OS ESTILOS EDUCATIVOS DOS PAIS. QUE
PODEMOS DIZER ACERCA DA
SOBREPROTEÇÃO DE CRIANÇAS AFETADAS
POR DOENÇAS METABÓLICAS?
A tarefa de educar é um processo que tem como objetivo
conduzir a criança desde a dependência absoluta até à sua
autonomia de modo a que possa desenvolver ao máximo as
suas potencialidades.
O bebé, no início, não sabe o que é bom ou mau. Tem que
aprender com os seus pais e cuidadores. A árdua tarefa de
educar inicia-se quando a criança é capaz de “compreender
uma proibição” cerca dos 12/15 meses.
A forma de educar difere entre os pais e é por isso que se pode
falar de distintos estilos educativos. De um modo geral, há um
amplo leque de estilos de “parenting” e em cujos extremos
estão o o “autoritarismo” e a “permissividade”.

HÁ DIFERENTES ESTILOS EDUCATIVOS?
De acordo com as estratégias educativas utilizadas pelos pais, os autores descrevem disitintos estilos educativos:
autoritário, permissivo, democrático, sobreprotetor, assertivo, indiferente, etc.

POR QUE RAZÃO OS PAIS ADOTAM UM DETERMINADO ESTILO EDUCATIVO?
A própia personalidade dos pais, a sua história pessoal, as suas experiências
passadas, o modo como eles mesmos foram educados e também os
condicionantes sociais são os fatores que mais determinam os padrões
educativos seguidos pelos pais.
Frequentemente os pais seguem os modelos educativos dos seus próprios pais
mas, em determinadas ocasiões, se as experiências que tiveram na infância
foram frustrantes, identificam-se com a “solidão” que sentiram enquando
crianças e fazem o oposto que fizeram os seus pais porque não querem que os
sues filhos sofram o que eles sofreram.
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OS DIVERSOS ESTILOS EDUCATIVOS TÊM CONSEQUÊNCIAS?
Embora a maioria dos pais funcionem de um modo saudável, quando os
estilos educativos são rígidos e pouco flexíveis podem ter consequências
negativas no ajuste emocional dos seus fihos.

QUE CARACTERÍSTICAS TEM O "ESTILO AUTORITÁRIO" E QUE CONSEQUÊNCIAS IMPLICA
NOS SEUS FILHOS?
O "estilo autoritário" caracteriza-se pela imposição de regras rígidas, uso de
castigos e pressões para obrigar a obedecer. Os pais colocam as suas normas
sem haver lugar a nenhuma discussão ou possibilidades de diálogo.
Os filhos dos pais autoritários são frequentemente inseguros, com baixa
autoestima, têm pouca iniciativa e uma grande necessidade que lhes indiquem
o que devem fazer.

E O "ESTILO PERMISSIVO"?
Um pai "permissivo" caracteriza-se por “deixar fazer”, não colocar normas, ser
pouco exigente, indiferente ao uso de prémios e castigos, delega nos outros a
aplicação de normas educativas e deixa que sejam os filhos as dirigir as relações pais
– filhos, satisfazendo prioritariamente as suas necessidades.
A permissividade ecessiva pode levar a prepotência e baixa tolerância à frustração.
Por isso, os filhos de pais permissivos podem ser egocêntricos, pouco responsáveis,
com dificuldades em seguir normas e a disciplina, podem ser imaturos e com
dificuldades em controlar os impulsos.

E O "ESTILO SOBREPROTETOR"?
Os pais sobreprotectores protegem excessivamente os seus filhos e colocam
poucas normas Duvidam das competências da criança e acreditam que ela não é
capaz de ser autónoma.
Estes pais estão excessivamente pendentes do filho, colmatam todas as suas
necessidades e evitam qualquer frustração porque não querem que os seus
filhos “sofram”. Dão prémios excessivos e justificam todos os erros dessa
criança.
Um filho de pais sobreprotetores corre o risco de desenvolver uma personalidade dependente, com baixa tolerância à
frustração (porque aprende a ter tudo feito), insegura, com baixa autoestima e ansiedade face às dificuldades.

UNIDADE DE DOENÇAS METABÓLICAS- HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

QUE ESTILO EDUCATIVO COSTUMAM ADOTAR FREQUENTEMENTE OS PAIS DAS CRIANÇAS
COM DOENÇAS CRÓNICAS?
Os pais das crianças com qualquer doença crónica diagnosticada à nascença
devem enfrentar um processo de “elaboração do luto”. Face a uma doença
inesperada devem adaptar-se e reorganizar-se emocionalmente para conseguir
encontrar novamente o seu equilíbrio psíquico.
Neste processo de luto surgem
agressividade, tristeza, depressão, etc.

diversos

sentimentos:

culpabilidade,

De um modo geral, ainda que a doença não surja por culpa de ninguém, os pais costumam sentir-se “culpados” por não
terem conseguido proteger totalmente o seu filho.
Desse modo, para compensar esses sentimentos de culpa, costumam frequentemente adotar uma atitude
"sobreprotetora".

QUE ORIENTAÇÕES HÁ QUE DAR FACE AOS DIFERENTES
ESTILOS EDUCATIVOS?
De um modo geral todos os pais seguem padrões educativos específicos de acordo
com as suas próprias características.
A opção ideal seria um meio termo entre o autoritarismo e a permissividade, o que
alguns autores designam como "estilo assertivo" caraterizado por normas claras e
razoáveis, com uma utilização adequada dos prémios e castigos, favorecedor do diálogo e estimulante da autonomia.

NO CASO CONCRETO DAS DOENÇAS METABÓLICAS, COMO PODEMOS AJUDAR OS
NOSSOS FILHOS ATRAVÉS DAS NOSSAS PRÁTICAS
EDUCATIVAS?
Vimos que, com facilidade, se pode caír - ainda que de modo inconsciente - numa
atitude de "sobreproteção". Isto acontece com os pais mas também com os avós
e outros cuidadores. É importante que esta realidade esteja presente, tomar
consciência dessa fato e trabalhar no sentido de adotar atitudes mais assertivas
para com a criança.
Assim se pode favorecer, através do diálogo, a sua autonomia, sentido de
responsabilidade e capacidade de tomar decisões.
A criança deve ser progressivamente implicada, de acordo com o seu grau de maturidade, nos aspetos que dizem respeito
à sua doença, dieta e controlos médicos. Desse modo será ajudada a desenvolver a sua autonomia e responsabilidade.
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Projeto: As Doenças Metabólicas Raras em Português, um projeto APCDG & Guia Metabólica.
Apoio económico: "Para ti, sempre: um CD de música, uma vida CDG”, coordenado pela APCDG
em 2014 e realizado em conjunto com famílias, amigos e profissionais CDG.
Coordenação da tradução: Vanessa Ferreira (Associação Portuguesa CDG e outras Doenças
Metabólicas Raras, APCDG, Portugal), Mercedes Serrano e Maria Antónia Vilaseca (Guia
Metabólica).
Traduçao: Carla Maia, Centro hospitalar tamega e sousa, Portugal.
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