
Demasiada proteção
prejudica as crianças
INVESTIGAÇÃO

OS PAIS PORTUGUESES divi-
dem-se entre protetores e su-

pervisores quando o assunto
são as suas crianças, concluiu
um estudo nacional, que aler-
ta que demasiada proteção
pode ser prejudicial para as

crianças, já que as próprias le-
sões ajudam ao crescimento.

Estas e outras conclusões
fazem parte do estudo "Su-
pervisão parental numa pers-
petiva de segurança infantil",
uma tese de doutoramento
apresentada na Faculdade de
Motricidade Humana, da
Universidade de Lisboa. O
trabalho foi desenvolvido ao

longo de quatro anos e envol-
veu inicialmente 392 pais,
com vários graus de escolari-
dade, e com filhos com idades
entre 1 e 5 anos.

Segundo a autora, Maria
da Conceição, o perfil pro-
tetor revela pais "demasia-
do cuidadosos", enquanto o

supervisor está associado a

pais mais vigilantes, que to-
mam medidas mais preven-
tivas.

Brincar e explorar ajuda a
afinar capacidade percetiva

Já comparando com os adul-
tos sem filhos, a autora con-
cluiu que a chegada de uma
criança aumenta a proteção e

a supervisão, ao mesmo tem-
po que diminui a tolerância
ao risco, algo que não é neces-
sariamente positivo.

"É através das brincadeiras

exploratórias que as crianças
têm conhecimento dos seus

limites, das possibilidades de

ação que elas têm", explicou a

investigadora. São muitas ve-
zes os arranhões que "afinam
a capacidade percetiva". •



Há dois tipos
de pais:
protectores e
supervisores

Família

Os pais demasiado
cuidadosos podem estar
a impedir que os filhos
tenham experiências que
ensinam a evitar lesões
Os pais portugueses dividem-se en-
tre protectores e supervisores quan-
do o assunto são as suas crianças,
concluiu um estudo nacional, que
alerta que demasiada protecção po-
de ser prejudicial para as crianças,
já que as próprias lesões ajudam ao
crescimento.

Estas e outras conclusões fazem
parte do estudo Supervisão paren-
tal numa perspectiva de segurança
infantil, uma tese de doutoramen-
to de Maria da Conceição Andrade,
apresentada no ramo da motricida-
de humana e na especialidade de

comportamento motor, na Facul-
dade de Motricidade Humana, da
Universidade de Lisboa.

O trabalho foi desenvolvido ao

longo de quatro anos e envolveu
inicialmente 392 pais, com filhos
com idades entre 1 e 5 anos, distri-
buídos pelas regiões Sul e Norte e
nas zonas de Lisboa e Oeiras, com
vários graus de escolaridade. Para
avaliar a relação entre as estruturas

familiares e a supervisão em contex-
to de parque infantil, por exemplo,
foram tidos em conta apenas os 245

pais com escolaridade igual ou su-

perior a 12 anos.
"O perfil protector foi verificado

em mães e pais com menos escola-
ridade e em famílias de duas a três

pessoas. Está associado a pais mais
velhos, com menos escolaridade,
a pais de filhos únicos e a pais de

crianças mais novas", explica a au-
tora. Este "perfil" revela pais "de-
masiado cuidadosos". Já "perfil su-

pervisor" está associado a pais mais

vigilantes, que tomam medidas mais

preventivas.
A investigadora nota que "é atra-

vés das brincadeiras exploratórias
que as crianças têm conhecimen-
to dos seus limites". Muitas vezes,
estas brincadeiras provocam arra-
nhões, que vão "afinar a capacida-
de perceptiva" da criança, o que
diminui a probabilidade de haver
lesões graves. "Os pais demasia-
do cuidadosos estão a evitar que a

criança tenha experiências percep-
tivo-motoras e, quanto mais experi-
ências tiver a criança em ambiente
exploratório, mais rico é o reportó-
rio motor." Lusa
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