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Parentalidade  

- Que Estilos e Que Repercussões? - 

 

 

 

 

Há muitas formas de se ser pai ou mãe. 

Cada indivíduo imprime a sua 

individualidade no exercício da 

parentalidade. Paradoxalmente, desse 

exercício de individualidade redunda uma 

pluralidade de perspetivas e modos de 

operacionalização do papel enquanto pai ou 

enquanto mãe. Existem, no entanto, 

semelhanças interpessoais entre as diversas 

formas de encarar e de exercer a 

parentalidade e a existências dessas 

similitudes levou a que, na década de 70, 

Diana Baumrind, uma psicóloga proeminente 

nesta área, tivesse constatado algumas 

tendências/padrões e definido quatro estilos 

parentais, remetendo o constructo de 

«estilos parentais» para as atitudes e 

comportamentos parentais que os pais 

adotam na relação com os seus filhos. 

Até hoje, a perspetiva de Baumrind 

conserva-se contemporânea, havendo 

evidência empírica que corrobora a 

adequabilidade da sua classificação e que 

correlaciona cada estilo parental com efeitos 

específicos em termos comportamentais, 

cognitivos, afetivos e sociais.  

É importante notar que, se é verdade que o 

estilo parental influi no desenvolvimento das 

crianças e adolescentes, também o é que o 

comportamento dos filhos influi no estilo 

parental, havendo uma influência 

bidirecional entre pais e filhos.  
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De seguida, são introduzidos e 

caracterizados os estilos parentais definidos 

por Baumrind. Posteriormente, damos 

enfoque  às evidências que existem quanto 

ao impacto de cada um dos referidos estilos 

ao nível da cognição, sociabilização, 

comportamento e afetividade na infância e 

na adolescência. 

 

Estilos Parentais – Características 

De acordo com Baumrind, os principais 

estilos parentais seriam i) o Estilo 

Autoritário, ii) o Estilo Democrático, 

iii) o Estilo Permissivo e iv) o Estilo 

Negligente.  

 

 Estilo Autoritário 

Este estilo parental seria caracterizado por 

um elevado grau de exigência e por um 

baixo grau de afetividade.   

Prototipicamente, são pais que estipulam 

regras rígidas unilateralmente, sem o 

contributo dos filhos ou preocupação em que 

as mesmas sejam por eles compreendidas. 

Sustentam a expectativa de que as regras 

sejam cumpridas e aplicam punições quando 

não o são.  

Por norma, são pais com uma compreensão 

restrita do desenvolvimento infantil e que, 

por conseguinte, criam expectativas 

desajustadas quanto ao comportamento dos 

seus filhos.  

Nem sempre as suas respostas são 

contingentes ao comportamento da criança 

ou à especificidade da situação ocorrido em 

dado momento, mas sim decorrentes do seu 

próprio mood ou estado de espírito, estando 

assim desarticuladas das necessidades de 

monitorização e de responsividade 

manifestadas. 

• Exigência ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 

• Afetividade ▌▌▌▌ 

 

 Estilo Democrático 

 

 

 

O estilo democrático sobressai pelo seu 

elevado grau de exigência, mas pelo seu 

também elevado grau de afetividade. 

Pais democráticos são pais que estipulam 

regras e diretrizes estruturantes do 

comportamento dos filhos, mas que o fazem 

de uma forma assertiva, enraizada em 

fundamentação e permeável a 

questionamento, adotando métodos 

disciplinares não-punitivos. A comunicação e 

a monitorização comportamental são a base 

deste estilo.  

São pais com noções de desenvolvimento 

infantil, que adequam as responsabilidades 
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atribuídas aos seus filhos em função da sua 

idade, temperamento e fase 

desenvolvimental, e que respondem às 

situações ou comportamento dos filhos de 

acordo com as necessidades dos mesmos, 

gerindo as suas próprias emoções nesse 

processo. 

• Exigência ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 

• Afetividade ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 

 

 Estilo Permissivo 

O estilo permissivo tem como principais 

características um baixo grau de 

exigência conjugado com um elevado 

grau de afeto. São pais cujas expectativas 

relativamente ao grau de maturidade e de 

autocontrolo dos filhos são baixas e que, por 

isso mesmo, não lhes exigem muito. São 

comunicativos e afetuosos, mas descuram o 

seu papel enquanto pais dum ponto de vista 

de controlo comportamental e do 

estabelecimento de limites firmes e 

consistentes.   

• Exigência ▌▌▌▌ 

• Afetividade ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 

 

 Estilo Negligente 

O estilo negligente, como a própria 

designação indicia, é caracterizado por um 

baixo grau quer de exigência, quer de 

afetividade. São pais desinteressados, 

desatentos, desconectados e desinvestidos. 

Muito embora nalguns casos até assegurem 

a satisfação das necessidades básicas dos 

seus filhos (embora não em todos), são 

emocionalmente distantes e pouco 

comunicativos. 

• Exigência ▌▌▌▌ 

• Afetividade ▌▌▌▌ 

 

Será interessante destacar que, já na 

década de 80, foi introduzido o conceito de 

Pais-Helicóptero, que corresponderia a 

um outro estilo de parentalidade, mais 

dominante e ansiogénico.   

 

Estilos Parentais – Consequências 

Cada um dos estilos parentais elencados 

está empiricamente associado a diferentes 

impactos. 

O estilo democrático tem sido proposto 

como o estilo mais benéfico a todos os 

níveis e em todos os contextos e culturas, 

estando associado a crianças e 

adolescentes mais ativos e assertivos com 

os pares, mais empáticos, autoconfiantes, 

com capacidade de autocontrolo, 

competentes e responsáveis em termos 

académicos. 
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O estilo autoritário surge associado a 

crianças e adolescentes com dificuldades 

relacionais e dificuldades de gestão 

emocional, obedientes, apreensivos e 

menos confiantes na sua capacidade de 

tomada de decisões, menos competentes na 

resolução de problemas, embora 

academicamente competentes e 

empenhados. 

O estilo permissivo está associado a 

crianças e adolescentes autocentrados, 

impulsivos, com pouco autocontrolo, pouca 

autodisciplina e pouca autoconfiança, bem 

como menos competentes em termos 

académicos. 

 

O estilo negligente, por sua vez, está 

associado a crianças e adolescente retraídos 

e desinvestidos do ponto de vista social, com 

diminutas competências sociais, baixo 

autocontrolo e baixa autoconfiança, 

problemas comportamentais, problemas de 

internalização, como ansiedade, e pouco 

competentes academicamente. 

*** 

Pese embora cada estilo parental esteja 

predominantemente associado às 

consequências anteriormente expostas, não 

podemos ignorar a consideração de 

variáveis culturais. Assim, embora o estilo 

autoritário não seja, por norma, o mais 

indicado, é possível que a adoção deste 

estilo tenha um efeito de proteção em 

condições de pobreza, em que haja maior 

concentração de fatores de risco. Por este 

motivo, uma boa avaliação das dinâmicas 

familiares e estilos parentais pressupõe a 

ponderação da conjuntura contextual e 

cultural em que cada família se insere.  

Por fim, gostaríamos de assinalar que, 

embora esta tipologia seja pertinente do 

ponto de vista teórico e tenha uma elevada 

aplicabilidade prática, os estilos parentais 

não são estanques. Determinados eventos 

de vida, o dinamismo da interação entre pais 

e filhos, entre outros, podem repercutir-se 

em termos de flutuações nos estilos 

parentais.  

 

Daniela Muro, Psicóloga   

Cédula Profissional Nº 125248  
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Leitura Rápida! Pontos-Chave: 

• Estilos parentais englobam o conjunto de atitudes e de comportamentos dos pais dirigidos 

aos seus filhos. 

• Na década de 70, Diana Baumrind, uma psicóloga do desenvolvimento, definiu quatro estilos 

parentais distintos: (1) autoritário, (2) democrático, (3) permissivo e (4) negligente. Mais tarde, 

na década de 80, foi introduzido o conceito de helicopter parenting (pais-helicóptero). 

• Cada um destes estilos parentais está associado a consequências diferenciais em termos de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, bem como em termos comportamentais. 

• O estilo democrático (1) tem sido indicado consistentemente como o estilo mais apropriado 

independentemente do contexto e cultura. Caracterizado por um elevado grau de afeto e de 

exigência, surge associado a competências sociais, emocionais e cognitivas mais robustas. 

• O estilo autoritário (2), caracterizado por um baixo grau de afeto e um elevado grau de 

exigência, estimula boas competências académicas, mas gera, tendencialmente, dificuldades 

sociais e emocionais. 

• O estilo permissivo (3), que se destaca pelo seu elevado grau de afeto, mas também pelo 

seu baixo grau de exigência, surge associado a dificuldades de autocontrolo dos impulsos e 

a pouca autoconfiança, bem como a competências académicas mais baixas. 

• Finalmente, o estilo negligente, caracterizado pelo seu baixo grau de afeto e de exigência, 

destaca-se como sendo o mais nocivo em todas as vertentes de desenvolvimento, estando 

associado a competências sociais, emocionais e académicas mais baixas, assim como a 

problemas comportamentais e de internalização (p.e., ansiedade). 

  


