Minicurso

O ENFOQUE QUALITATIVO NA AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS
PSICOEDUCATIVOS: APLICAÇÕES E CONTRIBUTOS DA
METODOLOGIA QUALITATIVA
Ana P. Antunes1, Joana O. Xavier1, Africa Borges , Manuela Rodríguez-Dorta , Elena Rodríguez-Naveiras ,
2
3
3
Maria Cadenas , Ana T. Almeida e Cláudia Miranda
2

2

2

1 Universidade da Madeira, Portugal. aantunes@uma.pt; joanaoliveiraxavier@gmail.com
2 Universidad de La Laguna, Espanha. aborges@ull.edu.es; m.rodriguez.dorta83@gmail.com; naveiras@ull.es;
mcadbor@gmail.com
3 Universidade do Minho, Portugal. anatalmeida@gmail.com; claudiamirandinha@hotmail.com

Resumo. A Psicologia, além da procura de afirmação como ciência, pretende contribuir para a
resolução de problemáticas ao nível do indivíduo que se quer inserido na sociedade. O surgimento da
Psicologia Positiva tem deslocado a tónica da dificuldade para a potencialidade, valorizando a
oportunidade de desenvolvimento do sujeito, sendo que, do ponto de vista da investigação, se
assiste a uma certa insatisfação com a metodologia quantitativa, sobretudo, quando não atende à
idiossincrasia da pessoa e não permite perceber profundamente os processos de mudança. Ao
mesmo tempo, no que se refere à intervenção, verifica-se uma demanda crescente de propostas
baseadas na evidência. Perante o exposto, o objetivo deste minicurso é ilustrar como a Psicologia,
em diferentes vertentes, pode recorrer à metodologia qualitativa, para substanciar a investigação
desenvolvida, através da apresentação de três recursos: a) entrevista semiestruturada (construída a
partir da abordagem fenomenológica e utilizada como avaliação pré-teste, pós-teste e follow-up num
programa de educação parental, aplicado no âmbito de um grupo de dança inclusiva); metodologia
observacional (útil para avaliação formativa de programas e análise do processo de mudança de
comportamentos ao longo dos programas, permite recolha de dados grupal ou individual, ilustrandose a criação de instrumentos, o treino de observadores, a determinação da validade dos dados e a
análise dos mesmos); e c) Q-set da Resiliência Familiar (método misto, originalmente construído para
a avaliação do funcionamento resiliente das famílias em risco psicossocial. Ao contemplar o binómio
risco-proteção e possibilitar o contraste inter-juízes, conduz a avaliações mais ajustadas e
concertadas das famílias com importantes implicações para a prática, podendo constituir-se como
guia orientador da intervenção ou, ainda, enquanto medida de avaliação da sua eficácia). Estes
recursos serão apresentados, dando oportunidade aos participantes de os conhecerem mais
detalhadamente, sendo ilustrada a sua aplicação e análise de dados (ex: através de trechos das
entrevistas ou vídeos e das classificações nos Q-sort), a validação da cotação das respostas, e
conhecimento da pertinência da aplicação no âmbito da avaliação da intervenção psicoeducativa
apresentando resultados alcançados em estudos realizados.
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