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“Crescer: construindo os alicerces 
do sentido de relacionar-se”
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Numa época apelidada de “Festa 
da família”, como é o Natal, em 
que é tempo de de compartilhar 
os nossos momentos com aque-
las pessoas que são responsáveis 
pela nossa vida e pela nossa exis-
tência, em que se vive a união, o 
amor e a solidariedade interge-
racional, parece-nos adequado 
falar sobre o fenómeno da pa-
rentalidade. Na verdade, ainda 
que só muito recentemente o con-
ceito esteja a ser utilizado, na for-
ma como o entendemos, o seu 
nascimento remonta, pelo me-
nos, ao nascimento de Jesus Cris-
to: a história da família mais im-
portante do mundo, que serve de 
exemplo de amor e união para 
toda a humanidade. 

Falar-se em parentalidade é as-
sumir que há a necessidade de re-
conhecer o fenómeno pelo qual as 
crianças e adultos interagem, no 
sentido de assegurar a sobrevi-
vência e o desenvolvimento ade-
quado de quem, nesta díade, é 
mais vulnerável.  

E se estamos habituados a falar 
sobre parentalidade na forma de 
assegurar as atividades parentais 
(cuidados físicos, emocionais, so-
ciais, educacionais) ou as ativida-
des relacionadas com áreas funi-
conais (como seja a saúde física, a 
mental, o comportamento social, 
o funcionamento cognitivo), im-
põe-se nesta quadra festiva refle-
tir sobre as questões morais que 
se ancoram ao consumismo já tra-
dição da época que se vive, bem 
como o seu impacto sobre a defi-
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nição e educação parental que os 
adultos assumem sobre as suas 
crianças. 

A preocupação major dos 
adultos pais deverá ser a de pre-
parar as crianças para que se-
jam futuros membros ativos da 
sociedade e isso passa por fa-
zê-los compreender que com-
portamentos e escolhas impor-
tam. Neste sentido as ofertas 
devem marcar a nossa atitude 
na vida e o maior presente que 
podemos dar às crianças é, sem 

sombra para dúvidas, o nosso 
tempo, e amor. 

Desde criança que nos prepa-
ramos para a parentalidade, atra-
vés das atitudes que os adultos 
têm com as crianças. Mas na ver-
dade é na confrontação com o pro-
jeto de se tornar pai/mãe que este 
processo de transformação e tran-
sição se acentua. Este é um foco 
de interesse e atenção da Enfer-
magem. A ciência da Enferma-
gem contribui para que as transi-
ções vividas pelas pessoas sejam 

representativas de mudança. Aju-
dar os pais a adquirirem compe-
tências associadas a um exercício 
eficaz do papel parental, é uma di-
mensão proactiva e construtiva 
dos sistemas de fornecimento de 
cuidados de saúde. Os enfermei-
ros ajudam a que as pessoas sejam 
capazes de facilmente descodifi-
car os significados que atribuem 
à transição que estão a viver. Des-
ta forma, os enfermeiros consti-
tuem-se como um recurso para 
que, em conjunto com os pais, se-

jam construídas em profundida-
de pontes que promovam a saú-
de, através do auxílio na aquisição 
de habilidades e competências re-
lacionadas com a transição para 
a parentalidade que transcende 
apenas a dimensão biológica, e 
que passam por criar valores nas 
crianças, promotores de uma so-
ciedade mais justa, mais equili-
brada.   

Os enfermeiros que trabalham 
diretamente com crianças na pri-
meira infância e com as suas fa-
mílias, têm uma participação im-
portante no apoio para a 
construção de relações parentais 
promotoras do desenvolvimen-
tos adequado, estimulando e 
educando os adultos responsá-
veis pelas crianças, para práticas 
parentais positivas, que passam 
por transmitir, por meio de 
exemplos, valores como hones-
tidade, compaixão, generosida-
de e empatia. � 
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