

 

1. Por vezes sinto-me só no mundo e sem 

apoio. 
A B C D E 

2. Não saio com amigos tantas vezes 

quantas eu gostaria. 
A B C D E 

3. Os amigos não me procuram tantas 

vezes quantas eu gostaria. 
A B C D E 

4. Quando preciso de desabafar com 

alguém encontro facilmente amigos com 

quem o fazer. 

A B C D E 

5. Mesmo nas situações mais 

embaraçosas, se precisar de apoio de 

emergência tenho várias pessoas a quem 

posso recorrer. 

A B C D E 

6. Às vezes sinto falta de alguém 

verdadeiramente íntimo que me 

compreenda e com quem possa desabafar 

sobre coisas íntimas. 

A B C D E 

7. Sinto falta de atividades sociais que me 

satisfaçam. 
A B C D E 

8. Gostava de participar mais em 

atividades de organizações (ex. clubes 

desportivos, escuteiros, partidos políticos, 

etc.). 

A B C D E 

9. Estou satisfeito com a forma como me 

relaciono com a minha família. 
A B C D E 
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1.3 Systemic Clinical Outcome and Routine Evaluation – SCORE-15)  

(Stratton, Bland, Janes, & Lask, 2010; traduzido e adaptado por Portugal, Sotero, Cunha, Vilaça, e 

Relvas (2010)  

Solicitamos que nos descrevas a forma como vês a tua família neste momento. Por isso, pedimos a 

TUA opinião sobre a tua família. Quando dizemos “a tua família” referimo-nos às pessoas que vivem 

na tua casa. Neste sentido, pedimos que reflitas sobre a família que irás descrever antes de começar o 

preenchimento.  

Para cada item coloca uma X apenas num dos quadrados numerados de 1 a 5. Se a frase “Estamos 

sempre a discutir entre nós” não caracteriza adequadamente a tua família, deverás responder com uma 

X no quadrado 4, que diz respeito à resposta “Descreve-nos: Mal”.  

Evita refletir aprofundadamente acerca da resposta, mas procura responder a todas as questões 

apresentadas. 

 

  

Como dirias que cada afirmação descreve a tua família?  

1
- 

D
es

cr
e
v

e
-n

o
s:

 M
u

it
o

 b
em

 

2
- 

D
es

cr
e
v

e
-n

o
s:

 B
em

 

3
- 

D
es

cr
e
v

e
-n

o
s:

 E
m

 p
a

rt
e
 

4
- 

D
es

cr
e
v

e
-n

o
s:

 M
a

l 

5
- 

D
es

cr
e
v

e
-n

o
s:

 M
u

it
o

 m
a

l 

1) Na minha família, falamos uns com os outros sobre coisas que têm interesse para nós            

2) Na minha família muitas vezes não se diz a verdade uns aos outros            

3) Todos nós somos ouvidos na nossa família            

4) Sinto que é arriscado discordar na nossa família            

5) Sentimos que é difícil enfrentar os problemas do dia-a-dia            

6) Confiamos uns nos outros            

7) Sentimo-nos muito infelizes na nossa família            

8) Na minha família, quando as pessoas se zangam, ignoram-se intencionalmente            

9) Na minha família parece que surgem crises umas atrás das outras            
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1.4 Questionário dos Estilos Educativos Parentais (QEEP)                

(Lamborn, Mounts, Steinberg, & Dornbusch, 1991; traduzido e adaptado por Ducharne, Cruz, 

Marinho, & Grande, 2006) 

Para cada uma das afirmações que se seguem, assinala com uma cruz (X) a coluna que melhor traduz 

o que se passa contigo. 

 

Às questões que se seguem, deves responder, assinalando a coluna correspondente, a frequência 

com que ocorre. 

 Nunca Às vezes Frequentemente Sempre 

6. Quando tens uma má nota na 

escola com que frequência os teus 

pais te encorajam a insistir para 

melhorar? 

    

7. Quando tens uma boa nota na 

escola com que frequência os teus 

pais te elogiam? 

    

 

Com que frequência é que estas coisas acontecem na tua família? 

 Quase todos os 

dias 

Algumas vezes 

por semana 

Algumas vezes 

por mês 

Quase nunca 

8. Os meus pais passam algum 

tempo só a conversar comigo 

    

9. A minha família faz qualquer 

coisa divertida em conjunto 

    

 

Discordo 

totalmente 

Não concordo Concordo Concordo em absoluto 

1a. Posso contar com o meu Pai para me 

ajudar se eu tiver algum problema 

        

2a. O meu Pai incita-me a dar o meu 

melhor em qualquer coisa que eu faça 

        

3a. O meu Pai incita-me a pensar pela 

minha cabeça 

        

4a. O meu Pai ajuda-me nos meus 

trabalhos escolares se houver alguma 

coisa que eu não compreenda 

        

5a. Quando o meu Pai pretende que eu 

faça alguma coisa, explica-me porquê 

        

1b. Posso contar com a minha Mãe para 

me ajudar se eu tiver algum problema 

        

 2b. A minha Mãe incita-me a dar o meu 

melhor em qualquer coisa que eu faça 

        

 3b. A minha Mãe incita-me a pensar 

pela minha cabeça 

        

 4b. A minha Mãe ajuda-me nos meus 

trabalhos escolares se houver alguma 

coisa que eu não compreenda 

        

5b. Quando a minha Mãe pretende que eu 

faça alguma coisa, explica-me porquê 
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2.1 Aprovação da investigação pela Comissão de Ética da UTAD 
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2.2 Aprovação do Ministério da Educação e da Ciência 
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2.3 Pedido de autorização aos Diretores das escolas 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

Ex.mo(a). Senhor(a) Diretor(a), 

Assunto: Pedido de autorização para recolha de dados no âmbito de uma investigação 

 

 Na sequência da realização da Dissertação de Mestrado em Psicologia da Educação e 

do Desenvolvimento, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, intitulada “O 

suporte social, os estilos parentais e o funcionamento familiar em adolescentes com e 

sem irmãos”, sob orientação das Professoras Doutoras Inês Carvalho Relva e Otília 

Monteiro Fernandes, venho solicitar a V. Ex.ª autorização para a o levantamento de dados, 

através de um conjunto de questionários, aos respetivos alunos do ensino secundário.  

 A recolha e tratamento de dados é da responsabilidade da investigadora Márcia Filipa 

Ferreira Mendes, que se compromete a garantir uma administração consignada sob os 

princípios éticos, nomeadamente, confidencialidade e anonimato dos dados, sendo estes 

utilizados somente para fins científicos.  

 Esperando de V. Exª a melhor compreensão e colaboração, disponibilizando-me para 

qualquer tipo de esclarecimento através dos seguintes contactos: 

marciafm1411@hotmail.com ou 915731024 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

____________________________________ 

Márcia Filipa Ferreira Mendes 

(Mestranda em Psicologia da Educação e do Desenvolvimento) 

 

 

Vila Real, 2018 
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2.4 Consentimento informado para os alunos maiores de idade 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

No âmbito da realização da minha dissertação de mestrado em Psicologia da Educação e 

do Desenvolvimento, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, intitulada “O 

suporte social, os estilos parentais e o funcionamento familiar em adolescentes com e 

sem irmãos” sob orientação das Professoras Doutoras Inês Carvalho Relva e Otília Monteiro 

Fernandes. 

Solicito que leia com atenção as instruções que são dadas ao longo dos questionários e 

responda de forma sincera a todas as questões colocadas. No fim certifique-se que respondeu 

a todas as questões, pois só assim é possível contar com a sua participação. Não existem 

respostas certas ou erradas, apenas importa o que sente ou o que pensa. 

A sua participação é voluntária, por isso se desejar, poderá desistir a qualquer momento. 

Todos os dados serão confidenciais e anónimos, não sendo assim necessário proceder à 

identificação dos participantes. 

Grata pela atenção e disponibilidade. 

 Caso surja alguma dúvida, solicite ajuda ou esclarecimentos. 

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

__________________________________ 

Márcia Filipa Ferreira Mendes 

(Mestranda em Psicologia da Educação e do Desenvolvimento) 

 

Vila Real, 2019 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, ____________________________________________, declaro que tomei conhecimento 

da presente investigação e é de forma voluntária que irei colaborar na mesma, através do 

preenchimento de alguns questionários. 

 

Data: ___/___/___ 
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2.5 Consentimento informado para os pais 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

Departamento de Educação e Psicologia 

 

 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

No âmbito da realização da minha dissertação de mestrado em Psicologia da Educação e 

do Desenvolvimento, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, intitulada “O 

suporte social, os estilos parentais e o funcionamento familiar em adolescentes com e 

sem irmãos” sob orientação das Professoras Doutoras Inês Carvalho Relva e Otília Monteiro 

Fernandes, venho, por este meio, solicitar a autorização de V.ª Ex.ª para a aplicação de alguns 

questionários de recolha de dados, junto do seu educando. 

Todos os dados serão confidenciais e anónimos, não sendo assim necessário proceder à 

identificação dos participantes. 

Grata pela atenção e disponibilidade.  

 

Com os meus melhores cumprimentos, 

 

__________________________________ 

Márcia Filipa Ferreira Mendes 

(Mestranda em Psicologia da Educação e do Desenvolvimento) 

 

Vila Real, 2018 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, ____________________________________________ (Encarregado de Educação), 

declaro que tomei conhecimento da presente investigação e autorizo o meu educando, 

____________________________________________ (Educando), a colaborar na mesma, 

através do preenchimento de alguns questionários. 

____________________________________ 

(Assinatura do Encarregado de Educação) 

Data: ___/___/___ 
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