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E agora? Como promover o desenvolvimento de
uma“parentalidade positiva” ?
1. A “translação” dos resultados da investigação: a etapa de desenhar e avaliar
intervenções e a etapa de “escalar” para os serviços
2. O exemplo do programa Anos Incríveis Básico para pais
2.1. O programa
2.2. Investigação da eficácia em Portugal
2.3. A disseminação para os serviços em Portugal: níveis territorial e local
3. E agora?

1.”Translational research”: Como pode a investigação
influenciar políticas e práticas (serviços – saúde, educação,
sociais...) a nível local, regional, nacional e/ou global?
• EBI (Evidence-based
intervention)
- Como é que os resultados da
investigação “informam” intervenções e
como avaliamos a sua “eficácia”?

- “What works?”

• Disseminar/transferir
- Como é que disseminamos para o
“mundo real” as intervenções que
demostraram ”eficácia” e como
avaliamos a sua “eficiência”?

- ” Why what works not
always works ?”

1. Intervenções Baseadas em Evidência
• Desenvolvimento de intervenções “informadas nos resultados
da investigação” que promovam a “parentalidade positiva”:
“evidence-based interventions”
- conteúdos: brincar; elogiar; rotinas e regras; ignorar...Objetivo: qualidade da relação pais-

criança e/ou desenvolvimento de competências específicas (disciplina positiva; leitura; ...): O
quê?
- processos: estratégias de mudança comportamental (aprendizagem com pares = grupo;
visionamento de vídeos; role-play; atividades para casa; ...): Como?
- formação e supervisão dos formadores e dos dinamizadores: Quem forma/supervisiona?
Quem implementa? Quais as “competências específicas” dos dinamizadores?: Com
quem?
• - custo-benefício (custo da formação e supervisão; custo da disseminação). Com que
recursos?

1.Intervenções Baseadas em Evidência
• Algumas perguntas:
- impacto na criança e nos pais: o que exige também um maior consenso sobre quais
são essas variáveis (preditores de bem-estar na idade adulta, por ex. linguagem?
regulação emocional? ) – estudos experimentais (RCT) e quasi-experimentais
- quem beneficia e quem não beneficia (moderadores)? Quando?
- em que circunstâncias: por exemplo, qual perfil de competências dos formadores e
dos dinamizadores?
- quais os processos comuns a diferentes intervenções que produzem resultados
semelhantes (mediadores)?

2.1. Programas Baseados em Evidência: Anos Incríveis
de Carolyn Webster-Stratton

Retirado de: https://incredibleyears.com/

2.2. ANOS INCRÍVEIS BÁSICO – PAIS
Investigação em Portugal (equipa coordenada por Maria Filomena
Gaspar e Maria João Seabra Santos da FPCE.UC)
§ Projeto com famílias em risco social financiado pelo IDT (Coord. Maria Filomena Gaspar;
Grupo Aprender em Festa de Gouveia)

§ 4 Doutoramentos (bolsas FCT):
•

2 estudos com crianças pré-escolares em risco de problemas de comportamento (PHDA,
POD) (Andreia Fernandes Azevedo, Tatiana Carvalho Homem)

•

1 estudo com cuidadores de acolhimento residencial (CAT) (Isabel Simões Silva)

•

1 estudo sobre as competências dos profissionais (início 2018-..) (Sara Leitão)

§ Estudo com pais de crianças com Paralisia Cerebral (Associação de Paralisia Cerebral de
Coimbra; Coord. Maria Filomena Gaspar; Rute Santos, Joana Lobo, Tatiana Homem, Andreia Azevedo)

§ Projeto financiado pela FCT (2010-1013):
“Prevenção/intervenção precoces em distúrbios de comportamento: eficácia de programas
parentais e escolares” (Coord. Maria Filomena Gaspar)

§ Projeto financiado por EEA Grants (2015-2016):
“Anos Incríveis para a promoção da saúde mental” (Coord. Maria João Seabra Santos)
§

(Outros membros da equipa portuguesa AI Pais da FPCE.UC: Elsa Baptista, Mariana Pimentel, Sofia Major,
….)
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2.3.”Translational Research”: como pode a
investigação influenciar as políticas e práticas (serviços –
saúde, educação, sociais...) aos níveis local, regional,
nacional e/ou global?
• Disseminar/escalar/transferir
- Como é que disseminamos para
o “mundo real” as intervenções
que demostraram ”eficácia” e
como avaliamos a sua
“eficiência”?
- ” Why what works not
always works ?”

2.3. O PROJETO ADÉLIA - Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e
Jovens
• “Promover a capacitação das famílias para o exercício de uma parentalidade
responsável nas diversas dimensões da vida familiar, melhorando o desempenho
parental no efetivo exercício dos direitos e na proteção das crianças e jovens”.
• “Potenciar a intervenção das ECMIJ (Entidades com Competência em Matéria de
Infância e Juventude) e das CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças e Jovens),
através da capacitação e especialização dos seus técnicos para a promoção de uma
parentalidade mais protetora, qualificando efetivamente a sua intervenção junto
das famílias na prevenção das situações de risco e ou de perigo”.
• Cofinanciado pelo PO ISE (Programa Operacional Inserção Social e Emprego) e desenvolvido nos territórios
geográficos correspondentes às NUTS II Alentejo, Centro e Norte.

Retirado de: https://www.cnpdpcj.gov.pt/adelia-apoio-a-parentalidade-positiva

2.3. O PROJETO ADÉLIA – Eixo “Mais Capacitação”

2.3. Disseminação do Programa Anos Incríveis
Básico para pais a nível local
Planos Integrados e Inovadores de Combate ao
Insucesso Escolar
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo

3. E agora?
“Fifty years of early childhood policies and services have resulted in the achievement of 2 important
objectives:
• (1) proof of concept that developmental outcomes can be enhanced by selected interventions
and
• (2) documented returns on investment from model programs for children facing adversity.
Yet, over this same time period, advances in biomedical research have resulted in dramatic
improvements in treatment outcomes for children with cancer, cystic fibrosis, HIV/AIDS, and other
serious illnesses, while population level progress in reducing social class and racial
disparities in developmental outcomes has been far more difficult to accomplish”
• Jack P. Shonkoff (2017). Rethinking the definition of evidence-based interventions to promote early
childhood development. Pediatrics, 140 (6) e20173136. doi.org/10.1542/peds.2017-3136
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