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E

ste texto apresenta resultados de avaliações experimentais que investigaram os efeitos
de programas de visitação domiciliar sobre resultados de curto, médio e longo prazo,
abrangendo dimensões como desenvolvimento infantil, crime e mercado de trabalho. Discutese programas que promovem, de maneira geral, o desenvolvimento de habilidades cognitivas, nãocognitivas e de melhores práticas parentais, além da integração da família à rede de serviços públicos.
São apresentadas evidências sobre quatro programas: Reach Up and Learn (Jamaica), Perry Program1
(EUA), Reach Up and Learn (adaptação colombiana) e Nurse-Family Partnership.

PRINCIPAIS CONCLUSÕES
• Impacto positivo em habilidades não-cognitivas (perseverança, motivação,
preferência intertemporal, aversão ao risco, autoestima e autocontrole)
por muitos anos após a intervenção. Evidências demonstram eficácia
no aprimoramento do desenvolvimento dessas habilidades mesmo com
intervenção em diferentes momentos da primeira infância.
• Impacto positivo em habilidades cognitivas, com tendência de se dissipar
ao longo do tempo, só persistindo em intervenções nos primeiros anos
de vida das crianças.

1 Os resultados da avaliação do Perry Preschool Program também foram abordados na Síntese de Evidências Clear 06, sobre primeira infância.

Além dos destaques apresentados no box acima, os estudos em que foram realizadas etapas de
seguimento de longo prazo mostram, no geral, efeitos dos programas sobre os seguintes aspectos
específicos:
•

Crime: diminuição no número de prisões e de violações da lei.

•

Mercado de trabalho: efeito positivo na renda e na empregabilidade das pessoas.

•

Práticas saudáveis no dia a dia: programas trouxeram diminuição no consumo de cigarros e
aumento de práticas de atividades físicas.

•

Educação: programas aumentaram a performance das pessoas no ambiente escolar; bem
como incentivaram-nas a ter mais interesse acadêmico.

Resumo dos impactos
Os gráficos abaixo apresentam o impacto, em variação percentual (entre parênteses, o p-valor da
estimação2,3), do programa em dimensões como crime, mercado de trabalho, qualidade de vida e
educação. A etapa de seguimento foi realizada em diferentes momentos após o início da intervenção
para cada programa (a idade em que essa etapa foi realizada está indicada entre colchetes para cada
programa).

Legenda dos gráficos
Variação significante (a 10%)

Variação não significante (a 10%)

Os resultados mostram, no geral, uma diminuição no número de prisões, um aumento da renda
média anual, uma diminuição no consumo constante de cigarros e um aumento médio do GPA (Grade
Point Average – uma maneira de se interpretar as notas de alunos nas escolas), impacto positivo em
habilidades cognitivas e não-cognitivas. Todos os resultados são calculados por meio da comparação
do grupo de tratamento (os que receberam o programa) com o grupo de controle (os que não
receberam o programa).
No geral, houve diminuição do número de prisões das pessoas que receberam o tratamento.

2 O p-valor é a probabilidade de se observar a diferença de médias calculada entre os grupos de tratado e controle caso ela fosse, de fato, igual a zero na

população. É significante a 10% uma diferença cujo valor só ocorreria em 10 de cada 100 amostragens.
3 Em alguns artigos, o valor do p-valor não é reportado. Apenas informa-se que ele é superior a 10%. Nesses casos, vamos reportar “>0,1”.

*Os resultados do Perry Program são reportados por gênero.
**Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Elmira, Nova Iorque

Foi observado, também, aumento da renda anual4 das pessoas que foram beneficiadas pelo
programa.

*Os resultados do Perry Program são reportados por gênero.

4 No Reach Up and Learn se considera o os ganhos médios de toda a vida, enquanto no Perry Program é utilizado os ganhos brutos anuais.

O consumo de cigarro entre os beneficiários dos programas foi menor do que o do grupo de
comparação.

*Os resultados do Perry Program são reportados por gênero.
**Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Elmira, Nova Iorque.

O desempenho médio dos beneficiários dos programas nas notas na escola5 foi melhor do que em
relação ao do grupo de comparação.

*Os resultados do Perry Program são reportados por gênero.
**Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Memphis, Tenessee.
***A amostra da avaliação do Nurse Family Partnership implementado em Memphis, Tenessee,

5(GPA é uma medida que resume as notas de um aluno).

Nota-se, também, um aumento nos indicadores de habilidades cognitivas. O interessante é que o
maior efeito observado se deu no longo prazo.

*Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Elmira, Nova Iorque
** Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Denver, Colorado
*** Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Memphis, Tenessee

Por fim, no geral, houve ganhos nos indicadores de habilidades não-cognitivas para os participantes
dos programas6.

*Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Elmira, Nova Iorque
** Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Denver, Colorado
*** Os resultados do Nurse Family Partnership dizem respeito à realização da avaliação de impacto do programa em Memphis, Tenessee

Detalhes acerca da implementação
Nota-se que todos os programas são estruturados de forma a integrarem-se com a comunidade
na qual a família está inserida. Para além disso, cada um deles apresenta características próprias. A
tabela abaixo expõe os principais detalhes de cada programa:
Tabela 1: Detalhamento dos programas de visitação domiciliar

Programa

Profissionais
implementando
a intervenção

Suplementação
alimentar

Uso de
infraestrutura
preexistente

Interação com
comunidade para
implementação
do programa

Currículo de
aprendizagem
ativa

Perry Program

Professores
bacharelados

-

Uso da
estrutura da
escola

Parceria com
a escola Perry
Elementary

Tomada de
decisões e
resolução de
problemas

Reach Up
and Learn

Profissionais
da saúde.

Suplementação
energética e de
vitaminas

-

Apoio nos
servidores
públicos de
saúde

-

Adaptação
colombiana
do Reach Up
and Learn

Madres líderes

Suplementação
energética e de
vitaminas

Uso do Familias
en Acción (FeA)
e de suas
madres lideres

Apoio nos servidores
públicos de saúde e
nas madres lideres

-

Nurse-Family
Partnership

Enfermeiros

-

Currículo
adaptável para
todo os EUA

Identificação
do público alvo
via clínicas da
comunidade

-

6 As habilidades não-cognitivas avaliadas foram: depressão, autoestima, ansiedade, comportamento antissocial, déficit de atenção, hiperatividade, etc.

Descrição dos programas
Cada um dos programas analisados são descritos na tabela abaixo.
Tabela 2: Descrição dos programas

Estrutura do
programa

Duração do programa/
duração das visitas

123 famílias de crianças negras
de 3 a 4 anos em situação de
vulnerabilidade.

Currículo de aprendizagem
ativa na escola + visitas
familiares que envolviam os
pais nesse aprendizado.

De 1 a 2 anos/1h30
semanalmente + 2h30
por manhã na escola.

129 famílias cujas crianças
tinham entre 9 e 24 meses
de idade e apresentavam
crescimento estagnado.

Estímulo psicossocial (ensinar
famílias a interagirem com
crianças) ou suplementação
alimentar ou ambos.

Adaptação colombiana
do Reach Up and Learn

1420 crianças em
situação de risco de
subdesenvolvimento.

Estímulo psicossocial (ensinar
famílias a interagirem com
crianças) ou suplementação
alimentar ou ambos.

Nurse-Family
Partnership

Mulheres grávidas de primeira
viagem de baixa renda.

Programa

Público-alvo

Perry Program

Reach Up and Learn

Visitas antes do nascimento da
criança (que ensina boas práticas
parentais e de gravidez)/visitas
depois do nascimento da criança
(que estimula a relação entre pais
e filhos).

2 anos/1h semanalmente.

18 meses/1h semanalmente.

Aproximadamente 10
últimas semanas de
gestação + 2 anos depois
do nascimento/1h15 de
duas em duas semanas.

Perry Program (EUA)
O Perry Program foi um programa de intervenção na primeira infância proposto pelo psicólogo
Dr. David P. Weikart, em parceria com Charles Eugene Beatty, o diretor da escola Perry Elementary, de
Ypsilanti, Missouri, que aconteceu entre 1962 e 1967 nos Estados Unidos e envolveu 123 crianças. Seu
público-alvo eram crianças negras de três a quatro anos em situação de pobreza.
Na pré-escola Perry, que dá nome ao programa, professores com educação superior conduziam
sessões de 2h30 com uma metodologia educacional focada na aprendizagem ativa. As crianças
engajavam-se em atividades que (i) envolviam tomada de decisões e resoluções de problemas e (ii)
eram planejadas, executadas e avaliadas pelas próprias crianças, com suporte dos adultos. Para além
disso, eram realizadas visitas semanais de 1h30 às casas das crianças, desenhadas para envolver as
famílias no processo educacional dos filhos.

Reach Up and Learn (Jamaica)
O Reach Up and Learn foi desenvolvido pelo governo jamaicano e tratava-se de uma intervenção
na primeira infância com foco no desenvolvimento físico e intelectual das crianças. Envolveu 129
crianças com crescimento estagnado entre 9 e 24 meses de idade.
Os participantes poderiam receber um dos seguintes tratamentos: (i) a criança recebia, em casa,
a visita de um profissional de saúde da comunidade que instruía as famílias em como brincar e
em como lidar com as crianças, no tratamento conhecido como estímulo psicossocial; (ii) a família
recebia suplementação alimentar, de modo a suprir a necessidade energética e de vitaminas das
crianças com crescimento estagnado (a família também recebia leite e cereal para evitar o consumo
do suplemento por outros familiares); (iii) visitas e suplementação juntas. As visitas eram semanais e
duravam uma hora.

Adaptação Colombiana do Reach Up and Learn (Colômbia)
A versão Colombiana do Reach Up and Learn adaptou o currículo aplicado na Jamaica para a
Colômbia. Envolveu 1420 crianças em situação de vulnerabilidade espalhadas por 96 cidades de 8
províncias colombianas.
A implementação, se apoiou na existência do programa Familias en Acción (FeA), um programa
de transferência condicional de renda previamente existente na Colômbia. No FeA, cada comunidade
elege uma “madre líder” (mãe líder), que atuava como uma representante que facilita as transferências
de renda e realizada as intervenções nas casas das famílias beneficiadas. As visitas tinham como intuito
(i) o estímulo psicossocial da criança, estimulando os pais a interagirem com ela, (ii) a administração
de um suplemento alimentar à criança ou (iii) as duas intervenções juntas. As visitas eram semanais
e duravam uma hora.

Nurse-Family Partnership (EUA)
Nurse-Family Partnership é uma fundação norte americana cujo foco é a intervenção na primeira
infância por meio de visitas a famílias em situação de vulnerabilidade. Sua atuação é por meio de uma
parceria com entes federais e estaduais. A fundação realiza essas intervenções ao longo de todo o
território dos EUA, tendo operado em 41 estados da união.
O público-alvo são mulheres grávidas de primeira viagem de baixa renda recrutadas em clínicas
de obstetrícia. A intervenção pode ser implementada por enfermeiros. Nela, as famílias recebem
visitas durante a fase final da gestação da mãe (principalmente, nas últimas 10 semanas), na qual são
ensinadas boas práticas parentais e cuidados durante a gravidez, bem como durante os dois primeiros
anos de vida da criança, na qual são feitas visitas que estimulam a relação entre famílias e crianças.
No estudo investigou-se as intervenções na cidade de Elmira, Nova Iorque (que envolveu 315
famílias), uma intervenção em Denver, Colorado (que envolveu 735 famílias), e uma em Memphis,
Tenessee (que envolveu 1.139 famílias).
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