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# world’s hardest job!

Pais imperfeitos… Pais suficientemente bons? 
Good enough parenting!

Pais imperfeitos…



Pais imperfeitos…

Competência Parental…

Permite enfrentar de modo flexível e adaptativo a tarefa da 
parentalidade, de acordo com as necessidades dos filhos  e com as 
regras definidas pela sociedade, e aproveitando oportunidades e 
apoios dos sistemas em torno da família.

Multidimensional … cognição, afeto, comportamento

Dinâmica… flexível, mutável

Contextual… prática em contexto

Masten y Curtis, 2000; Rodrigo, Máiquez, Martín y Byrne, 2008; Waters y Sroufe, 1983 

”



Modelo de 
Stress 

Familiar

(Conger & 
Donnellan, 

2007)

  Baixos Rendimentos

Stress Económico

Diminuição do bem estar pessoal

Diminuição da qualidade da relação marital

Diminuição da qualidade das práticas parentais

Efeitos desenvolvimentais negativos 

Dificuldades…
Adulto

Criança

Contexto
Belsky, 1984; 
Belsky & Jafee, 2006



Daly, 2007; Evans, 2004; Magnunson & Duncan, 2002; McLoyd, 1990; NICDH, 1999)

 Sensibilidade
 Envolvimento
 Estimulação 

 Emocionalidade 
negativa

 Autoritarismo
 Punição

 Coercividade
 Disciplina positiva

Dificuldades…
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•Relevância de uma atuação precoce através de programas 
de promoção da parentalidade positiva

Caminhos…

Disciplina



Pais coercivos/maltratantes
Milner 1993, 2003

Pais Sensíveis
Ainsworth et al, 1978

Observação enviesada do comportamento da 

criança…

Observação do comportamento

Interpretação do comportamento negativa e 

centrada na criança Interpretação correta do comportamento

Desconsideração de determinantes contextuais 

na interpretação do comportamento

Estratégias pouco eficazes de modificação do 

comportamento

Resposta adequada ao comportamento

•Teoria da Vinculação como quadro de referência relevante



VIPP-SD
(Juffer, Bakermans-Kranenburg, & Van IJzendoorn, 2008)

• Teroria da Vinculação
• (Bowlby, 1969; Ainsworth, 1978)

•  Teoria da Coerção
• (Patterson, 1976)

• Sensibilidade
• Disciplina Positiva

• Curta duração
• Baseado em evidência
• Vídeo 

• RCT n=43

• Famílias risco psicosocial

• Crianças até 4 anos

• RCT n=43

• Famílias risco psicosocial

• Crianças até 4 anos



Resultados de Eficácia VIPP-SD 

Eficácia na promoção da qualidade da interação mãe-
criança

 Intrusividade M
 Responsividade e Envolvimento C

Eficácia ao nível das relações familiares

 Perceção de coesão familiar

Eficácia no decréscimo da disciplina coerciva nas mães 
com maiores índices de stress parental em pré-teste

• Impacto negativo das práticas 
disciplinares coercivas no 
desenvolvimento e bem estar da criança 
 (e.g. Gershoff, 2002 for a meta-analysis) 

• Evolução da disciplina coerciva ao mau 
trato (Carey, 1994; Fontes, 2005)



Trilhos…

Vídeo - O impacto das imagens
 ‘ver para crer’ (Steele, Murphy, & Steele, 2010)

 permite distanciamento necessário para que a figura parental 
reflita sobre as suas próprias ações e interiorize a criança 
enquanto um ser distinto e individual (Fukkink, 2008; McDonough, 2004)

 contrabalança a natureza verbal do contexto terapêutico (Madsen, 

2007), muitas vezes dificilmente apreendida pelas famílias 
socioeconomicamente desfavorecidas

 contraria uma abordagem de “especialista”, muitas vezes 
usada no contexto de multi-assistência, assente numa sucessão 
de prescrições e imposições dos profissionais



Trilhos…

Abordagem desenvolvimental e oportunidades de 
praticar estratégias disciplinares positivas como 
alternativas concretas às práticas coercivas 

Orientação para as forças ou recursos 
 impulsiona o reconhecimento das aptidões parentais
 resulta no fortalecimento do sentimento de competência 

parental 



Trilhos…

Domicílio
 fator de manutenção das famílias (Sanders, Prior, & Ralph, 2009; 

Spoth & Redmond, 2002)

equilíbrio de controlo e poder quando comparadas com 
um contexto clínico, não familiar e, eventualmente, 
ameaçador (Ammerman et al., 2006; Madsen, 2007)

Validade ecológica do trabalho de promoção da 
qualidade da prestação dos cuidados (Ammerman et al., 2006)



Capacidade do VIPP-SD contribuir para uma 
parentalidade suficientemente boa

Respondendo à necessidade de ter disponiveis à 
implementação programas baseados em evidência 
(Axford, et al, 2012; Abreu-Lima et al., 2010). 

Respondendo à necessidade de alterar padrões 
intergeracionais de risco (Conger, Belsky, & Capaldi, 2009). 
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