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Prefácio

A Fundação Aga Khan Portugal tem o prazer de colocar ao dispor dos profissionais dos 
serviços e das famílias um conjunto de recursos sobre desenvolvimento parental, os 
quais pretendem reforçar o trabalho que vimos desenvolvendo em educação e desen-
volvimento de infância, nas últimas três décadas.

Garantir às crianças o melhor início de vida assenta no «(...) reconhecimento da neces-
sidade de fortalecer e integrar os serviços e programas de apoio às famílias e aos pais 
em particular, assumindo-se este pressuposto como uma parte integrante do cami-
nho de promoção da inclusão e coesão social e de melhoria da qualidade de vida das 
comunidades».

Nesta convicção, afirma-se a particular importância do período entre a conceção e os 
primeiros seis meses de vida após o nascimento, o qual «(…) concentra um conjunto 
significativo de riscos e de oportunidades para o desenvolvimento humano ulterior.» . A 
intervenção neste período de vida representa condição determinante para a promoção 
da saúde e bem-estar da família, mas também da sua comunidade e da sociedade. 

Se dúvidas houvesse, hoje o caminho do progresso rumo à realização do potencial indi-
vidual e ao bem-estar social e comunitário, sinaliza como ponto de partida o momento 
da conceção: o útero materno e o “útero mental” de ambos os pais.

Não estamos sozinhos nas nossas preocupações e no reconhecimento do potencial de 
retorno financeiro e social que representa o investimento nos primeiros anos de vida, 
desde a preconceção. 

Esta publicação apresenta a atualidade do pensamento científico e as evidências que 
fundamentam o compromisso com a decisão de investir no suporte familiar pré-natal, 
perinatal e pós-natal. Resulta do encontro entre preocupações e saberes partilhados 
por diferentes disciplinas e setores (educação, saúde, cultura, social) e propõe soluções 
integradas para a promoção do desenvolvimento, na infância. No presente caderno, 
apresenta-se a proposta de um «Modelo Ecológico de Desenvolvimento Parental para 
a Infância (conceção-6 meses)», no atual enquadramento social e científico, em cuja 
moldura foi desenhado, pilotado e conceptualizado o Programa Gerar.Te.

É para nós um privilégio ser promotores deste “encontro em prol da infância”, pelo 
labor e autoria de Andreia Furtado, na expetativa do estabelecimento de uma relação 
de parceria com o leitor, que sustente percursos profissionais partilhados de inovação, 
conhecimento e melhoria da qualidade de vida das crianças e famílias, consubstan-
ciada na transformação do ecossistema e das políticas públicas.

Karim Merali

CEO da Fundação Aga Khan Portugal
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As Amoras 

«O meu país sabe a amoras bravas 
no verão.      

Ninguém ignora que não é grande,
nem inteligente, nem elegante o meu país,

mas tem esta voz doce
de quem acorda cedo para cantar nas silvas.

Raramente falei do meu país, talvez
nem goste dele, mas quando um amigo

me traz amoras bravas
os seus muros parecem-me brancos,

reparo que também no meu país o céu é azul.»
Andrade, 2016, p.51
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Nota de abertura

A qualidade do ambiente uterino pré-natal e a qualidade 
da relação que os pais estabelecem com o bebé, após 
o nascimento, influencia a bioquímica e a estrutura do 
seu cérebro em desenvolvimento. Os comportamentos 
maternos e paternos mais frequentes condicionam o  
estabelecimento de redes neuronais especializadas, que 
orientam a forma de estar do bebé na relação com o outro 
e com o mundo.

É por via da repetição de experiências positivas de 
relação com adultos significativos que o bebé humano 
aprende a regular as suas emoções e desenvolve o sen-
tido de prazer social, capacidade de autonomia e cria-
tividade necessárias à sua transformação num adulto 
saudável, socialmente integrado e moralmente sensível.

O Programa Gerar.Te parte do reconhecimento de que 
o período entre a conceção e os primeiros seis meses de 
vida, após o nascimento, concentra um conjunto signi-
ficativo de riscos e de oportunidades para o desenvolvi-
mento humano ulterior. Constitui-se como um contri-
buto para a reflexão e práxis da intervenção com pais 
e mães de bebés, orientada para a promoção da saúde 
e bem-estar familiar e para o desenvolvimento social e  
comunitário. Esta publicação é a primeira de um con-
junto de três cadernos que contextualizam e apoiam a 
operacionalização do programa.

Caderno I
Fundamenta a proposta de um Modelo Ecológico de 
Desenvolvimento Parental para a Infância (concepção-6 
meses), no atual enquadramento social e científico.

Caderno II
Apresenta a visão e metodologia do Programa Gerar.Te 
para a intervenção com pais no período de transição 
para a parentalidade1 e disponibiliza recursos de apoio à 
implementação das atividades previstas.

Caderno III
Recurso para as famílias que disponibiliza informação 
relevante sobre a vivência da gravidez e o exercício da 
parentalidade na infância precoce.

1 Relativo ao processo de construção e integração, na personalidade pré-
via, de uma identidade materna/paterna emergente. No enquadramento 
desta coleção de cadernos, sempre que utilizarmos esta expressão, esta-
remos a referir-nos ao período entre a conceção e os seis meses de vida 
do bebé, após o nascimento.
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A família, definida como unidade/sistema fundamental, 
assume configurações diferentes em cada cultura e os 
seus membros desempenham papéis igualmente diver-
sos naquilo que é o acompanhamento ao desenvolvi-
mento e educação das crianças pequenas. 

Embora diferindo nas suas representações e configura-
ções, não há dúvida de que todas as famílias desejam que 
as suas crianças se desenvolvam e sejam bem-sucedidas.

Em Portugal é sobre a instituição familiar que recai a res-
ponsabilidade (quase exclusiva) de educação das crian-
ças pequenas, que inclui os cuidados básicos quotidianos 
(alimentação, higiene, conforto, estimulação), cuidados 
de saúde, segurança e transmissão de valores sociais e 
morais1.

Todavia, as transformações sociais das últimas décadas 
impuseram novos desafios a esta importante tarefa de 
cuidar e educar as crianças pequenas, tonando-a verda-
deiramente "hercúlea" para muitas famílias.

Fenómenos como a mudança do papel social da mulher, 
a crise económica europeia, a flutuação de saldos migra-
tórios, a progressiva diminuição da taxa de natalidade e 
o envelhecimento da população, vêm contribuindo para 

1 (Sarmento, 2016, p.97).

uma profunda transformação de valores e atitudes na 
sociedade portuguesa e para as mudanças que se fize-
ram sentir nas famílias, implicando processos de ajus-
tamento muitas vezes indutores de stress e potencial-
mente perturbadores da parentalidade. 

Note-se que, entre os países da União Europeia, Portugal 
é um dos estados-membro mais envelhecido e com a 
fragilidade demográfica mais grave: em 2016 foi o quarto 
país com maior proporção de pessoas com idade superior 
a 65 anos (21,1%). Acumulando com o envelhecimento 
demográfico (da base e do topo da pirâmide etária), 
Portugal assumiu ainda nos últimos anos saldos naturais 
e migratórios negativos, o que induziu a saldos naturais 
totais negativos e a um efetivo decréscimo da população 
residente no país. Em 2017 Portugal regressa a um saldo 
migratório positivo (+4.886), o que não se verificava  
desde 20102.

No ano de 2018, verificou-se um declínio do número 
médio de crianças nascidas vivas em Portugal por 
mulher em idade fértil (índice de fecundidade), já obser-
vado desde o final da década de 70, ainda que ligeira-
mente atenuado por curtos períodos ao longo de quase 
quatro décadas. O número de 2,1 crianças por mulher é 
considerado o nível mínimo para que seja assegurada a 
2 (Oliveira e Gomes, 2018, p.10).

Introdução
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substituição de gerações. Em Portugal, o último ano em 
que o índice sintético de fecundidade esteve acima do nível 
de renovação geracional foi em 1981, sendo igual a 2,13.3

O mundo mudou, a Europa, a sociedade portuguesa e 
as famílias também, mas as crianças continuam a pre-
cisar de adultos informados, disponíveis, interessados e 
interessantes, que cuidem, protejam e se encantem com 
elas de uma forma contínua e previsível. Adultos que, por 
decisão, exerçam a função parental, desde o começo da 
vida. 

Haverá hoje, porventura, uma maior consciência de que 
não há uma forma única de se ser pai ou de ser mãe e 
uma aceitação de que a função parental pode afinal ser 
desempenhada por outro adulto cuidador, comprome-
tido com o amor parental e o bem-estar da criança. 

Crianças cuidadas desde a mais tenra idade pelos avós, 
pelos vizinhos, pelo pai, pela mãe ou por ambos os pais, 
adultos envolvidos, com capacidade de escuta e habili-
dade responsiva, que valorizam o "começo da história", 
são crianças com potencial para se tornarem adultos 
participativos, saudáveis, bem-sucedidos e capazes de 
mudar para melhor "toda a História", como refere Raffi 
Cavoukian, no filme «In Utero» (2015).

Todavia a investigação valoriza a centralidade do papel 
dos pais no desenvolvimento da criança, sobretudo nos 
primeiros anos de vida, considerando de importância 
capital a saúde física e emocional dos pais e a qualidade 
e eficácia das práticas parentais durante o período pré-
-natal e após o nascimento.
3 (Direção-Geral da Saúde, 2018, p.17).

Educação e Desenvolvimento da Infância 
INVESTIMENTO COM SENTIDO

Figura 1 –  Esquema adaptado da Curva de Heckman, Prémio Nõbel da Economia,  (Heckman, 2006, p.1901): representa a relação entre o 
investimento que é feito na infância, por segmento etário considerado, e o retorno de investimento correspondente em capital humano. 

E se as experiências, representações e atitudes dos pais, 
são elementares para tecer a "trama existencial" da 
criança, também o amor parental é uma construção. 
Combina as emoções e representações dos pais com o 
feedback da interação com os filhos, com outros adultos, 
com a família e com a comunidade. Os pais precisam de 
outros pais – como as crianças precisam de outras crian-
ças – para se desenvolverem, por observação e aprendi-
zagem social.

Faz parte do papel da sociedade criar condições multi-
nível de apoio aos pais, para que estes possam exercer 
a sua parentalidade com autoconfiança, satisfação e 
eficácia. Investir nesta tarefa constitui uma parte impor-
tante da economia e um compromisso com o desenvolvi-
mento sustentável da humanidade. 

Embora a relação entre o investimento económico e o 
retorno social envolva medidas e cálculos complexos, a 
evidência científica aponta ganhos de longo prazo, em 
termos de custos sociais associados à criminalidade e à 
saúde, para o investimento na qualidade dos cuidados 
prestados crianças pequenas e consequente promoção 
da sua competência regulatória, emocional e social4. 

O documento da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (OCDE): «Doing Better for 
Children» (2009), aconselha os governos a concentrarem 
uma parte significativa do seu investimento financeiro no 
início do ciclo de vida das crianças, desde a conceção, valo-
rizando particularmente os primeiros meses de vida após 
o nascimento. Como a investigação vem demonstrando, 

4 (Conti e Heckman, 2012).

Programas pré-natal

Programas dirigidos aos primeiros anos de vida
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os resultados para o bem-estar e desenvolvimento das 
crianças parecem ser particularmente maleáveis neste 
período, onde são estabelecidas as bases para o sucesso 
das trajetórias de desenvolvimento futuro.

A União Europeia tem dedicado uma atenção crescente 
às políticas, programas e intervenções de apoio à paren-
talidade, incentivando a introdução da dimensão do 
apoio psicossocial familiar nos serviços de saúde: par-
ticularmente relacionado com o planeamento familiar, 
apoio à gravidez e ao pós-parto – tendo em vista o forta-
lecimento parental, no contexto de uma relação de par-
ceria serviços-família que acautele que os serviços não 
se tornam substitutos das famílias, nos seus papéis.

Quando as intervenções de educação parental e de apoio 
à parentalidade são bem desenhadas, partem de uma 
visão transdisciplinar sobre o desenvolvimento dos pais 
e das crianças e de uma perspetiva integrada do traba-
lho com as famílias; concentrá-las na primeira infância 
pode ser uma estratégia eficaz na promoção do bem-es-
tar e desenvolvimento das crianças, com potencial de 
impacto na promoção da eficiência social e equidade.

O período de transição para a parentalidade é particu-
larmente sensível e desafiante para famílias que estão 
a adaptar-se à novidade que será/é cuidar e educar um 
bebé. Intervenções de educação e apoio parental, uni-
versais, de prevenção primária e de base comunitária 
constituem, nesta fase do ciclo de vida, uma resposta 
instrumental de suporte à parentalidade, com benefí-
cios estimados na promoção do bem-estar parental e 
na promoção do desenvolvimento infantil. Os profissio-
nais dos cuidados de saúde primários, nomeadamente 
os enfermeiros, estão bem posicionados para advogar 
a importância de planear programas e intervenções de 
suporte à parentalidade, informados pela evidência cien-
tífica atual e ancorados em abordagens inovadoras que 
respondam às mudanças e necessidades emergentes 
em cada época. 

No ano de 2006, o Comité de Ministros dos Estados-
membro da União Europeia lançou um conjunto de 
recomendações5 sobre políticas para apoiar o exercício 
de uma parentalidade positiva6, assentes no pressuposto 
de que apoiar as relações entre pais e filhos é particu-
larmente importante no enquadramento atual de crise 
económica, onde as tensões dentro da família tendem a 
aumentar, devido ao desemprego e insegurança econó-
mica generalizada. 

Estas recomendações pretendem sensibilizar os 
Estados-membro para a necessidade de providenciar 
mecanismos de apoio aos pais, que lhes permitam cum-
prir com as suas responsabilidades no cuidado e educa-
ção dos filhos.

5  (Rodrigo, 2010).
6 Termo utilizado para designar práticas parentais sintonizadas com as 

necessidades das crianças, em cada etapa do desenvolvimento.

Desenvolver políticas universais (para todos os grupos 
sociais) «focadas em torno da família e berço de cria-
ção e desenvolvimento das crianças»7 é também uma 
recomendação do relatório elaborado pela Comissão 
para uma Política da Natalidade em Portugal, que se 
pretende marginal aos ciclos políticos e tem por base o 
reconhecimento dos desafios que enfrentam as famílias 
do séc. XXI, quando consideram um projeto de gravidez 
e parentalidade.

As medidas propostas por esta comissão, inscrevem-se 
em diferentes eixos políticos: mais saúde; mais compro-
misso social; mais educação e solidariedade social; mais 
harmonização responsável trabalho-família; mais jus-
tiça social; etc. – e assentam numa estratégia que prevê 
a remoção de obstáculos à natalidade, onde se incluem 
vários fatores de stress para a parentalidade. 

Entre as medidas recomendadas, destacamos a necessi-
dade de criação de dinâmicas locais integradas de apoio 
às crianças e às suas famílias (e.g. redes e serviços de 
apoio aos pais; programas de suporte e educação paren-
tal) e o apoio à contratação de técnicos para instituições 
sociais que acorrem a mães grávidas8. 

A Fundação Aga Khan Portugal junta-se ao Estado por-
tuguês no reconhecimento da necessidade de fortalecer 
e integrar os serviços e programas de apoio às famílias 
e aos pais em particular, assumindo este pressuposto 
como uma parte integrante do caminho de promoção da 
inclusão e coesão social e de melhoria da qualidade de 
vida das comunidades. 

O Programa Gerar.Te é uma iniciativa da Fundação Aga 
Khan Portugal que responde ao desejo de contribuir para 
a construção de "bons começos de vida", de oportunida-
des para todas as crianças. Foi desenvolvido e pilotado 
em parceria com instituições que intervêm nas áreas 
da saúde, educação e social, na Área Metropolitana de 
Lisboa. Vem sendo avaliado por uma entidade externa, o 
William James Centre for Research, do Instituto Superior 
de Psicologia Aplicada, que muito tem contribuído para 
o desenvolvimento contínuo da qualidade do modelo de 
trabalho que agora temos o prazer de colocar à disposi-
ção da comunidade técnica e científica de profissionais 
que connosco partilhem o desejo de crescer e de inovar 
na valorização e promoção do desenvolvimento parental 
e infantil.

Tomamos de empréstimo a poesia de Eugénio de 
Andrade, para expressar a nossa ambição de que o Gerar.
Te saiba a Portugal e ao mundo como "amoras bravas" 
no Verão, contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida das famílias, para a "dissolução dos muros" e para a 
construção de um "futuro em céu azul" para as gerações 
vindouras.

7 (Azevedo e col., 2014, p.12).
8 (Azevedo e col., 2014).
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Importância dos primeiros 
meses de vida 
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A  investigação tem vindo a sublinhar a importância de 
investir na qualidade de vida na infância para garantir a 
fundação de sociedades prósperas e sustentáveis. 

Sabemos hoje que os primeiros anos de vida de uma 
criança são de importância capital para a sua trajetória 
de desenvolvimento e aprendizagem futura e que, de 
certa maneira, do sucesso da infância depende o desen-
volvimento da humanidade.

Especialistas em desenvolvimento pré-natal, perinatal e 
desenvolvimento infantil declaram que as experiências 
uterinas acompanham-nos ao longo da vida, influen-
ciando indiretamente as nossas decisões e o estado do 
mundo1.

Por este motivo, cientistas de várias áreas do conhe-
cimento (médicos, biólogos, psicólogos, antropólogos, 
sociólogos, educadores, professores, etc.) têm-se dedi-
cado ao estudo da gravidez e primeira infância.

É durante o período da gravidez e nos primeiros anos 
de vida da criança que se constrói a base da arquitetura 
do cérebro, responsável pelo desenvolvimento global 
(físico, cognitivo e socio-emocional) e pelas funções exe-
cutivas (e.g. capacidade de autocontrolo, memória, aten-
ção e flexibilidade cognitiva) envolvidas na regulação das 
interações e na aprendizagem.

O desenvolvimento do cérebro do feto e do bebé depende 
de uma forma crítica da qualidade do seu ambiente ime-
diato: da qualidade do ambiente uterino materno e da 
qualidade e continuidade dos cuidados que lhe são pres-
tados depois de nascer. 

A equipa da Fundação Brazelton/Gomes Pedro para as 
Ciências do Bebé e da Família ilustra este processo uti-
lizando o termo «sinapses do amor»2. Quando o cére-
bro começa a organizar-se, durante a vida intrauterina 
e após o nascimento, são produzidos milhares de neu-
rónios e estabelecidas milhares de conexões entre eles, 
que poderão ser estimuladas e fortalecidas, levando à 
construção de redes funcionais especializadas, ou com-
prometidas por força de fatores tóxicos. 

A qualidade do investimento na gravidez, do afeto paren-
tal, dos cuidados prestados e da interação estabelecida 
com o bebé, funcionam como um catalisador amoroso 

1 (Narvaez, 2014).
2 Expressão que deu nome à conferência internacional «Love Synapses – 

Building Strong Children, Families and Communities», organizada pela 
Fundação Brazelton e Gomes Pedro que se realizou em Janeiro de 2016.

destas conexões fundamentais que suportam o neuro-
desenvolvimento da criança e têm efeitos duradouros. 
Influenciam, na adolescência e na vida adulta, a capaci-
dade para estabelecer relações, o interesse pelo mundo 
e a qualidade de vida dos sujeitos3. 

Um manancial de investigação recente sugere que as 
experiências que acompanham o momento da conce-
ção, a gravidez e o parto, impactam no desenvolvimento 
da criança e ressoam pela vida fora4, influenciando as 
suas crenças e padrões de resposta na idade adulta5. 

Alguns investigadores e autores6 têm recolhido dados 
que levantam a hipótese de que a experiência intraute-
rina e a forma como nascemos influencia o nosso desen-
volvimento emocional, sociabilidade e capacidade de 
empatia. Bebés gerados e cuidados por adultos respon-
sivos, aprendem que as relações são fonte de conforto e 
de prazer e que, por este motivo, devem ser preservadas. 

As primeiras experiências pré-natal e pós-natal 
(incluindo de trauma precoce) são codificadas na memó-
ria implícita do feto, localizada nas regiões subcortical e 
límbica profunda do cérebro maduro. Essas memórias 
viajam connosco pela infância, transformando-se a par-
tir da experiência e estabelecendo a matriz para a regu-
lação fisiológica e psicológica futura7. 

O médico obstetra Michel Odent (2002) designa por 
«período primal» o intervalo de tempo entre a conceção 
e o primeiro ano de vida do bebé. Propõe que nesta fase 
sensível do desenvolvimento humano, as influências do 
ambiente que o embrião/feto/bebé sofre condicionam 
a sua saúde física e o seu desenvolvimento posterior. 
Existem centenas de estudos8 que demostram que os 
referenciais para o guião da nossa saúde, ao longo da 

3 Ainsworth, 1985; Beebe e Lachmann, 2003; Bowlby, 1988; Cassidy e Sha-
ver, 1999; Fonagy e col. 2004; Lanius e col., 2010; Lyons-Ruth e Jacobo-
vitz, 1999; Narvaez e col., 2013; Perry, 1999b; Schore, 1994, 2002, 2003a, 
2003b, 2012; Siegel, 2012a, 2012b; Solmon e George, 1999; Stern, 2004; 
Tronick, 2007 (como citado em Weinstein, 2016).

4 Buss e col., 2012; Entringer e col., 2011; Kaplan e col., 2008; Khashan e col., 
2009; Lupien, McEwen, Gunnar e Heim, 2009; O´Connor e col., 2005; 
O`Connor, Heron, Golding e Glover, 2003; Sandman e Davies, 2012; Shon-
koff, Boyce e McEwen, 2009; Talge, Neal e Glover, 2007; Van Den Bergh 
e Marcoen, 2004; Van Den Bergh, Mulder, Mennes e Gover, 2008 (como 
citado em Weinstein, 2016).

5 Castellino, 1995, 2000; Chamberlain, 1998, 2013; Emerson, 1997, 2000; 
Lyman, 2007; McCarty, 2002, 2004; Thomson, 2004, 2007; Verny, 2002 
(como citado em Weinstein, 2016).

6  (Terry, 2004; Emerson, 1995; Verny, 1988; Narvaez, 2014).
7  (Thomson, 2004).
8 Disponíveis para consulta no Primal Health Research Databank através 

do link: http://www.primalhealthresearch.com/.

O amor enlaça tudo: 
está no começo, no percurso e no destino.

(Matos e Varela, 2016, p. 18).
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vida, são estabelecidos precocemente durante o período 
primal. Odent explica que o cérebro primal e os sistemas 
hormonal e imunitário funcionam como um todo em 
inter-relação, constituindo um sistema adaptativo-base 
que preside a saúde (física e psicológica). 

Quer o cérebro quer os sistemas bioquímicos do bebé, 
que incluem a reatividade ao stress, são desde cedo cus-
tomizados pela experiência e pela cultura.

A ausência de condições adequadas de nutrição no 
período de vida intrauterina, a falta de oxigénio durante o 
parto ou a falência de cuidados, apoio emocional e segu-
rança após o nascimento, são fatores que influenciam 
negativamente o desenvolvimento do sistema nervoso 
do bebé. 

Estes, entre outros fatores, condicionam a resposta de 
stress do bebé, os níveis de cortisol presentes no seu sis-
tema e a sua capacidade de regulação futura, na base da 
saúde física e emocional do sujeito adulto.

Um estudo realizado numa amostra de 570 famílias, 
cujas crianças foram acompanhadas desde a gravidez 
até aos cinco anos de idade, forneceu evidências claras 
de que a experiência relacional precoce do bebé humano 
condiciona a sua resposta futura ao stress (hiper-reativi-
dade; hipo-reatividade; reatividade normativa).9

Embora os níveis de cortisol dos bebés sejam variáveis 
no começo da vida, tendem a estabilizar por volta dos 
seis meses, como uma marca indelével da habilidade dos 
cuidadores para os apoiarem na regulação dos seus esta-
dos psicofisiológicos. A capacidade parental para ajudar 
o bebé a restabelecer o seu equilíbrio, em condições de 
stress (e.g. fome; irritação; aborrecimento) e a previsibili-
dade desta resposta, também estabiliza o nível das hor-
monas e dos neurotransmissores no bebé. 

9  (Essex e col., 2002).

Um estudo prospetivo10 mais recente, de acompanha-
mento a um grupo de crianças saudáveis, de famílias 
com baixos rendimentos, desde o nascimento até à 
adolescência, sugere que os níveis de reatividade dos 
adolescentes ao cortisol se mantêm relacionados com 
a responsividade11 e qualidade do afeto parental, provi-
denciado ao longo da infância.

Outros autores12 vão mais longe e propõem correlações 
entre o desenvolvimento pré-natal e o surgimento de 
determinado tipo de doenças ao longo da vida.

Peter Nathanielsz (1999, p.138) refere que existe evidên-
cia da ligação entre as doenças do coração e ambientes 
uterinos desfavoráveis, decorrente de estudos conduzi-
dos em várias partes do mundo, como a Finlândia, India, 
Estados Unidos da América, América do Sul e Suécia.

Numa comunicação apresentada na conferência inter-
nacional «Addressing and Supporting Family and Child 
Wellbeing»13, Bruce Perry14(2017), M.D., Ph.D., partilhou 
evidências do trabalho de investigação que desenvolve 
que dão conta de que, quando os bebés são alvo de cui-
dados parentais pouco sensíveis nos períodos pré-natal, 
perinatal e após o nascimento, tendem a ter trajetórias 
de desenvolvimento manifestamente mais vulneráveis 
para o surgimento de determinadas doenças, de que são 
exemplo a obesidade, a diabetes e as doenças mentais. 
Comparativamente, crianças que são alvo de cuidados 
pouco sensíveis, apenas numa fase mais avançada da 
infância, tendem a ser mais resilientes e a ter trajetórias 
de saúde e de desenvolvimento mais bem-sucedidas. 

10 (Hackman e col., 2013).
11 Designa a capacidade parental para identificar e responder adequada-

mente às necessidades do bebé.
12  Barker, 1992a, 1992b, 1992c, 1995; Kramer & Joseph, 1996 (como citado em 

Weinstein, 2016).
13  Conferência internacional organizada pela Fundação Brazelton e Gomes 

Pedro que se realizou em Lisboa nos dias 9 e 10 de Novembro de 2017.
14  Membro Sénior da ChildTrauma Academy; Professor Adjunto do Depar-

tamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Feinberg School 
of Medicine - Northwestern University, em Chicago.
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O investigador e autor alerta para o facto de que, do ade-
quado desenvolvimento do cérebro reptiliano ou caule 
cerebral – primeira camada do cérebro que se desenvolve 
no feto, durante o período pré-natal, responsável pelas 
funções que asseguram a sobrevivência (e.g. respiração 
e batimento cardíaco) – depende o desenvolvimento das 
estruturas mais complexas do cérebro e das funções 
associadas.

Trabalhos nas áreas da biologia celular, epigenética, 
embriologia e morfogénese têm produzido pensamento 
inovador sobre a forma como os genes e o ambiente inte-
ragem no desenvolvimento e funcionamento do embrião 
e do feto, configurando a programação psicofisiológica 
que ocorre ao longo do período gestacional, sobre a 
forma de órgãos e sistemas em desenvolvimento. 

Nos campos da psicologia somática, traumatologia e psico-
logia pré-natal e perinatal15 vêm surgindo evidências de que 
as nossas experiências, nomeadamente as mais precoces, 
ficam como que gravadas no nosso corpo físico podendo vir 
a manifestar-se, mais tarde, no nosso comportamento.

Se há meia dúzia de décadas atrás ignorávamos o 
impacto que as experiências vividas durante o período 
primal têm nas trajetórias de desenvolvimento humano, 
ao ponto de ignorarmos a dor que o bebé sente ao nas-
cer ou a experiência de trauma que representa para um 
bebé ser sujeito a uma operação sem anestesia, hoje esta 
é uma realidade que não deixa ninguém indiferente.  

Os recentes avanços científicos e tecnológicos vêm con-
tribuindo para desmistificar a gravidez e iluminar a expe-
riência do embrião/feto, completando o conhecimento 
existente sobre o mundo do bebé e desvelando todo o 
seu potencial. O surgimento do ecógrafo e de outros apa-
relhos e dispositivos especializados, permitiram obter 
as primeiras imagens da vida no ventre e avaliar parâ-
metros como a frequência cardíaca fetal, o volume do 
15 Levine, 1997; Levine e Kline, 2007; Ogden, Minton e Pain, 2006; Roths-

child, 2000 (como citado emWeinstein, 2016).

cérebro e a densidade de determinadas áreas cerebrais 
do feto, abrindo a possibilidade de uma compreensão 
mais profunda do desenvolvimento pré-natal. 

A expansão da investigação pré-natal permitiu-nos com-
preender que o feto é influenciado pela experiência, per-
ceções, representações e hábitos da grávida (cuja expe-
riência é multideterminada). 

Certos fatores vêm sendo referidos como causa de 
ambientes uterinos teratogénicos (passíveis de afetar 
negativamente o desenvolvimento) para o feto: má nutri-
ção materna; exposição ao álcool, ao fumo, à poluição, 
à radiação e a determinados medicamentos ou drogas; 
stress intenso ou depressão materna; etc. 

Lenroot e Giedd (2011) descrevem que por ocasião de 
dois eventos que provocaram crises de fome generali-
zada: Inverno da Fome na Holanda (1944-1945) e a Grande 
Fome Chinesa (1959-60) – ao estado de subnutrição das 
mulheres grávidas associou-se o dobro de casos de 
esquizofrenia infantil. 

Se baixos níveis de stress, associados à rotina quotidiana 
e passíveis de serem regulados pela grávida, podem fun-
cionar como um fator adequadamente estimulante para 
o feto, condições indutoras de stress materno excessivo 
ou persistente, durante a gestação, surgem na literatura 
relacionadas com partos pré-termo, baixo peso à nas-
cença e com perturbações do desenvolvimento na infân-
cia e idade adulta. Os trabalhos de Rachel Yehuda e seus 
colaboradores (2005, 2007, 2008), sobre o impacto que a 
catástrofe do ataque terrorista ao World Trade Center16 
teve nas grávidas e nos seus bebés, confirmou ser mais 
provável que filhos de pais com Transtorno de Stress Pós 
Traumático desenvolvessem a mesma perturbação. 
Estas pesquisas apontam fatores pré-natais, em vez de 
fatores genéticos parentais, para o risco de transmissão 
do Transtorno de Stress Pós Traumático. 
16  Ataque terrorista aos Estados Unidos, perpetrado pela organização fun-

damentalista islâmica Al-Qaeda, a 11 de Setembro de 2001.
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DiPietro (2002) afirma ser biologicamente plausível 
que o stress e as emoções da mãe durante a gravidez 
tenham impacto direto sobre o sistema nervoso fetal em 
desenvolvimento, e que efeitos relativamente reduzidos 
durante o período pré-natal possam ser exacerbados ao 
longo da trajetória do desenvolvimento pós-natal.

O stress pré-natal e perinatal tem sido relacionado com 
a organização do temperamento do bebé após o nasci-
mento. A este respeito o investigador e escritor Gabor 
Maté, sublinha a centralidade das experiências preco-
ces na origem da saúde e da doença e no filme In Utero 
(2015), faz referência à sua própria história para ilustrar 
a marca que o Holocausto deixou nos bebés gerados em 
ambiente de escassez e violência. Nas suas palavras, 
segundo um pediatra da época: «todos os bebés judeus 
não paravam de chorar» (choro inconsolável). 

Um corpo emergente de estudos sugere que as caracte-
rísticas de temperamento de um bebé podem ser identi-
ficadas durante o período pré-natal e são parcialmente 
moldadas pelo ambiente uterino17. Estas características 
de temperamento precoce tendem a persistir ao longo da 
vida, embora possam ser modificadas pela experiência. 

Por outro lado, a saúde física e emocional e os hábitos de 
saúde da grávida, bem como o bonding parental pré-na-
tal18 surgem na literatura associados a ambientes ute-
rinos estimulantes e promotores do desenvolvimento 
pós-natal da criança.  
17 Werner e col. (2007).
18 Designação da ligação dos pais ao bebé, durante o período da gravidez. 

O estilo de vida da grávida e dos pais é influenciado pela 
qualidade das suas experiências anteriores e pelos seus 
contextos de vida. Por sua vez, influencia a qualidade da 
parentalidade e do nicho desenvolvimental do bebé.

Bruce Perry (2017)19 sublinha que aspetos como a falta 
de perceção de apoio da grávida e dos cuidadores sig-
nificativos, ou o facto de possuírem um estilo de vincu-
lação inseguro, são fatores aparentemente silenciosos 
que têm uma tradução neurobiológica capaz de influen-
ciar a organização e a regulação do cérebro do bebé em 
desenvolvimento.

Como propõe Paul (2010, p.15), mais do que o início de um 
processo de aculturação gastronómica por via das prefe-
rências alimentares maternas ou do que uma introdução 
à Flauta Mágica de Mozart, as contribuições parentais ao 
longo das 40 semanas de gestação constituem para o 
feto verdadeiros postais biológicos do mundo exterior, 
com respostas a perguntas incontornáveis para a sua 
sobrevivência: irá nascer para um mundo de abundância 
ou de carência? Estará protegido ou irá deparar-se com 
perigos e ameaças constantes?

E é a partir destas experiências precoces, dinâmicas e 
bidirecionais, que o feto desenvolve uma primeira forma 
de estar no mundo, mecanismos rudimentares de vivên-
cia e sobrevivência que poderão ser mais ou menos ade-
quados às exigências do meio extrauterino. 
19  Informação partilhada pelo autor, na comunicação subordinada ao tema: 

«The impact of trauma and neglect on the developing brain» que realizou 
em Novembro de 2017, na Conferência Internacional «Addressing and 
Supporting Family and Child Wellbeing».
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Da vida pré-natal persiste uma espécie de imprintig pri-
mordial, uma «neurocepção»20 primária de segurança 
ou de ameaça que carregamos nos nossos corpos e no 
nosso espírito, juntamente com a síntese da experiência 
do começo.

Nathanielsz (1999) atreve-se mesmo a referir que, de um 
modo geral, o ambiente uterino em que nos desenvolve-
mos tem maior impacto do que os genes no estabeleci-
mento das condições de partida necessárias para atingir-
mos o nosso pleno potencial. 

Os estudos desenvolvidos no âmbito da epigenética21 
clarificam que o ambiente do embrião/feto/bebé é res-
ponsável por ativar ou desligar determinados genes, 
condicionando o seu desenvolvimento. Neste sentido, 
os genes funcionam como uma espécie de projeto base 
para o desenvolvimento dos indivíduos, mas precisam de 
instruções que presidam a sua atuação. Estas instruções 
são fornecidas pela qualidade do ambiente em que cada 
pessoa se inscreve num determinado momento.22 King 

20 Termo utilizado por Porges (2004) para descrever a forma como os indi-
víduos reagem, em microssegundos, ao seu ambiente interno e externo. 
Constitui um mecanismo que permite ao indivíduo agir conforme a sua 
perceção de segurança ou de ameaça, relativamente ao meio em que se 
encontra. 

21 Processo molecular que governa a função dos genes.
22 (Mustard, 2010).

(2014)23 para explicar a epigenética, compara o ADN 
a uma partitura de música, cujas notas não podem ser 
alteradas, mas podem soar de diferentes formas, depen-
dendo da dinâmica que o músico lhes imprime. 

As circunstâncias do ambiente condicionam os mecanis-
mos celulares e a produção de substâncias bioquímicas 
(marcadores epigenéticos) que agem sobre os genes, 
condicionando a sua expressão. Note-se que a transmis-
são de informação entre gerações, também é condicio-
nada por esta herança epigenética (e não apenas pela 
herança genética) – transgeracionalidade epigenética. 

De referir que a epigenética tornou claro que ambien-
tes adversos podem alterar o funcionamento dos genes, 
nomeadamente aqueles responsáveis pela reatividade 
ao stress.24

Também a visão de mundo dos pais cujas necessidades 
não foram atendidas na infância, comprometendo o 
seu desenvolvimento e as suas representações sobre as 
necessidades de cuidado e educação das crianças, ten-
dem a ser transferidas para as gerações seguintes. 

Groom e colaboradores (2010) explicam que os perío-
dos pré-natal e pós-natal são considerados janelas de 

23 (como citado em Weinstein, 2016).
24 (Weaver, 2007).
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oportunidade para o desenvolvimento, dada a sua plas-
ticidade epigenética. Nesta fase, as experiências propor-
cionadas pelo ambiente podem afetar a forma como os 
genes são expressos, com consequências determinan-
tes para a saúde física e mental e para a capacidade de 
aprendizagem.  

Reconhecer o impacto potencial da história pré-natal 
para o desenvolvimento humano é abrirmo-nos à possi-
bilidade de uma escuta compreensiva do bebé, ativando 
a qualidade dos cuidados pós-natal. 

A este respeito, Monk e colaboradores (2012) referem 
que as experiências pós-natal podem ter um papel 
fundamental na moderação de experiências pré-natal 
adversas, nomeadamente por via do estabelecimento de 
interações de qualidade entre a mãe e o bebé.

Da qualidade e eficácia da relação de parentalidade, 
estabelecida com o bebé após o nascimento, durante os 
primeiros meses de vida, depende o potencial de regu-
lação do efeito epigenético, decorrente da interação de 
circunstâncias pré-natal e perinatais adversas ao feto 
(e.g. toxicidade do ambiente uterino, parto traumático).

Existe, pois, uma relação de continuidade entre a vida 
pré-natal, o nascimento e o mundo fora do ventre 
materno. Cada etapa do desenvolvimento infantil atua-
liza os desafios e as oportunidades deste percurso com-
plexo que se inicia no momento da conceção. 

Embora o cérebro humano seja plástico, a programação 
neurofisiológica e psicológica de base, uma vez estabele-
cida, tende a manter-se ao longo da vida. Todavia, come-
çam a surgir evidências de que quando as condições 
nutricionais ou sociais dos indivíduos se alteram, mesmo 
células maduras têm a capacidade de responder a esta 
mudança, alterando a forma como o ADN se expressa25. 
Porém, continua a existir pouca clareza sobre as reais 
possibilidades e circunstâncias de reconstrução do cére-
bro emocional, na vida adulta.

A forma como o bebé humano aprende a regular as suas 
emoções na infância afeta a sua capacidade para regular 
as emoções na idade adulta. Quando sujeito a vivências 
de trauma precoce, tende a crescer vulnerável nas suas 
competências sócio emocionais.

25 Meaney 2010; Herb e col. 2012 (como citado em Gerhardt, 2015).
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Estudos longitudinais sobre o desenvolvimento dos 
bebés que cresceram em orfanatos romenos, ambien-
tes pobres em estímulos relacionais, sugerem que as 
crianças adotadas após os seis meses de idade tendem 
a manifestar dificuldades emocionais ao longo da infân-
cia e adolescência. Embora muitas destas crianças apre-
sentassem um bom funcionamento cognitivo, o volume 
dos seus cérebros é descrito como sendo menor e o 
funcionamento da amígdala e consequente capacidade 
de resposta de adaptação ao stress revelou-se compro-
metida26. Os investigadores manifestaram surpresa ao 
constatar que os quadros de depressão e de ansiedade 
tiveram tendência para aumentar ao longo do cresci-
mento das crianças, e que uma grande percentagem 
destas crianças manteve perturbações da vinculação27. 

Os primeiros seis meses de vida após o nascimento mar-
cam um período sensível de encontro com o mundo 
exterior. A sensibilidade, previsibilidade e responsividade 

26 Mehta e col., 2009; Rutter e col., 2010; Tottenham e col. 2010 (como 
citado em Gerhardt, 2015).  

27 Kumsta e col., 2010 (como citado em Gerhardt, 2015).

dos cuidados parentais, primários e preferenciais, 
constituem a conjugação operativa do amor parental 
e estão na origem da construção das unidades de base 
para a edificação de um futuro promissor. 

Contar com a presença e envolvimento de ambos os 
pais neste período crítico do desenvolvimento é fun-
damental para o bebé, refere Daniel Barron (2017) 
no artigo de opinião intitulado «The Neuroscience of 
Paid Parental Leave», reforçando a necessidade de 
criar condições para que os pais possam estar dis-
poníveis para o cuidado e relação com o bebé após o 
nascimento. 
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Perspetiva bioecológica  
do desenvolvimento humano precoce 
A Perspetiva Bioecológica do Desenvolvimento Humano, 
proposta por Urie Bronfenbrenner (1979, 2000) defende 
justamente que o desenvolvimento da criança é influen-
ciado não só pela sua genética, mas também pelas 
interações que ela estabelece, ao longo do tempo, 
com pessoas, objetos e símbolos do seu ambiente ime-
diato, designadamente o núcleo familiar. Por sua vez, o 
ambiente imediato da criança interage com outros siste-
mas de pertença (e.g. a escola, a vizinhança, etc.). É neste 
intercâmbio de influências que a criança se constrói, ao 
longo de um processo que continua pela idade adulta (e 
que persiste, indiretamente, através das gerações).

Este modelo constitui uma tentativa de equacionar 
o desenvolvimento ecológico através do espaço e do 
tempo. Valoriza, com uma coerência exemplar, os papéis 
da pessoa, do processo – fundamentalmente relacional 
– do contexto – preferencialmente cultural – e do tempo, 
que marca dos timings do ciclo de vida de cada um28.

28 (Gomes-Pedro, 2019, p.29).

Partindo da originalidade do pensamento de Bronfen-
brenner, propomos um esquema que sistematiza a aborda-
gem do Programa Gerar.Te ao desenvolvimento humano 
precoce (concepção-6 meses), aqui considerado como 
sendo influenciado pela qualidade dos ambientes que 
acompanham a conceção, gestação, parto, cuidado e 
educação do bebé que deverá constituir uma prioridade 
na agenda nacional. 

«O bebé não vota, mas ele é o futuro  
da Humanidade».
Expressão utilizada pela já falecida médica pedopsiquiatra Dra. Teresa Ferreira, durante a sua intervenção  
no Encontro Internacional «Mais Criança» que teve lugar no Coliseu dos Recreios, em Outubro de 2002 
 (Ritta, 2005, p.63)
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Figura 1 – esquema da perspetiva bioecológica do desenvolvimento humano precoce (concepção-6 Meses)*, adaptado 
a partir da perspetiva bioecológica do desenvolvimento humano de Urie Bronfenbrenner (1979, 2000).

* Andreia Furtado (2018)

SABEDORIA DE COOPERAÇÃO

FUTURO DA HUMANIDADE

Emprego
dos Pais

Amigos
da família

Embrião
Feto
Bebé

Modelo Económico

Ideologia
política

Cultura

Grupos de Apoio
à Parentalidade

Avós e pessoas 
que providenciam suporte 

social imediato

Serviços da Comunidade Sociais, 
Educação, Jurídicos, Saúde

Creche
Amas

Família
Nuclear

PlaygroupsServiços
de Saúde

Família
AlargadaVizinhança



22

Ao longo das últimas décadas, avanços notáveis na medi-
cina e enfermagem permitiram reduzir dramaticamente 
a mortalidade materno-fetal e infantil. Em pleno século 
XXI é possível fazer sobreviver bebés com apenas 24 
semanas de gestação: seres com corpos minúsculos e 
órgãos imaturos, ainda misteriosos para a família e, de 
certa forma, para a ciência. 

Como referido no Plano Nacional de Saúde 2012-2016 
com extensão a 2020, documento concebido pela 
Direção Geral de Saúde (2013), a diminuição da mortali-
dade infantil tem-se feito acompanhar por um aumento 
da morbilidade infantil (e.g. prematuridade; baixo peso à 
nascença), aspeto que merece séria reflexão. 

A vida de muitas crianças inicia-se num tubo de ensaio. 
Em alguns casos, uma gravidez pode envolver a intera-
ção entre a informação genética e epigenética de células 
reprodutivas de um ou mais dadores e a experiência do 
corpo que a acolhe. 

Nos dias que correm as preocupações são outras, não 
mais relacionadas com a sobrevivência das mães e dos 
bebés, mas antes com a sua qualidade de vida e oportu-
nidades de desenvolvimento futuro. Colocam-se outras 
questões, às quais é preciso dar resposta: Em que circuns-
tâncias são concebidos e nascem os bebés hoje em dia? 
Qual a qualidade dos ambientes de cuidado e de educa-
ção dos pais, dos fetos e dos bebés? De que forma a inte-
ração entre os ambientes imediatos e distais do embrião, 
do feto e do bebé influenciam o seu desenvolvimento?

O foco recaí sobre a qualidade dos ambientes em que a 
criança cresce e se desenvolve, que por sua vez configu-
ram a herança epigenética das gerações seguintes.

Na figura 1, os dois círculos interiores representam a 
relação epigenética entre o sujeito em desenvolvimento 
e o seu ambiente imediato que, por sua vez interage com 
outros sistemas de pertença.

Para um embrião ou feto, o útero materno constitui o 
seu ambiente imediato de desenvolvimento, sendo a 
saúde física e emocional materna e os hábitos de saúde 
maternos aspetos fundamentais. 

No início da vida, os diferentes ambientes de pertença 
ilustrados no esquema, exercem uma influência variável 
no estabelecimento de um metabolismo de cooperação 
que se organiza entre a tríade pai-mãe-bebé e que viabi-
liza os processos de regulação de cada elemento, a quali-
dade das interações e o desenvolvimento do bebé.

Após o nascimento e durante o primeiro ano de vida, o 
desenvolvimento do bebé depende das relações que se 
estabelecem no seu ambiente imediato, nas quais participa 
ativamente: relações com a família nuclear, com outros 
adultos e pares em contextos sociais, educativos e de saúde.

Rodrigo M.J. (2010) alerta para o facto de que a tarefa da 
parentalidade não pode ser cumprida em isolamento 
social, devendo ser equacionada numa moldura ecoló-
gica que considera a criança na sua relação com a vizi-
nhança, estruturas sociais alargadas, contexto cultural, 
político e económico. 

A cultura influencia a qualidade das práticas parentais 
e os nichos desenvolvimentais das crianças, que por sua 
vez influenciam a visão de mundo que acompanha o 
desabrochar das gerações futuras.

Felizmente, o mundo é predominantemente caracteri-
zado por relações de cooperação. Testemunhamo-lo no 
funcionamento do corpo humano e na natureza: na com-
plexidade dos mecanismos celulares; nas relações de sim-
biose entre os animais e na generosidade de que se reveste 
a própria gravidez, quando pensamos que as células do 
bebé, em circulação pelo corpo da mãe, exercem uma fun-
ção homeostática e até curativa no sistema materno. 

Um mundo onde predomina uma sabedoria de coopera-
ção encontra soluções criativas, constrói instrumentos 
de cultura para apoiar o desenvolvimento dos indivíduos, 
com base no reconhecimento e valorização das expe-
riências de continuidade e de transição entre os seus 
diferentes ambientes de pertença.
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Entende-se por parentalidade o conjunto de atividades 
parentais que os cuidadores responsáveis pela criança 
empreendem no sentido de garantir a sua sobrevivência 
e desenvolvimento.

É esperado histórica e politicamente que os progenito-
res facilitem o desenvolvimento dos seus descendentes 
ao nível físico, psicológico e social e é dentro deste prin-
cípio que a comunidade científica aborda o conceito de 
parentalidade. 

Acontece que o modo como os pais olham para os filhos 
e deles cuidam, vem sendo muitas vezes mais determi-
nado pelas formas sociais do que pela liberdade indivi-
dual. A literatura1 refere que os enquadramentos his-
tórico, social e cultural das famílias funcionam como 
determinantes da parentalidade. 

Em Portugal, as profundas transformações sociais 
dos últimos 50 anos, introduziram mudanças notáveis 
na forma como se organiza na família o exercício da 
parentalidade. 

Forçadas a emigrar ou a migrar de meios rurais para 
meios urbanos, em busca de melhores condições de 
vida, as famílias foram-se tornando progressivamente 
mais nucleares, o que em muitos casos representou uma 
diminuição da rede apoio aos pais para as tarefas relacio-
nadas com o cuidado às crianças pequenas. Nestas cir-
cunstâncias, muitos casais que decidem engravidar têm 
pouca ou nenhuma experiência de contacto com bebés 
e por vezes manifestam medo excessivo ou uma visão 
romantizada (idealizada) acerca da parentalidade.

Na sequência da emancipação social feminina da década 
de 60, muitas mulheres – plenas de direitos, com maio-
res níveis de literacia, em ascendente ocupação do mer-
cado de trabalho e com maior controle e liberdade para 
viverem a sua sexualidade e as suas vidas – vêm adiando 
o seu desejo de maternidade (quando existe), nomeada-
mente pela perceção da falta de suporte social e pelas 
dificuldades que anteveem na conciliação do trabalho, 
da vida social e conjugal com a maternidade.

Por outro lado, a valorização social da mulher como impor-
tante força do mercado de trabalho, tornou explicita a 
ideia de que o feminino não se cumpre exclusivamente no 
materno. O enriquecimento e diversificação da experiência 
de vida das mulheres veio também enriquecer a materni-
dade e a qualidade das interações com os filhos. O "mundo 
fora de portas" passou a estar acessível às crianças, desde 
1 Belsky e Jafee, 2006; Belsky e Vondra, 1989; Luster e Okagaki, 2005; Rea-

der, Duncan, e Lucey, 2005 (como citado em Barroso e Machado, 2010).

a mais tenra idade, por via da interação com ambos os pais 
e não apenas da interação com o pai – noutros tempos fre-
quentemente adiada para depois da altura do desmame. 

É inegável a mudança de valores e de papéis sociais 
que resultou das transformações das últimas décadas. 
Também os papéis parentais se vêm reconfigurando e 
ajustando a estas transições. Consequentemente, a pró-
pria sociedade é convocada a repensar a forma como se 
organiza para o apoio às famílias. 

Não será coincidência que o número de situações clíni-
cas de depressão tenha aumentado nas últimas décadas. 
Portugal é o país com maior taxa de depressão na europa 
e o segundo com maior taxa de depressão à escala mun-
dial, só ultrapassado pelos Estados Unidos da América2. 
Estatísticas americanas recentes referem um aumento 
da incidência de depressão na ordem dos 400 por cento, 
desde 19803. Alguns autores chamam a atenção para o 
concomitante aumento da incidência de perturbações 
de comportamento antissocial nas crianças4. 

De que maneira as transformações sociais das últimas 
décadas vêm influenciando a qualidade dos nichos de 
desenvolvimento das crianças?

Deve deixar-nos alerta o facto do aumento da incidência 
de taxas de depressão coincidir com o período que marca 
a intensificação da participação da mulher no mercado de 
trabalho, passando as crianças a serem deixadas ao cui-
dado de terceiros, em ambientes de qualidade incerta. 

Num panorama de ainda eminente desigualdade social, 
como tão bem refere o relatório da OCDE (2012): «Closing 
the Gender Gap: Act Now» – na Europa são as mulheres 
portuguesas que mais trabalham em regime de tempo 
inteiro, posicionando-se ainda à escala mundial entre 
aquelas que realizam mais tarefas não remuneradas, 
tais como tratar da casa, dos filhos, dos idosos ou dos 
familiares doentes. 

Resultados consistentes de vários estudos realizados 
nos últimos anos5 informam que, no caso de terem 
oportunidade de escolha, a maior parte das mulheres 
optaria por trabalhar em regime part-time, conciliando 
a sua participação social no mercado de trabalho com a 
maternidade.

2 Informação retirada do site da Eutimia - Aliança Europeia Contra  
a Depressão em Portugal (2015).

3 Pratt e col. 2011 (como citado em Gerhardt, 2015).
4 (Gerhardt, 2015).
5 Pew Reasearch Center 1997, 2007, 2012; Newell, 1992 (como citado  

em Geehardt, 2015).

O amor é histórico 

e o conceito de parentalidade também.

(Matos e Varela, 2016, p. 9).
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Embora a investigação6 recente demonstre que a ten-
dência é para um maior envolvimento dos homens por-
tugueses nas tarefas de cuidado aos bebés, na maio-
ria das famílias é a mulher quem assume esse papel. 
Infelizmente, a entrada da mulher no mercado de tra-
balho, na década de 60, não foi ainda compensada com 
políticas de incentivo e apoio efetivo ao papel de ambos 
os pais no cuidado às crianças pequenas.

A ciência já demostrou o papel inalienável do pai no 
desenvolvimento das crianças. A ideia vulgarmente 
conhecida do "pai-que-faz-de-mãe" foi substituída pelo 
conceito de função paterna, complementar ao de fun-
ção materna. Talvez por vezes um pouco confusos, face 
a uma sociedade que reclama a sua participação, mas 
nem sempre cria condições para essa participação, os 
homens querem definitivamente ser pais dos seus bebés. 
Por outro lado, não só as mulheres grávidas e puérperas 
precisam dos pais dos seus bebés como também os fetos 
e os bebés precisam dos seus pais. 

As primeiras investigações sobre o impacto da quali-
dade do envolvimento do pai para desenvolvimento da 
criança, datam a década de 70. Os trabalhos que se rea-
lizaram desde então clarificaram que, na generalidade 
dos casos, o pai interage com o bebé de uma forma dife-
rente da mãe, contribuindo complementarmente para o 
bem-estar e desenvolvimento do filho/a.  

Estudos recentes7 salientam que as interações estabe-
lecidas entre o pai e o bebé, numa idade precoce (e.g. 3 
meses) podem influenciar o desenvolvimento cognitivo 
deste último. Referem o potencial das intervenções 
destinadas a promover a qualidade da paternidade e 

6 (OECD, 2016).
7 (Sethna e col., 2017).

sublinham a importância da disponibilidade paternal 
para o envolvimento no cuidado aos bebés. O pai não é 
o babysitter. A sociedade terá de caminhar no sentido de 
criar aos pais condições para escolherem de que forma 
querem participar na vida dos seus filhos (desde a con-
ceção), livres de preconceitos ou estigmas. Ter pai/mãe/
pais - biológicos, nominativos ou educativos - é um direito 
fundamental de todas as crianças.  

O surgimento de novas formas de organização familiar 
e conjugal e a valorização da equidade e diversidade na 
esfera pública e privada conduziu à diversificação das 
parentalidades (e.g. homoparentalidade, parentalidade 
educativa em famílias reconstruídas após divórcio, etc.) 
centrando a discussão naquilo que é essencial: a quali-
dade das práticas de cuidado e educação das crianças. 

É mais ou menos universal a ideia de que o cuidado e 
educação das crianças é matéria do interesse e envol-
vimento dos avós. Em Portugal, o adiamento da idade 
da maternidade, por um lado, e o prolongamento da 
esperança média de vida, com consequente aumento da 
idade da reforma, por outro, têm condicionado a disponi-
bilidade dos avós para se envolverem no apoio aos filhos 
e cuidado aos netos. A tendência é para que as pessoas 
se tornem avós em idades mais avançadas, ainda assim 
numa fase da vida em que continuam a trabalhar. Ao 
mesmo tempo, os avós da europa do séc. XXI possuem 
frequentemente maiores níveis de literacia e um con-
junto diversificado de interesses e de projetos, que não 
se esgotam na função de apoiar a família. 

Estará a solidariedade familiar ameaçada? Acreditamos 
que não só de desafios, mas sobretudo de oportunida-
des, vivem as grandes mudanças. É contemporâneo 
o reconhecimento da necessidade de reforçar o apoio 
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social e comunitário às famílias no contexto português, 
respeitando o fluxo de transformações próprias de cada 
época e apoiando as escolhas de cada geração.

Certamente também por este motivo a comunidade cien-
tífica se vem dedicando ao estudo e produção de conhe-
cimento sobre como apoiar os pais a serem os pais que 
desejam ser para os seus filhos, desde a preconceção. 
E, lembremo-nos, os pais desejam sempre o melhor do 
mundo para as suas crianças, embora muitas vezes esse 
desejo se veja condicionado por "malhas antigas" – história 
relacional – desinformação e por circunstâncias diversas. 

Há quem considere que nunca antes fomos tão bons pais. 
Embora se saiba que as relações de parentalidade são 
evolutivas e estão referenciadas a cada época, é inegável 
que o conhecimento que hoje detemos sobre o desenvol-
vimento da criança nos coloca, de certa maneira, numa 
posição de vantagem em relação às gerações anteriores. 
Bastará talvez imaginar que, na cultura ocidental, há 
100 anos atrás, ao nascer muitos bebés eram colocados 
em roupas apertadas, com adereços que mal permitiam 
a sua mobilidade, comprometendo a sua respiração, 
frequência cardíaca, exploração do corpo e do espaço. 
Recuando ainda mais no tempo, documentos antigos8 
descrevem técnicas como mergulhar os bebés em água 
gelada, a pretexto de os fortalecer, ou dar-lhes ópio para 
os acalmar. 

É nesta conjugação de desafios e oportunidades que 
devemos aspirar a apoiar os pais a exercerem com con-
fiança a sua liberdade e parentalidade individual, em 
sede de conhecimento, respeito, mas sobretudo sensi-
bilidade face às necessidades dos seus filhos, a par da 
diversidade de formas sociais e culturais de cada época.

8 Dangel e Polster (como citado em Lesesne, Perou & Smith, 2002).

Perspetiva ecológica da parentalidade
Referindo-se à ecologia do desenvolvimento da criança, 
Bronfenbrenner9 destacou que o bebé precisa, mais do 
que qualquer outra coisa, de adultos que sejam apaixo-
nados (loucos!) por si. No entanto, embora os pais ten-
dam a sentir curiosidade e a ligarem-se ao seu bebé, há 
variáveis que interferem na construção da relação pais-
-bebé e cada pai/mãe desenvolve a sua própria forma de 
cuidar e de expressar afeto para com o seu filho(a). 

A maior parte dos estudos tem considerado o compor-
tamento parental como decorrente de variáveis ambien-
tais, todavia alguns trabalhos10 apontam a existência de 
influências genéticas em certas diferenças individuais 
observadas na parentalidade. 

Tendo por base o modelo ecológico do desenvolvimento 
humano, proposto por Bronfenbrenner (1979), Belsky 
(1984) desenvolveu o modelo sócio contextual da paren-
talidade, partindo da identificação de fatores (potencial-
mente indutores de stress ou provedores de apoio) corre-
lacionados com o comportamento parental.

Belsky e Jafee (2006), numa revisão da formulação inicial 
do modelo sócio contextual, destacaram três determi-
nantes chave para a parentalidade, de carácter dinâmico 
(que interagem entre si): fatores individuais dos pais 
(e.g. personalidade, cognições sociais), características 
individuais da criança (e.g. temperamento) e fatores do 
contexto social alargado onde a relação pais-criança se 
encontra estabelecida (e.g. relação conjugal, ocupação 
profissional parental, redes de suporte social). 

9 (Hamilton e Luster, 2003).
10 (Lucht e col., 2006).
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A história desenvolvimental do(a) pai/mãe, considerada 
desde o momento da conceção, onde se inscrevem as 
relações de filiação, as relações de pares e as relações 
amorosas anteriores à gravidez, constitui uma influên-
cia relevante para a organização da sua personalidade e 
para a qualidade da relação conjugal e das relações pro-
fissionais estabelecidas, que por sua vez interferem na 
organização da parentalidade.

Também a quantidade e qualidade de suporte social 
que os pais recebem influencia o seu modo de funciona-
mento e o desenvolvimento das crianças11.

Rodrigo M.J. (2010) define suporte social como o pro-
cesso através do qual os recursos sociais disponibili-
zados às famílias pelas redes de suporte social formal, 
semiformal e informal atendem às suas necessidades 
(instrumentais e emocionais/psicológicas), no dia-a-dia e 
em situações de crise.

• Suporte informal: relativo às redes sociais dos 
pais, que incluem as relações com a família, os ami-
gos e os vizinhos.

• Suporte semiformal: refere-se à participação volun-
tária dos pais em associações, organizações políticas 
e da sociedade civil, grupos informais, etc.

• Suporte formal: diz respeito aos serviços prestados 
por profissionais que pertencem a determinadas 
instituições (e.g. creche, jardim-de-infância, igreja, 
serviços de saúde, serviços sociais).

11 Ghate e Hazel, 2002; Irwin, Siddiqi e Hertzman, 2007; Trivette, Dunst,  
e Hamby, 2010 (como citado em Bennett e col., 2017).

Kotchick e Forehand (2002) sublinharam a importân-
cia das relações de vizinhança e da comunidade para 
o desempenho do papel parental, especialmente em 
situações de vulnerabilidade, alertando para o fato da 
pobreza constituir uma ameaça à estabilidade parental. 

A pobreza tem um efeito particularmente negativo no 
desenvolvimento infantil, representando por si só uma 
real ameaça aos direitos fundamentais das crianças. 

Crianças cujas famílias vivem em situação de pobreza, 
apresentam um risco acrescido de serem negligenciadas. 
Os elevados níveis de stress que apresentam e o aumento 
dos níveis de cortisol associados, dificultam a aprendiza-
gem (em idade escolar: da matemática, da leitura e da 
escrita). As relações positivas estabelecidas entre as 
crianças e os pais podem, desde muito cedo, funcionar 
como amortecedor para os constrangimentos impostos 
pelo stress intenso, moderando as suas consequências e 
promovendo o desenvolvimento global da criança12. 

A investigação refere que a qualidade da parentalidade 
de que as crianças são alvo é inversamente proporcional 
aos indicadores de vulnerabilidade e risco identificados 
nas famílias (de que a pobreza é exemplo). 

É conhecido que as relações de suporte que os pais esta-
belecem entre si podem atenuar os fatores de vulnerabi-
lidade ou risco para o exercício da parentalidade. Entre 
as diferentes fontes de suporte social, a falta de ligação 
entre pais está associada a piores resultados para a 
saúde mental e física de pais e crianças13.  

12 MacDonald, 2012 (como citado em ChildONEurope Secretatiat, 2007, p.47).
13 Gate e Hazel, 2002; Shonkoff e Phillips, 2000 (como citado por Bennett  

e col., 2017).
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Em regra, as pessoas procuram fontes de suporte infor-
mal para aumentar os seus sentimentos de competên-
cia e de confiança face aos seus recursos pessoais14. 
Todavia, as redes de suporte formal também deveriam 
cumprir esta função e ser fonte de valorização e de 
reforço da confiança parental. Acontece que o suporte 
formal tende a ser providenciado numa moldura de 
troca unidirecional, guiada por protocolos e aplicada por 
especialistas que asseguram standarts de qualidade, no 
âmbito do apoio prestado. Esta unidirecionalidade pode 
colocar os beneficiários numa posição passiva: de rece-
táculo, vulnerável e inferior – suscetível de desencadear 
sentimentos de inadequação e desvalorização. 

É fundamental que os profissionais que prestam servi-
ços de apoio aos pais sejam treinados para a escuta das 
14 (Rodrigo, 2010).

suas necessidades e possuam o domínio técnico que lhes 
permita estabelecer e facilitar relações de suporte. 

O suprarreferido passa  por reconhecer que a forma 
como pais de diferentes origens desenvolvem e exercem 
a sua parentalidade é altamente individualizada e está 
associada a fatores sociais, culturais e económicos15. 

Kotchick e Forehand (2002) apontam a diversidade 
cultural como um aspeto que pode constituir um risco 
(quando há segregação das minorias culturais pela cul-
tura dominante) ou um recurso potencial da comuni-
dade para a parentalidade. 

É nossa perspetiva que a diversidade cultural será sem-
pre um recurso, fator de proteção e desenvolvimento 
parental, no contexto de uma sociedade cosmopolita, 
15 (Chao e Tseng, 2002; Keller, Voelker e Yovsi, 2005).

Figura 2 – Determinantes da Parentalidade que configuram a Ecologia da Parentalidade.
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que viva o pluralismo como valor fundamental. As inter-
venções de apoio à parentalidade devem reconhecer e 
refletir este pressuposto. 

Entre as recomendações do Comité de Ministros do 
Conselho Europeu16 consta a indicação de que a diver-
sidade deve ser reconhecida e respeitada, quer relativa-
mente aos padrões culturais e hábitos próprios de cada 
família, quer relativamente às diferenças de género, no 
sentido de assegurar o superior interesse das crianças. 

A este respeito, num discurso proferido em 2015, sua 
Alteza o Príncipe Aga Khan refere: «A diversidade tem 
a capacidade de inspirar». Não devemos aspirar um 
mundo em que a diferença é apagada. A diversidade 
constitui uma força e pode ser canalizada para construir-
mos um novo sentido de cooperação e de coerência no 
nosso mundo, «(...) para que juntos possamos construir 
uma vida melhor para todos».

Na Figura 2, optou-se por destacar o contexto familiar 
como um determinante da parentalidade, embora se ins-
creva dentro do contexto social dos pais. Os determinan-
tes da parentalidade considerados, configuram a ecolo-
gia da parentalidade, que condiciona a responsividade 

16 (Rodrigo, 2010, p. 283).

parental, influenciando o desenvolvimento físico, psico-
lógico, social e moral da criança e, em última análise, o 
estado do mundo. 

Não será demais dizer que uma sociedade organizada 
para providenciar suporte aos pais no exercício da sua 
parentalidade, cuida da herança epigenética das gera-
ções futuras, promovendo e protegendo a evolução da 
humanidade. Que humanidade? Aquela que se funda 
numa visão cooperativa da infância, onde cuidados sen-
síveis, em companhia, conduzem à construção de self ś17 
integrados, parte de um todo: do mundo; da natureza; 
de um conjunto de outros – que vale a pena cuidar e 
preservar.

17 Noção de eu. Relativo à perceção de si e da realidade. - Rogers, 1992; Rogers 
e Kinget, 1977 (como citado em Maia e col., 2009).
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Embora as práticas parentais tendam a divergir em fun-
ção das necessidades próprias de cada etapa do desen-
volvimento da criança e em função de fatores indivi-
duais, culturais e contextuais, há um forte consenso de 
que a qualidade da parentalidade é maior quando os pais 
revelam as seguintes competências: motivação para a 
parentalidade, disponibilidade, sensibilidade, habilidade 
responsiva, capacidade de reflexão, capacidade de reci-
procidade, capacidade para expressar afeto e capaci-
dade para providenciar à criança suporte para a explo-
ração do mundo.

Acredita-se que estas competências parentais básicas 
sejam universalmente aplicáveis, atravessando grupos 
culturais e classes económicas diversas21.

A literatura refere que a eficácia das práticas parentais 
com bebés se relaciona com a capacidade dos pais para 
desenvolver comportamentos que promovam a segu-
rança, conforto, cuidado e estimulação adequada. 

As qualidades de uma parentalidade positiva (e específi-
cas das relações íntimas) são essencialmente regulató-
rias: capacidade de escuta; capacidade para notar o com-
portamento da criança, dar-lhe significado e modelá-lo, 
apoiando a restauração de sentimentos de conforto, 

21 (Bowlby, 1982).

Parentalidade positiva ou suficientemente boa18

A evidência produzida pelas investigações genético-com-
portamentais, estudos epidemiológicos, experimentais 
e correlacionais confirma a ideia de que a qualidade da 
parentalidade dirigida às crianças, desde a mais tenra 
idade, é fundamental para o seu desenvolvimento19.

Uma parentalidade sintonizada com as característi-
cas e habilidades de cada criança e com as tarefas de 
desenvolvimento que enfrenta, promove uma variedade 
de resultados desenvolvimentais positivos, nomeada-
mente: segurança emocional, independência comporta-
mental, competência social e capacidade intelectual20.

Podemos afirmar que estamos perante uma relação de 
parentalidade positiva quando o comportamento paren-
tal é predominantemente baseado no interesse e bem-
-estar da criança: é cuidador, estimulante, empoderador, 
não violento e providencia reconhecimento e orienta-
ção (o que envolve o estabelecimento de limites claros, 
necessários à segurança física e psicológica dos filhos 
menores).
18 Expressão utilizada por Winnicott (1971), referindo a capacidade da mãe 

para  se adaptar às necessidades do bebé.
19 (Collins e col., 2000).
20 Belsky e col., 1984 (como citado em Lesesne e col., 2002).
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segurança e bem-estar: através do toque, do sorriso, do 
olhar ou simplesmente colocando pensamentos e senti-
mentos em palavras.

Neste sentido, é fundamental conhecer e compreender as 
necessidades das crianças, em cada etapa do seu desen-
volvimento. O conhecimento que os pais possuem sobre 
desenvolvimento fetal e infantil, cuidado e educação do 
bebé, é determinante para a qualidade da parentalidade. 

A habilidade parental para responder aos bebés de uma 
forma contingente às suas necessidades, constrói-se a 
partir do investimento na gravidez, do desejo de ligação 
ao embrião/feto e do desejo de conhecer o bebé e de com 
ele relacionar-se, num processo contínuo e complexo de 
avanços e recuos interiores, condicionado por múltiplas 
variáveis. 

Em resposta à qualidade do investimento e ligação 
parental, numa espécie de balanço das interações com o 
mundo veiculado pelos adultos, o bebé estabelece com 
os cuidadores preferenciais relações de vinculação, que 
funcionam como filtros para a realidade. Assim, o mundo 

é percecionado pela criança pequena como um lugar 
seguro e estimulante, na justa medida em que lhe foi 
possível estabelecer relações de vinculação segura com 
os seus cuidadores: relações privilegiadas, contínuas, 
estáveis, sensíveis e responsivas, que combinam a neces-
sidade de apego com o desejo de exploração do bebé. 
Relações onde predomina o prazer social.

Podemos porventura considerar que a parentalidade é 
suficientemente boa sempre que o saldo entre a quali-
dade variável do investimento parental e das interações 
pais-bebé é positivo, promotor de bem-estar e desenvol-
vimento e facilitador da aprendizagem no bebé. Dizendo 
de outra maneira, os pais são considerados suficiente-
mente bons quando, tendencialmente, conseguem iden-
tificar e responder adequadamente às necessidades da 
criança.

No início dos tempos, o bebé é o "maestro que orquestra 
a sinfonia interativa". Da capacidade de afinação afetiva 
e sintonia parental resultará a qualidade da relação pri-
mária pai/mãe-bebé.
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Educação
parental 
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 Adaptado a partir do texto de Henrique Raposo, no livro: Nós, os pais (Raposo e col., 2016, p.25).

No fundo do coração humano existe mais  
do que uma vontade de amor à espera  
de ser convocada por uma imagem  
ecográfica ou pelo choro de um bebé.

.A  relação de parentalidade não é fruto do instinto, da 
conjugação das estrelas, fado ou bom destino. Resulta 
de um processo de elevada complexidade que implica a 
interação de múltiplos fatores, onde os valores e hábi-
tos culturais, a rede de suporte social, a personalidade 
e estilo relacional dos pais, o conhecimento e represen-
tações que detêm acerca do desenvolvimento fetal e 
infantil, a motivação para a parentalidade e o feedback 
da relação diádica pai/mãe-bebé, assumem particular 
relevância. 

Para cuidar e educar os filhos, os pais desenvolvem um 
repertório de competências que se vão atualizando ao 
longo do tempo, em função das necessidades próprias de 
cada criança e de cada fase do desenvolvimento infantil. 

A sociedade e a comunidade são responsáveis por provi-
denciar apoio aos pais nesta importante tarefa de cuidar 
e educar as crianças pequenas, promovendo o seu empo-
deramento e a sua resiliência por intermédio do estabele-
cimento de medidas e atividades de suporte à família e à 
parentalidade, que aliviem o stress parental e contribuam 
para o ajustamento das relações, dentro da família.

A educação parental constitui uma estratégia de apoio 
às famílias. Consiste num conjunto de intervenções des-
tinadas a promover o desenvolvimento de competên-
cias parentais específicas e a eficácia da parentalidade, 
que poderão englobar os serviços de apoio aos pais dis-
ponibilizados nos setores público e privado. 

Na Europa existe uma grande variedade de intervenções 
dirigidas às famílias no âmbito da educação parental, de 
que são exemplo: os grupos de aconselhamento e orien-
tação parental; as linhas de apoio aos pais; recursos 
e-parenting; campanhas de sensibilização, programas e 
materiais de educação parental1. 

Os programas de educação parental são desenhados 
com o propósito de apoiar, formar ou treinar os pais para 
o exercício de uma parentalidade positiva, promotora da 
saúde e do desenvolvimento das crianças e por isso pre-
ventiva de situações de abuso e maus tratos na infância. 
É recomendável que estes programas considerem (e em 
alguns casos comuniquem) com outras tipologias de apoio 
disponibilizadas aos pais na sua comunidade de pertença. 

A integração de programas de educação parental e de ativi-
dades de apoio à família e à parentalidade, por intermédio 

1 (Molinuevo e col., 2013).

do estabelecimento de relações de parceria entre serviços 
de diferentes áreas (e.g. social, saúde, educação, etc.) é 
apontada como um aspeto chave das políticas de qualidade 
na infância, sobre o qual tem recaído particular atenção e 
desejo de experimentação e inovação, conforme sugere o 
relatório «Promoting positive parenting pratices through 
parenting education,» publicado pelo National Center for 
Infant and Early Childhood Health Policy 2.

A visão contemporânea acerca do suporte à parentali-
dade, assume um carácter holístico, mobilizando ser-
viços e agentes de diferentes áreas para a estruturação 
de uma ação integrada, que resulte no efetivo apoio 
ao desenvolvimento dos pais.  Nesta concertação de 
esforços, é fundamental construir um entendimento 
partilhado, cientificamente informado, sobre o que é o 
suporte à parentalidade, definindo papéis e delimitando 
o domínio de atuação de cada ator.

Em Portugal, embora a educação parental tenha uma 
longa tradição ligada aos valores da religião e da igreja 
(que foi durante vários séculos a instituição responsá-
vel por apoiar as famílias no cuidado e criação das suas 
crianças, zelando pela "moral e bons costumes"), nas 
últimas décadas tem sido sobretudo orientada pela ciên-
cia e pela investigação que vem sendo produzida. 

Temos assistido a uma crescente procura de evidência 
científica sobre os benefícios e resultados da educa-
ção parental. A avaliação nacional das intervenções de 
suporte à parentalidade no contexto Português, con-
duzida por Abreu e colaboradores (2010)3, enumera os 
seguintes benefícios para os pais: maior conhecimento 
sobre as práticas parentais correntes; maior empatia 
para com os sentimentos e as necessidades das crian-
ças; diminuição do recurso a castigos corporais; mais 
respeito pelo tempo e identidade da criança; diminuição 
da perceção de dificuldades/desafios, relativamente ao 
comportamento da criança; aumento do sentimento de 
competência parental. 

No panorama internacional, existem evidências científi-
cas consistentes de que as intervenções que visam a pro-
moção do desenvolvimento de competências parentais, 
têm impactos positivos na promoção de fatores proteto-
res e na diminuição de fatores de risco para o desenvolvi-
mento das crianças. 

2 (Zepeda e col., 2004).
3 (como citado em Molinuevo e col., 2013).
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Os programas de apoio à parentalidade têm impactos 
potenciais consideráveis na promoção de relações fami-
liares positivas e no favorecimento da saúde mental e 
bem-estar das crianças, beneficiando a comunidade, 
como um todo. Por este motivo, a educação parental 
deve ser encarada como um assunto de saúde pública e 
acessibilizada a todas as famílias4, através de uma varie-
dade de plataformas que permita chegar a todos os pais. 

Consideram-se atualmente três formas de organizar 
programas de educação parental: 

 ⋅ Universal: garantindo o acesso de todos os pais ao 
programa, com o objetivo de os informar e prepa-
rar para as responsabilidades da parentalidade.

 ⋅ Seletiva: dirigindo o programa a grupos-alvo de pais, 
cujas crianças se encontram em risco (e.g. risco de 
pobreza; risco de negligência, etc.).

 ⋅ Indicativa: envolve intervenções dirigidas a pais 
com problemáticas específicas (e.g. psicoterapia 
individual).

Especialistas e organizações que trabalham com famí-
lias vêm advogando uma progressiva universalização 
das intervenções de suporte à parentalidade, no pres-
suposto de que constitui uma medida eficaz e desestig-
matizante de promoção da qualidade da parentalidade: 
educação e apoio parental, disponível para todas as 
famílias, com características e intensidades variáveis, de 
acordo com as necessidades específicas de cada família5.

O Triple P – Positive Parenting Program é o exemplo de 
um programa que parte de uma abordagem compreen-
siva e multinível que propõe a disponibilização de res-
postas universais de apoio à parentalidade, a partir do 
serviço de saúde público, combinadas com intervenções 
seletivas, dirigidas a famílias com necessidades específi-
cas (vulnerabilidade e risco)6.

4 (Sanders, 2008).
5 (Molinuevo e col., 2013).
6 (Sanders, 2008).

Verifica-se no entanto que, apesar do reconhecimento 
do valor da educação parental, persiste alguma  resis-
tência em tornar os programas de apoio à parentalidade 
acessíveis a todas as famílias que deles beneficiariam7.

Um questionário aplicado aos pais, encomendado 
pela União Europeia e conduzido, em 2007, pela 
ChildONEurope – European Network of Nacional 
Observatories on Childhood Secretariat – apurou que as 
iniciativas de suporte à parentalidade são maioritaria-
mente disponibilizadas em centros comunitários, com 
reduzida abrangência geográfica e num enquadramento 
de dificuldade para o trabalho em rede, o que constitui 
uma limitação, particularmente para os programas uni-
versais de prevenção primária dirigidos a famílias grávidas 
e com bebés, que vêm constituindo um foco de interesse 
a nível europeu.

Rodrigo M.J. (2010) alerta para que a abordagem de for-
talecimento e empoderamento familiar e infantil é ainda 
pouco conhecida e difundida entre os serviços de prote-
ção da criança e a generalidade dos serviços de apoio à 
família. As famílias multidesafiadas são frequentemente 
consideradas causa da perturbação das crianças, sendo 
o prisma de análise distorcido para o lado frágil das famí-
lias, ao invés de se atentar sobre os seus recursos. 

As recomendações do Comité de Ministros do Conselho 
Europeu para as políticas de promoção de uma parenta-
lidade positiva, propõem que se foque a intervenção no 
empoderamento parental e familiar (no contexto da par-
ceria família-serviços) e no fortalecimento das redes de 
suporte social8. 

Sublinhamos que a investigação tem demostrado que os 
programas de educação parental de qualidade têm um 
foco positivo no fortalecimento da capacidade dos pais 
e da sociedade para cuidar da saúde e bem-estar das 
crianças. 

7 Barlow e col. 2008 (como citado por Gerahardt, 2015).
8  (Committee of Ministers of the Council of Europe, 2006).
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Educação parental:  
uma necessidade dos pais?
Na generalidade das sociedades contemporâneas, os 
pais expressam uma vontade crescente de aprender 
mais sobre parentalidade e a necessidade de aumentar 
a confiança relativamente ao seu papel. Multiplicam-se 
livros nas estantes das livrarias, nas bibliotecas e em 
casa, sites, conferências, webinars sobre puericultura, 
parentalidade e desenvolvimento infantil, dúvidas, preo-
cupações e para muitos um sentimento de desinforma-
ção e de vazio (absoluto) de sentido: este sentido da prá-
tica que se organiza com os outros a partir da experiência 
partilhada, do convívio intergeracional e humano. 

Embora o desenvolvimento tecnológico tenha dado um 
importante contributo para a diversificação das fontes 
de apoio aos pais,  facilitando o acesso a informação útil, 
não há evidência de que constitua fonte de suporte social 
para estes1. 

Os resultados do Commonwealth Fund’s Survey2, um 
questionário de abrangência nacional aplicado nos 
Estados Unidos a famílias com crianças dos 0-3 anos, 
fornecem pistas interessantes acerca das necessidades 
dos pais que orientam para as seguintes conclusões:

Os pais anseiam por mais informação acerca de como 
cuidar e educar os filhos.

 · A maior parte dos pais (79%) sente que beneficiaria 
com a possibilidade de ter mais informação sobre 
pelo menos um dos seguintes temas: cuidado ao 
recém-nascido, padrões de sono do bebé, como res-
ponder ao choro do bebé, treino do bacio, disciplina, 
estimulação e incentivo à aprendizagem na infância.

 · Mais de metade dos pais (54%) referem que seria útil 
ter mais informação sobre como encorajar a aprendi-
zagem das crianças pequenas.

Os pais estão a perder oportunidades para estimular 
o desenvolvimento do cérebro das crianças.

 · Apenas 39% dos pais leram ou olharam para a foto-
grafia de um livro com o seu filho/a, pelo menos uma 
vez por dia, durante a semana anterior à entrevista. 

 · Cerca de 16% dos pais não leram ou olharam para a 
fotografia de um livro com o seu filho/a, durante a 
semana anterior à entrevista.

 · Menos de metade dos pais (48%) leram ou mos-
traram a fotografia de um livro ao seu filho/a, pelo 
menos uma vez por dia, durante a semana anterior 
à entrevista.

1 (Bennett e col., 2017, p. 19).
2 The Commonwealth Fund, 1996 (como citado em Zepeda e col., 2004). 

Muitos pais não acedem a sessões de preparação 
para a parentalidade.

 · Cerca de dois terços dos pais entrevistados (65%) 
não frequentaram formações ou grupos de discus-
são sobre parentalidade.

 · Pais com maiores níveis de literacia e de rendimen-
tos tendem a estar mais disponíveis para frequentar 
sessões formativas sobre parentalidade.

Os pais desejam obter mais informação através 
dos profissionais que prestam cuidados de saúde 
primários.

 · Os pais manifestam-se pouco satisfeitos com a dis-
ponibilidade dos médicos e enfermeiros para os aju-
dar a compreender e a apoiar o desenvolvimento dos 
filhos. 

 · Pouco mais de metade dos pais (56%) referem ter 
recebido excelentes orientações do médico ou enfer-
meiro sobre a melhor forma de cuidado à criança.

As evidências apontadas por este estudo corroboram a 
ideia de que todos os pais desejam aprender mais sobre 
parentalidade, embora privilegiem diferentes modalida-
des de apoio e de acesso à informação. 

Neste sentido, podemos assumir que a educação parental 
é uma abordagem possível, que responde efetivamente às 
necessidades e interesses da generalidade dos pais.

Sendo uma necessidade mais ou menos explícita de 
todos os pais, a educação parental é seguramente uma 
necessidade dos bebés. 

A segurança e o conhecimento que os pais têm sobre 
as necessidades dos bebés, são aspetos chave para sua 
capacidade responsiva contingente, ingrediente funda-
mental para o desenvolvimento na infância.

Sendo uma necessidade mais ou menos  
explícita de todos os pais, a educação  
parental é seguramente uma necessidade 
dos bebés. 
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Intervenção na pré-conceção e educação 
parental no período de transição  
para a parentalidade
A gestação e nascimento de um bebé envolve várias 
mudanças (físicas, fisiológicas, psicológicas e instru-
mentais) e assinala uma importante transição no ciclo 
de vida das famílias, conduzindo a ajustes (cognitivos, 
emocionais e comportamentais) na identidade, nos 
papéis e tarefas desempenhadas pelos seus membros. 
Para muitas pessoas, a experiência de se tornarem pais 
e mães é muitas vezes vivida como negativa ou acom-
panhada por sentimentos de ambivalência. Em alguns 
casos, a decisão de ter um bebé pode estar associada a 
um declínio da satisfação conjugal, a exaustão física, ao 
aumento dos níveis de stress e à emergência de senti-
mentos depressivos. 

Independentemente da forma como é vivida, interessa 
considerar que a transição para a parentalidade é um 
período de vulnerabilidade, que se caracteriza pela 
necessidade de resolver tarefas desenvolvimentais 
específicas e ascender a níveis de organização mais com-
plexos, implicando perdas e ganhos para cada homem e 
para cada mulher. 

Da boa resolução deste processo depende a capacidade 
dos pais para cuidarem da gravidez, para se sintonizarem 
com o seu bebé e responderem contingentemente às 
suas necessidades, após o nascimento.

Os resultados de uma revisão sistemática1 sobre a inci-
dência e prevalência de depressão perinatal, estimam 
que 19,2% das mulheres apresentam depressão impor-
tante ou secundária após o parto, sendo que sintomas 
de depressão importante, claramente definidos, são 
registados em 7,1% das primíparas2.  As taxas de ocor-
rência de depressão pré-natal e depressão pós-parto 
são semelhantes, e não apresentam diferenças signifi-
cativas em relação às taxas de ocorrência em mulheres 
que não estão grávidas e nem no período pós-parto. Por 
fim, tendo em conta que a depressão pré-natal é um dos 
preditores mais consistentes da depressão pós-parto, 
podemos concluir que muitas crianças são expostas à 
depressão materna. 

A investigação tem demostrado que a taxa de incidência 
de depressão é semelhante para pais e mães de primeira 
viagem. Por este motivo a depressão pós parto não pode 
nem deve ser vista como uma variante patológica dos 
processos reprodutivos femininos3. 

Quadros de depressão e de ansiedade materna e paterna 
podem prejudicar o desenvolvimento do feto, a quali-
dade da parentalidade e consequentemente o desenvol-
vimento do bebé.

1 (Gavin e col., 2005).
2 Termo utilizado para designar as mulheres grávidas que vivem/vão viver, 

pela primeira vez, a experiência do parto.
3  (Singley, 2018; Rosenquist, 2018).
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Estudos recentes revelam que a depressão e stress 
paterno, nos períodos pré e pós natal, também têm 
impacto no bem-estar e desenvolvimento da criança. 

Os trabalhos de Barker e colaboradores (2017) revela-
ram que as crianças de pais (homens) que se encontra-
vam deprimidos nos períodos pré e pós-natal, tinham 
um risco consideravelmente aumentado de apresentar 
distúrbios emocionais e comportamentais aos três anos 
e meio de idade, quando comparadas com crianças cujos 
pais só apresentaram sinais de depressão pós-natal.

Se pensarmos que os bebés, quando estão acordados, 
têm as suas necessidades satisfeitas durante cerca de 
15 minutos em cada 1 hora, facilmente concluímos que, 
ter de responder às necessidades de um bebé durante 
45 minutos, várias horas por dia, pode ser uma realidade 
chocante para muitos pais e mães!

Embora haja uma variedade de aspetos que contribuem 
para a emergência de sentimentos de depressão e de 
ansiedade nos pais de primeira viagem, a privação de 
sono e o cansaço é referido com um dos mais relevantes4.

Vários estudos5 têm associado o aumento do stress e 
da sintomatologia depressiva materna e paterna a uma 
maior dificuldade de ajustamento às necessidades do 
bebé, traduzida numa diminuição da disponibilidade 
e responsividade parental e no comprometimento da 
segurança da relação estabelecida entre a mãe/pai e o 
bebé, com potencial impacto no desenvolvimento neu-
robiológico da criança. 

4 (Singley, 2018; Rosenquist, 2018).
5 (Field, 2010; Sethna e col., 2015).

Considerando a importância desta fase sensível para a 
qualidade de vida da família, nomeadamente para a qua-
lidade da relação pais-bebé e para o desenvolvimento 
deste último, vários investigadores vêm sugerindo o 
desenvolvimento de programas de educação parental, 
para facilitar a transição para a parentalidade e promo-
ver a qualidade dos cuidados prestados aos bebés. Neste 
sentido, é recomendado que estas intervenções incluam 
nos seus objetivos o aumento da sensibilidade e respon-
sividade parental.  

Gerahardt (2015) sublinha a importância de disponibilizar 
programas de educação parental a todos os recém pais, 
a partir dos serviços de saúde públicos. Acrescenta que 
estes programas devem incluir intervenções que promo-
vam a qualidade da relação pais-bebé, apoiando o desen-
volvimento da capacidade de regulação emocional do 
bebé.

Devemos ter presente que não há um programa de edu-
cação parental standard que responda a todas as neces-
sidades específicas dos pais. Existem um conjunto de 
aspetos que devem ser considerados quando se dese-
nham programas desta natureza, para garantir a quali-
dade e eficácia das intervenções propostas.

Os serviços públicos que prestam cuidados de saúde pri-
mários, desempenham um papel central no desenvolvi-
mento de intervenções preventivas de apoio à transição 
para a parentalidade. É desejável que os profissionais 
que deles fazem parte, possam refletir criticamente 
sobre alguns desafios que se colocam quando se pla-
neiam intervenções ou programas de educação paren-
tal: O que é que os pais já sabem? Estarão os pais de hoje 
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em dia interessados no modelo tradicional/transmissivo 
de educação? Os pais desejam educação ou apenas infor-
mação? Será que os profissionais conhecem realmente 
as necessidades dos pais?

Partindo desta reflexão, é possível desenhar um menu 
de intervenções que respondam de uma forma diferen-
ciada e contingente à diversidade de necessidades e inte-
resses das famílias: atendimentos, visitas domiciliárias, 
grupos de apoio à parentalidade, etc.

A investigação6 sugere que os pais tendem a responder 
mais positivamente a um menu de serviços que lhes 
ofereça possibilidades de escolha, por oposição a um 
programa único, com um formato compreensivo, que 
implique a frequência de um determinado conjunto de 
sessões.

Este trabalho deverá sempre considerar as famílias na 
relação com a comunidade de pertença, valorizando e 
fortalecendo as suas redes de suporte e prevendo a arti-
culação com as estruturas responsáveis por lhes prestar 
apoio, numa lógica de integração da ação. 

O conhecimento que temos atualmente sobre a impor-
tância da qualidade das relações precoces para o desen-
volvimento do bebé e para a qualidade da infância, sugere 
a possibilidade de incluir no referido menu de interven-
ções dirigidas às famílias, abordagens ao período da 
preconceção. 

Khashan e colaboradores, 20097 explicam que a exposi-
ção da futura mãe a eventos de vida traumáticos, até 6 
meses antes da conceção, pode influenciar o desenvolvi-
mento do embrião e do feto ao longo da gestação. 

6 (Gilmer e col., 2016). 
7 (como citado em Weinstein, 2016).

Por outro lado, tendo em conta os desafios inerentes ao 
período de transição para a parentalidade, Pinquart e 
Teubert (2010) consideram recomendável que se ofere-
çam aos pais intervenções focadas na preconceção, no 
sentido de promover a tomada de decisões conscientes 
sobre um projeto de gravidez e parentalidade futura. 

Uma meta-análise8 sobre os efeitos da educação parental 
em pais grávidos9 e em pais com bebés, que incidiu sobre 
o escrutínio de 142 artigos de intervenções com pais, entre 
o período da gravidez e os 6 meses de vida dos bebés, con-
cluiu que as intervenções focadas na parentalidade, nesta 
fase do ciclo de vida, são eficazes para diferentes áreas de 
resultado: ajustamento conjugal, sensibilidade e responsi-
vidade parental, desenvolvimento cognitivo e socio-emo-
cional dos bebés e prevenção de situações de abuso infan-
til. Por este motivo, devem tornar-se acessíveis a mais pais 
durante a gravidez e após o nascimento dos bebés. 

Nas recomendações do manual de orientação para profis-
sionais de saúde: «Promoção da Saúde Mental na Gravidez 
e Primeira Infância»10 (2005) da Direção Geral de Saúde, 
há um claro incentivo à implementação de intervenções 
de educação parental durante o período de transição para 
a parentalidade. Este documento alerta para a necessi-
dade de reorganizar os grupos de preparação para o parto: 
envolvendo, sempre que possível e adequado, o casal; 
incluindo como temas de trabalho os estados emocionais 
dos pais e as necessidades dos bebés; encetando estraté-
gias e mobilizando técnicas de promoção da qualidade da 
relação pais-bebés e fomentando a continuidade da inter-
venção com grupos de pais, após o nascimento (mantendo 
por esta via a possibilidade de partilha e apoio mútuos e o 
suporte às funções parentais). 
8 (Pinquart e Teubert, 2010).
9 Referente os pais que aguardam a chegada de um bebé, durante o período 

da gravidez.
10 (Cepêda e col., 2005).
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Outras considerações relevantes sobre os 
programas universais, de prevenção primá-
ria, dirigidos ao período de transição para a 
parentalidade:

• Há evidências de que as intervenções dirigidas à 
preparação para o parto são eficazes no aumento 
dos níveis de satisfação com a experiência do nas-
cimento.

• A experiência de socialização e o suporte social 
providenciado, nomeadamente nas intervenções 
em grupo, pode ter um efeito moderador na fra-
gilidade psicológica dos cuidadores e potenciar o 
desenvolvimento parental.

• Pais pertencentes a minorias étnicas valorizam a 
informação partilhada nas sessões de preparação 
para a parentalidade.

• Pais homens beneficiam com a frequência de pro-
gramas de preparação para o nascimento e paren-
talidade, desde que estes sejam ajustados aos seus 
interesses e necessidades.

• O aumento do envolvimento e sensibilidade 
paterna está associado a resultados positivos para 
o desenvolvimento das crianças.

• Intervenções que incidem sobre a qualidade da rela-
ção conjugal podem prevenir a sua deterioração.

• Intervenções focadas em aumentar a sensibilidade 
e responsividade parental, têm impacto na quali-
dade da vinculação das crianças aos 12 meses de 
idade. 

• A identificação de necessidades adicionais das 
famílias (por exemplo, em entrevistas conduzidas 
para esse efeito) e o encaminhamento para as res-
postas competentes, podem potenciar a eficácia 
dos programas de apoio à gravidez e parentalidade.

O pressuposto de que quanto mais precoce é a inter-
venção maior a prevalência e sustentabilidade dos 
resultados esperados1, fortalece a ideia de que progra-
mas de educação parental universais, de prevenção 
primária, dirigidos à gravidez e ao pós parto, consti-
tuem uma abordagem possível e promissora no apoio 
efetivo à parentalidade e promoção do bem-estar e 
desenvolvimento do bebé. 

Existem vários formatos de preparação para o parto 
e parentalidade. Todavia as fragilidades existentes no 
desenho e implementação de grande parte destes pro-
gramas de educação parental, impõem limitações que 
comprometem a robustez da informação a que nos é 
permitido ter acesso e por isso os seus efeitos perma-
necem pouco conhecidos. 

O documento «Rapid Review to Update Evidence for 
the Healthy Child Programme 0-5»2, uma revisão de 
160 revisões sistemáticas publicadas entre 2008 e 
2014, sublinha que o período da gravidez e pós-parto 
constitui um momento chave para promover o bem-
-estar dos pais e dos bebés. Por este motivo, as versões 
mais tradicionais dos programas de preparação para 
o nascimento e parentalidade (focados em resultados 
como a dor e tipo de parto; peso do bebé ao nascer; 
comportamentos de saúde maternos e amamentação) 
têm dado lugar a outras abordagens, que valorizam a 
saúde emocional dos pais e dos bebés e os aspetos 
psicológicos da transição para a parentalidade, envol-
vendo novas técnicas de trabalho (e.g. técnicas de rela-
xamento; técnicas de mentalização; vídeo-feedback; 
etc.).

1 (Heinicke e col., 1988). 
2 (Public Health England, 2015).

Programas universais  
de prevenção primária

O aumento do envolvimento  
e sensibilidade paterna está associado  
a resultados positivos para o  
desenvolvimento das crianças.
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Explicitar a moldura teórica que organiza os 
pressupostos metodológicos do programa.

• Não há um modelo único que sirva de base 
para todos os programas de educação paren-
tal, no entanto é importante clarificar qual 
é a abordagem conceptual que está por trás 
da definição de um determinado conjunto de 
intervenções. 

Caracterizar o público-alvo do programa e rea-
lizar um levantamento de necessidades, a par-
tir de uma amostra de potenciais beneficiários, 
numa determinada comunidade.

• Definir o alcance da intervenção: quantos pais 
estimamos abranger com o programa?

• Conhecer os pais e dos desafios que se lhes 
colocam: quais são os interesses e necessida-
des dos pais?

Definir objetivos e conteúdos de trabalho 
claros.

Definir uma metodologia clara que preveja vá-
rias etapas e ações no âmbito da implementa-
ção do programa. 

• Por exemplo: fase 1 - preparação do contexto 
para a implementação do programa (e.g. ação: 
divulgação do programa na comunidade).

Incluir intervenções e técnicas dirigidas à 
promoção da sensibilidade e responsividade 
parental.

• No sentido de promover a qualidade da rela-
ção pais-bebé, reconhecida como sendo um 
poderoso preditor do bem-estar e desenvolvi-
mento infantil.

Fazer corresponder as técnicas utilizadas aos 
objetivos que se pretende atingir.

• Por exemplo: técnicas utilizadas para pro-
mover o ajustamento conjugal, vão funcionar 
para esse objetivo/resultado e não para outro.

Considerar os princípios da educação de adul-
tos, no desenho do programa. 

Os programas universais de prevenção primária constituem um importante investimento para a promoção da 
eficácia da parentalidade. Aqueles que se dirigem ao período de transição para a parentalidade veiculam, na sua 
maioria, a dimensão do bem-estar dos pais às intervenções programadas. As recomendações que se seguem são 
relativas a estes programas, dirigidos a grávidas, casais grávidos, pais e mães de bebés, cuja metodologia prevê o 
trabalho em grupo.

Recomendações para assegurar  
a qualidade e eficácia dos programas  
de educação parental

1 4

5

6

7

2

3
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Utilizar abordagens participativas, centra-
das na valorização das competências das 
famílias e consubstanciadas na relação de 
parceria técnico-família.

• Esta medida previne que as famílias se 
sintam destituídas de poder, numa posi-
ção de vulnerabilidade, depositárias de um 
saber técnico que pode não se ajustar à sua 
realidade.

• Os pais são soberanos no seu caminho de 
aprendizagem

Desenhar intervenções flexíveis que, em 
certa medida, possam ser ajustadas às ne-
cessidades dos pais, num dado momento. 

Os conteúdos das sessões devem ser ajustados 
aos interesses dos pais e das mães.

Valorizar a diversidade de valores e de prá-
ticas parentais, próprias de cada cultura de 
origem e de cada cultura familiar.

• Por oposição à adoção de uma abordagem 
rígida, do tipo receituário para pais, estig-
matizante e culpabilizante.

Nos programas que se desenrolam em gru-
po pode fazer sentido incluir sessões só entre 
mulheres, sessões só entre homens e sessões 
mistas, para ambos os pais.

• Sessões conduzidas apenas entre mulhe-
res e apenas entre homens podem respon-
der a necessidades específicas e contribuir 
para aumentar a desinibição, identificação 
entre pares e o envolvimento dos partici-
pantes no programa. 

• Nas sessões com grupos homogéneos, os 
facilitadores devem ser do mesmo sexo 
dos participantes

As visitas domiciliárias, embora envolvam 
mais custos para os serviços, constituem um 
formato individualizado de apoio com bons 
resultados na promoção do desenvolvimen-
to socio-emocional dos bebés1. Podem, por 
exemplo, ser utilizadas para complemen-
tar o trabalho com as famílias no contexto 
do acompanhamento em grupo (programas 
multimodais2). 

1 (Pinquart e Teubert, 2010).
2 Que combinam diferentes tipos de intervenção.

8

9

10

11

12

13
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Privilegiar o envolvimento de profissionais 
qualificados na condução das intervenções 
previstas no programa.

Investir na formação e supervisão dos técni-
cos implementadores do programa. 

Integrar o programa na comunidade onde 
deverá ser implementando, estabelecendo 
relações de parceria com os serviços locais 
que prestam apoio a famílias grávidas e com 
bebés.

Avaliar eventuais necessidades adicionais 
das famílias em acompanhamento e suge-
rir o encaminhamento para respostas da 
comunidade.

• Por exemplo, pais com carências sociais 
eminentes podem ser encaminhados para 
os serviços sociais locais.

• Situações de depressão parental devem 
ser encaminhadas para tratamento clínico 
(farmacológico e/ou psicoterapêutico).

• Pais com hábitos de consumo tóxicos, 
podem ser encaminhados para respostas 
de controlo ou cessação de dependências 
(e.g. tabaco; álcool; drogas).

14

15

16

17

18

19

20

Delinear um dispositivo de avaliação para 
o programa, que permita monitorizar o 
processo de implementação e avaliar o seu 
impacto.

• Combinar metodologias de análise qualita-
tiva e quantitativa.

• Identificar barreiras à implementação 
do programa e ao alcance dos objetivos 
estabelecidos.

• Relacionar os objetivos do programa diri-
gidos aos pais (e.g. competências paren-
tais; confiança parental) com os objetivos/
resultados para as crianças (e.g. desenvol-
vimento infantil).

• Sempre que possível deverá realizar-se 
um follow-up das intervenções, para ava-
liar a sustentabilidade dos impactos do 
programa.

Acautelar a intensidade do programa.

• Isto é, garantir que o programa possuí uma 
dosagem mínima, que assegure a consecu-
ção das metas e, por outro lado, que não é 
demasiado extenso (considerando o risco 
de atrito/drop-out das famílias).

• Pinquart e Teubert (2010) recomendam 
que as intervenções durem, num contínuo, 
entre 3 a 6 meses.

Preservar a fidelidade do programa.

• Não fazer variar características, procedi-
mentos e técnicas que possam comprome-
ter a eficácia da intervenção. 
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«Cuidar do futuro das nossas crianças é um objetivo 
nacional, face ao qual ninguém tem o direito de ser 
mero espectador».
(Ritta, 2005, p.63)
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Parentalidade sem fronteiras
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Caberá na metáfora de alma coletiva o princípio de que 
a condição de pai e de mãe nasce do desejo humano de 
amar e de cuidar de um outro, de maneira a que este 
possa desenvolver-se e cumprir-se como indivíduo. 

Não há uma forma única de alcançar este propósito. 
Não existem culturas nem parentalidades perfeitas. 
Existe sim o compromisso com uma cultura centrada na 
infância e pró-parentalidade, que valoriza os direitos e as 
necessidades desenvolvimentais da criança, assumindo 
o seu sucesso como uma responsabilidade de todos. 

«Uma sociedade cosmopolita considera os traços distin-
tivos das nossas identidades particulares como elemen-
tos que trazem beleza ao tecido social mais amplo»1. 
Valoriza a riqueza da diversidade das práticas parentais 
e a sua responsabilidade moral para com o desenvolvi-
mento sustentável da humanidade, fundado em valores 
que promovem a empatia e a coesão social. 

Considerando a capacidade de empatia uma espécie de 
herança familiar e cultural, deverá ser objeto de compro-
misso social a criação de condições para uma vivência 
positiva da parentalidade, que respeitem a cultura fami-
liar e de origem dos indivíduos.

Espera-se que a comunidade que apoia as famílias no 
exercício da sua parentalidade seja palco de diálogo 
intercultural sobre esta matéria, valorizando a especifi-
cidade das práticas parentais através das culturas, sem 
perder o compromisso último e partilhado entre pais: o 
bem-estar e desenvolvimento dos filhos. 

A diversidade cultural que tão bem caracteriza o nosso 
país convida-nos a refletir sobre a forma como a nossa 
comunidade se organiza para apoiar os pais, especial-
mente aqueles que vivem em circunstâncias de maior 
vulnerabilidade: o que esperamos das famílias? De que 
forma é que estas representações afetam a parentali-
dade e a infância?

Na maioria das culturas à volta do mundo, não é espe-
rado que os pais assumam sozinhos a responsabilidade 
por um projeto de gravidez ou pelo cuidado e educação 
de uma criança. Um bebé inicia a sua vida amparado no 
seio de uma comunidade. 

Como já referimos, a investigação esclarece que é mais 
fácil sermos os pais que aspiramos ser quando dispomos 
de uma rede de suporte, desta forma também os níveis 
de bem-estar das crianças tendem a aumentar. 

1 (Khan, 2015).

Não será por acaso que se verifica uma razoável condi-
ção de bem-estar nas crianças de países como a Suécia, 
Dinamarca, Finlândia, Noruega e Japão. Estas socieda-
des estão organizadas em torno de uma representação 
explícita sobre o que é qualidade de vida na infância e 
reconhecem que assegurar o bem-estar da criança é 
uma responsabilidade coletiva, também capitalizável 
coletivamente, com o desenvolvimento nas crianças de 
uma consciência moral sobre o seu impacto nos outros 
e no mundo. Dispõem de uma visão inequívoca sobre a 
forma como as crianças devem ser cuidadas e educa-
das, que não só compreende e valoriza a dependência na 
pequena infância, como valoriza a autonomia ao longo 
das diferentes etapas do desenvolvimento ulterior2. 

Em determinadas culturas a dependência das crianças 
muito pequenas é considerada problemática ou mesmo 
patológica. É frequente os pais seguirem guidelines para 
promoção da autonomia, que depois monitorizam frene-
ticamente. Noutras culturas as crianças amadurecem 
mais devagar e os pais apoiam uma infância livre de pres-
sões que muitas crianças enfrentam, desde cedo: ter que 
escolher, negociar, afirmar a sua individualidade, procu-
rar atenção e dominar a aprendizagem formal.

Embora seja importante considerar as influências con-
textuais e culturais na relação entre dependência e auto-
nomia ao longo da infância, é legítimo afirmar que existe 
uma prontidão desenvolvimental neurobiológica que 
garante que a criança está preparada para se autonomi-
zar em cada etapa do seu crescimento. A valorização da 
dependência na pequena infância lança as bases para a 
construção da autonomia.

O relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) «Report Card 7 – Visão de conjunto do bem-
-estar das crianças nos países ricos» (2007) - avalia e 
compara o bem-estar das crianças nos países economi-
camente desenvolvidos, com base em seis dimensões: 
bem-estar material, saúde e segurança, educação, rela-
cionamento com a família e com os pares, comporta-
mentos e riscos, e a noção subjetiva de bem-estar dos 
próprios jovens. Este documento coloca os países baixos 
a liderar os índices de bem-estar das crianças, para os 
parâmetros considerados, seguidos dos países da europa 
do norte que lideram os resultados para a grande maio-
ria das dimensões, no contexto dos países europeus. 

Na generalidade dos países asiáticos, no médio oriente 
e em áfrica, as famílias mais jovens tendem a encontrar 

2 (Groos-Loh, 2014).

Nascemos de uma mesma alma. Somos  
«espalhados pelo mundo», assegurando  
a sua diversidade, porém partilhando  
uma humanidade comum.

Convicção da Fé Islâmica, referida por Sua Alteza o Príncipe Aga Khan (2015)
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apoio junto da família alargada e da comunidade local, 
durante o período da gestação e após o nascimento de 
um bebé. Há nestas culturas o reconhecimento de que 
o período de transição para a parentalidade envolve um 
conjunto de vulnerabilidades e é esperado que avós, vizi-
nhos e amigos se envolvam no apoio aos pais, das mais 
diversas formas: rituais de boas vindas ao bebé; prepara-
ção de cozinhados e bebidas especiais, conhecidas pelos 
seus benefícios para a recuperação do parto e promoção 
da lactação; etc. Por exemplo3: 

• No Quénia um bebé recém-nascido é considerado 
um presente para a sociedade. A comunidade dirige 
aos pais grávidos e com bebés palavras de conforto, 
reconhecimento e profundo agradecimento.

• Na Coreia é esperado que a puérpera possa descan-
sar enquanto é cuidada, juntamente com o seu bebé, 
por familiares do sexo feminino.

• No Japão é frequente as mulheres regressarem à 
«casa de infância» para dar à luz, onde passam cerca 
de dois meses a receber apoio e cuidados dos seus 
familiares.

• Em certas comunidades da Guatemala, familiares 
e vizinhos visitam a mãe e o recém-nascido levando 
presentes como chocolate quente Maia, pão e uma 
bebida de especiarias, conhecida por estimular a 
lactação. 

• Na América Latina, após o parto, as mulheres são 
cuidadas pelos familiares mais próximos por um 
período estimado de 40 dias, designado quarentena. 

Nestas culturas, a memória e tradição materializada 
sobre a forma de orientação e apoio às famílias mais 
jovens, em torno da educação e cuidado ao bebé, tende 
a ser fonte de segurança e suaviza o stress próprio do 
período de transição para a parentalidade. A comunidade 
3  (Groos-Loh, 2014).

de apoio aos pais previne situações de isolamento social, 
contribuindo para diminuir os níveis de ansiedade comu-
mente associados às exigências da parentalidade. 

Em algumas sociedades, com culturas mais individualis-
tas, é veiculada a ideia de que os pais devem saber cuidar 
dos seus bebés logo após o nascimento. Algumas famí-
lias são deixadas "entregues a si próprias" após a alta da 
maternidade. Ao invés de acolher e apoiar as novas famí-
lias, a sociedade "saí do caminho dos pais". O pretexto é o 
respeito pela liberdade familiar. Mantem-se nos bastido-
res e faz julgamentos, mais ou menos secretos, sobre as 
escolhas das famílias. Ressurge quando há um problema 
(ou uma dificuldade com a criança), frequentemente 
considerado da responsabilidade dos pais. 

Todavia, o epílogo da sociedade moderna considera que a 
parentalidade é um tema do domínio público, que implica 
o envolvimento de um coletivo, sem que isso represente 
um constrangimento à privacidade e liberdade individual 
das famílias para fazer escolhas informadas e apoiadas. 

As nações mais desenvolvidas reconhecem que um mundo 
cooperativo cria sistemas de suporte às famílias que con-
sideram as suas diferenças individuais, no pressuposto de 
as entender (ao invés de as eliminar). Os governos promo-
vem políticas públicas que encorajam a convivialidade 
e as relações de apoio mútuo na comunidade e desen-
volvem modelos de apoio aos pais que consideram uma 
variedade de opções, sensíveis a necessidades individuais 
e culturais específicas (e.g. licenças parentais ajustadas à 
realidade das famílias; programas de desenvolvimento de 
competências parentais). Dispor de uma diversidade de 
opções é sempre um fator de proteção para as famílias, 
desde que estas sejam encorajadas a fazer as escolhas 
que melhor se adaptam às suas circunstâncias. Para que 
isso seja possível, os serviços e os recursos humanos res-
ponsáveis por prestar apoio aos pais devem cultivar uma 
atitude de escuta ativa e de valorização das competências 
e características das famílias. A parentalidade não é um 
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"assunto privado" - sem que nesta afirmação esteja con-
tida qualquer ameaça à liberdade individual das famílias. 
Deixar pais e bebés sozinhos, não é uma opção. 

Alguns países europeus vêm abordando a "convicção da 
moda" de que "os pais conseguem sozinhos", com a fron-
talidade necessária. Reconhecem que os indivíduos se 
tornam pais apoiados pelos seus contextos de pertença 
e de participação, onde a comunidade se inscreve. O 
"salto para a parentalidade" é um movimento acompa-
nhado, numa equação onde a sociedade tem lugar.

À data de 2018, os governos de todos países europeus 
preveem a atribuição de um período de licença parental 
paga às mães e aos pais, embora com discrepâncias con-
sideráveis entre si, no que concerne ao tempo de licença 
e aos valores pagos. 

A variabilidade entre as licenças atribuídas ao pai pelos 
diferentes países da União Europeia é condicionada por 
determinantes culturais embora, como foi já referido, as 
evidências da investigação apontem benefícios inequívo-
cos da licença de paternidade, nomeadamente4:

• A participação do pai na vida de um filho/a, desde 
a gestação e nascimento, tem impactos positivos e 
duradouros na saúde física e emocional e no desen-
volvimento cognitivo da criança. 

• O reconhecimento, por parte dos empregadores, de 
que mães e pais têm responsabilidades no cuidado e 
educação dos filhos, promove a igualdade de género 
no mercado de trabalho. 

• Pais envolvidos na vida dos filhos tendem a ter vidas 
mais longas e mais saudáveis, maior qualidade rela-
cional e maior satisfação pessoal. 

• A licença de paternidade remunerada tem impactos 
positivos nos negócios: reduz o absentismo e a rota-
tividade de pessoal e aumenta a produtividade dos 
funcionários.

4  (European Platform for Investing in Children, 2018, p.3).

• Distribuição mais equitativa das responsabilidades 
profissionais e domésticas, favorecendo o equilíbrio 
entre a vida profissional e familiar. 

A Finlândia é o exemplo de um país europeu que se vem 
organizando para garantir que pais e mães têm o suporte 
necessário no período de transição para a parentalidade, 
tendo estabelecido um período de licença parental paga, 
que inclui mais de um mês de licença de paternidade. 
Outras medidas implementadas:

• Acesso gratuito a maternidades e serviços médicos 
para as crianças; 

• Disponibilização de apoio financeiro para o cuidado 
e educação da criança: serviços de creche e creche 
familiar (públicos e privados) e apoio adicional para 
famílias adotivas, monoparentais ou com outras 
vulnerabilidades identificadas.

• Todas as famílias recebem uma "caixa de boas vin-
das", com artigos relacionados com o conforto e 
bem-estar do bebé: bodys, fraldas de pano, escova 
de cabelo, fato de neve; 1 livro de imagens, meias e 
leggings, entre outras coisas. Esta caixa tem a parti-
cularidade de se transformar em berço.

Na última década, também o governo português tem 
empreendido esforços no sentido de garantir melhor 
começos de vida para as crianças.

Segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas Para 
a Infância (UNICEF) «Early moments matter for every 
child» (2017), Portugal encontra-se entre os 15 países 
no mundo que põem em prática três políticas nacio-
nais básicas, fundamentais para assegurar o tempo e os 
recursos de que os pais precisam para apoiar o desenvol-
vimento cerebral saudável dos seus filhos: 

• Seis meses de licença de maternidade e quatro 
semanas de licença de paternidade remuneradas.
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• Dispensa paga para amamentação durante os seis 
primeiros meses de vida da criança;

• Dois anos de educação pré-escolar gratuita;

Em Portugal, no ano de 2009, procedeu-se a uma ampla 
reestruturação dos subsídios parentais, alargando em 
geral a sua duração e combinando maiores incentivos 
à partilha das licenças entre pais e mães. Todavia,  a 
licença de paternidade ainda se situa abaixo dos 30 dias5. 

O relatório da UNICEF «Report Card 14 - Building the 
Future. Children and the Sustainable Development 
Goals in Rich Countries» (2017), coloca Portugal no pódio 
dos países que apresentam melhores índices de saúde 
de qualidade e bem-estar das crianças, entre os estados 
mais desenvolvidos, embora na classificação geral sobre 
a situação das crianças apareça na 18ªposição. Este lugar 
cimeiro é justificado, entre outros aspetos, pela baixa 
taxa de mortalidade neonatal e pela diminuição progres-
siva da taxa de gravidez na adolescência. 

Em Portugal a mortalidade infantil melhorou signifi-
cativamente nas últimas décadas, aproximando-se e 
acompanhando os índices dos países desenvolvidos. No 
entanto, tem sido demonstrado que estas taxas não se 
distribuem de forma equitativa nos países, persistindo 
mais elevadas em determinados grupos de origem imi-
grante num mesmo país6. Machado e coautoras (2006)7, 
no seu estudo acerca dos cuidados de saúde mater-
no-infantil a uma população de imigrantes, mostram 
que a mortalidade dos imigrantes dos países lusófonos 
5  (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, sem data).
6  Machado e col., 2006 (como citado em Oliveira e col., 2018). 
7  (como citado em Oliveira e col., 2018).

contribui com 90% da mortalidade desse grupo, embora 
noutros países fenómenos de aculturação e migração 
seletiva mostraram poder alterar também os efeitos da 
prevalência dos países de origem nos resultados obser-
vados nos países de destino8. 

O crescimento das populações imigrantes em Portugal 
induz desafios específicos, de índole social e cultural, 
para a equidade no acesso e qualidade das respostas dos 
cuidados de saúde, designadamente materno-infantil.

Se considerarmos que em 2017 as mulheres de nacio-
nalidade estrangeira foram responsáveis por 10% do 
total dos nados-vivos em Portugal, importância relativa 
significativa quando a população estrangeira nesse ano 
apenas representa 4,1% do total da população residente 
no país9, podemos concluir que o acesso a cuidados de 
saúde primários de qualidade, durante a gravidez e após 
o nascimento do bebé, constitui uma importante medida 
de integração e uma via de apoio à parentalidade, em cir-
cunstâncias de vulnerabilidade acrescida. 

Embora Portugal tenha feito progressos notáveis na 
qualidade e no acesso aos serviços de saúde, nomeada-
mente materna e infantil, persistem lacunas no investi-
mento em saúde preventiva nos cuidados de saúde pri-
mários, onde se inscrevem os programas de preparação 
e apoio à parentalidade. 

As dificuldades no acesso a cuidados de saúde primá-
rios tendem a ser particularmente expressivas nas 
famílias mais vulneráveis, nomeadamente nas famílias 
imigrantes.

8  (como citado em Oliveira e col., 2018).
9  (Oliveira e col., 2018, p.11).
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Investir na integração de serviços que prestam apoio 
à família e às crianças, desde o período da conceção, é 
uma solução que perspetiva o rompimento com os ciclos 
intergeracionais de desvantagem e iniquidade.  Os cui-
dados integrados de saúde materno-infantil podem e 
devem fazer parte da solução, constituindo-se como um 
espaço de acolhimento e proteção à família e, simulta-
neamente, de apoio à parentalidade. 

Também a legislação aplicada à proteção na parentali-
dade deverá acompanhar esta mudança de paradigma. 
Atualmente a lei prevê para os futuros pais apenas três 
dispensas ao trabalho para acompanhamento da grávida 
a consultas pré-natal. O pai, ora considerado acompa-
nhante, é na verdade protagonista da gravidez, prepara-
-se para as tarefas da paternidade e ajusta-se às novas 
circunstâncias da relação conjugal e das relações fami-
liares. É urgente criar condições efetivas para a sua parti-
cipação nas diferentes etapas do processo gravídico e no 
acompanhamento ao desenvolvimento dos filhos.

Outra barreira no acesso aos serviços de saúde mater-
no-infantil prende-se com a arbitrariedade da aplicação 
da lei portuguesa, que prevê que qualquer cidadão tem o 
direito à proteção da sua saúde. Os serviços não podem 
recusar a assistência aos cidadãos com base em quais-
quer razões ligadas à nacionalidade, estatuto legal, reli-
gião, condição económica e social, ou outra razão10. 

Governos que promovem sistemas integrados de acom-
panhamento às famílias, dão as "boas vindas" aos bebés 
e apoiam novos começos de vida para todos, com parti-
cular impacto nas trajetórias de futuro das comunidades 
mais vulneráveis. 

10  (Oliveira e col., 2018, p.331).

Os cuidados de saúde primários assumem um lugar de 
destaque nestes sistemas, que se querem inclusivos. As 
suas práticas devem ser repensadas, considerando a res-
ponsabilidade que detém na construção de um clima de 
diálogo sobre a diversidade, no contexto do estabeleci-
mento de relações de parceria serviços-família. 

As famílias devem encontrar nos serviços condições de 
apoio para viver a parentalidade de acordo com a suas 
escolhas, social e culturalmente determinadas.  

Famílias imigrantes na América que são respeitadas e 
valorizadas na intenção de preservar os rituais e práticas 
próprias da sua cultura de origem, no período de transi-
ção para a parentalidade, tendem a manifestar menor 
incidência de sintomatologia depressiva11. 

Programas de desenvolvimento parental que promovem 
a convivialidade entre famílias constituem uma impor-
tante plataforma de desenvolvimento social e humano, 
contribuindo para combater a discriminação racial e 
étnica que é objeto de preocupação e de monitorização 
na maioria dos países europeus. 

Note-se que nos últimos anos tem-se verificado um 
aumento da perceção de que a discriminação com base 
na origem étnica é «comum» ou «muito comum» nos 
vários países da União Europeia, nomeadamente em 
Portugal12.

11  (Gross-Loh, 2018).
12  (Oliveira e col., 2018, p.15). 
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Ninna nanna
Coccola della mama

Ninna nanna
Coccola del papa.

  

Canção de embalar | Música folk italiana 
Disponível em: https://www.bethsnotesplus.com/2016/11/ninna-nonna.html
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Portugal amigo das famílias,  
dos pais e dos bebés
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Olhar com seriedade e responsabilidade para o futuro é 
reconhecer que o legado das práticas de cuidado e edu-
cação disfuncionais ou desajustadas às necessidades das 
crianças se transmite através das gerações. Gerhardt 
(2015) sublinha que as crianças violentas do futuro, são 
agora bebés. 
Numa realidade próxima, estas crianças transformar-
-se-ão nos adultos a quem será pedido que cuidem com 
empatia dos idosos, participando cooperativamente na 
construção de um mundo sustentável, que seja casa de 
um conjunto de diferentes (únicos).
Para estar equipado para esta tarefa, o ser humano precisa 
de ter "bons começos de vida" que garantam as condições 
necessárias para "bem se desenvolver" e a construção das 
fundações bio-psico-sociais requeridas para "bem viver". 
Sabemos, sem margem para dúvidas, que é custo-efe-
tivo criar condições para que cada bebé tenha o tipo de 
cuidado responsivo de que necessita para se desenvolver 
bem, o que significa que é mandatório valorizar e apoiar 
os adultos que, aos vários níveis, são responsáveis por esta 
tarefa. 
Mas como é que se legisla para a responsividade? 

10 pistas para estimular o pensamento e 
desafiar à ação

É urgente criar um sistema público de acompa-
nhamento às famílias, de base comunitária, que 
reflita uma visão transdisciplinar sobre as suas 
necessidades e se operacionalize na integração 
da ação entre as áreas social, da saúde, educação 
e cultura; assente num paradigma de promoção 
da saúde, do desenvolvimento individual integral 
e ao mesmo tempo do desenvolvimento da uni-
dade familiar.

Num sistema desta natureza, desenvolvem-se 
intervenções com o objetivo de apoiar as pessoas 
que desejam tornar-se pais, e os pais de fetos e de 
bebés, no projeto ou exercício da parentalidade. 

Disponibilizar programas de educação parental 
para todos os pais que equacionam um projeto 
de parentalidade e pais de recém-nascidos, é 
uma aposta com resultados promissores para o 
desenvolvimento individual e humano. 

É fundamental valorizar o espaço comunitário 
para o encontro entre famílias e para o convite ao 
exercício da "parentalidade em companhia".

Sabemos que os bebés não podem suspender 
as suas necessidades para as satisfazerem, ao 
final do dia, quando se reencontram com os 
pais. Tempo de qualidade na infância precoce, 
sejamos honestos (!), é qualidade e continui-
dade das respostas, no tempo. É verdade, os pais 
devem ter liberdade para escolher como querem  
envolver-se no cuidado e educação dos seus 
filhos, sempre que assegurando que as necessi-
dades destes últimos não são comprometidas.

É uma prioridade flexibilizar as leis de apoio à 
parentalidade, no sentido de garantir maior har-
monia na relação trabalho-família, reduzindo o 
stress parental e aumentando o tempo de dispo-
nibilidade de ambos os pais para a relação com 
os filhos.

Se os pais optam por partilhar ou delegar o  
cuidado e educação dos filhos bebés a terceiros, 
é necessário garantir que estes substitutos da 
função parental têm a prontidão necessária para 
a tarefa.

Profissionais que trabalham na área da infân-
cia, com a responsabilidade de cuidar e/ou edu-
car bebés, devem ser treinados para conhecer e 
responder às suas necessidades e ter o retorno 
financeiro e valorização profissional que este 
compromisso exige. 

É necessário formar psicólogos e psicoterapeu-
tas para o trabalho com pais e com bebés e ao 
mesmo tempo desburocratizar e acessibilizar as 
respostas terapêuticas de apoio à parentalidade. 

Existe a necessidade de formar profissionais 
para o trabalho com famílias, numa moldura 
ética que reconheça a visão que ora se propõe 
e que aumente a responsividade dos serviços, 
da comunidade e da sociedade aos desafios 
emergentes.

Ou legislar para a responsividade?
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Devemos aspirar ser a mudança que  
queremos ver no mundo. O indivíduo; 
o profissional; o serviço; a comunidade  
e o país (Portugal) no mundo, podem fazer 
toda a diferença.
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Wabi-sabi é um termo Japonês que representa uma abordagem estética, com 
base nos princípios do budismo, centrada na aceitação da transitoriedade e 
imperfeição. Em contraste direto com a sociedade ocidental, que tende a ligar 
beleza e perfeição, este conceito celebra a individualidade e a natureza imperfeita 
das coisas. 

São as qualidades particulares dos objetos que os tornam únicos, genuínos e 
bonitos. 

Cada indivíduo é singular e assim o é na forma como exerce a sua maternidade 
ou paternidade que constitui um processo de desenvolvimento contínuo.

Leia-se Wabi-sabi, aplicado à parentalidade, como uma abordagem focada no 
crescimento e valorização da mestria que, ao contrário da perfeição, aceita a 
transitoriedade e a imperfeição como partes de um processo. 

Mestria parental, 
o resultado de um movimento contínuo  

de melhoria e aprendizagem. 
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