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ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO 

 Modificações sociopolíticas a partir de 1974 

 aumento progressivo do acesso das mulheres ao mercado de trabalho 
 

 Em 2011 

 60% das mulheres com filhos com idades inferiores a 3 anos 
 

(Organization for Economic Co-operation and Development [OECD], 2011, 2014) 

 

 Composição das famílias - 2011 

 14.9% núcleos monoparentais  
 6.9% núcleos monoparentais com filhos menores de idade 
 7.4% com três ou mais filhos 

(Instituto Nacional de Estatística [INE], 2014) 

 

 Crise económica e financeira com início em 2008 

 

 

 



ENQUADRAMENTO SOCIOECONÓMICO 

 Taxa de desemprego 

 2004 -  6.8% 

 2010 – 10.6% 

 2014 – 15.3%             
 (INE, 2004, 2010, 2013; Rede Europeia Anti-Pobreza/Portugal, 2014) 

  Nível de Escolaridade - 2011 

 8.9 anos na população com idades entre os 25 e os 65 anos 

 7.4 anos na população em geral 
(Conselho Nacional de Educação [CNE], 2014) 

 Taxa de risco de pobreza - 2012 

 18.7% - rendimento equivalente mensal inferior a 409€  

 22.2% - famílias com crianças 

 33.6% - um adulto com, pelo menos, uma criança  

 40.4% - dois adultos com três ou mais crianças   
(INE, 2014) 

  

 



A ECOLOGIA DO RISCO PRECOCE 

“Uma abordagem ecológica do risco desenvolvimental enfatiza o 
desenvolvimento em contexto” 

 

“O meio ambiente da criança inclui a família, os amigos, a vizinhança e a 
escola, bem como as leis e as instituições” 

(Garbarino & Ganzel, 2000, p.81) 

 

 A acumulação e persistência de fatores de risco sociocultural podem ter 
efeitos negativos no desenvolvimento das crianças 

(Burchinal, Roberts, Hooper, & Zeisel, 2000; Gutman, Sameroff, & Cole, 2003) 

 

 Aumentando o número de fatores de risco no contexto familiar, os 
resultados cognitivos das crianças tendem a ser mais baixos 

(Cadima, Peixoto, & Leal, 2009; Nunes & Cruz, 2008) 

  

 

 

 

 

  



A ECOLOGIA DO RISCO PRECOCE 

Fatores de risco 

 Composição do agregado familiar  

 Elevado número de crianças (≥3 crianças); núcleos monoparentais 

 Baixo nível educativo dos pais  

 ≤9 anos de escolaridade 

 Baixo estatuto ocupacional dos pais  

 Desemprego ou emprego não qualificado  

(International Standard Classification of Occupations [ISCO-88], 2012) 

 Rendimento económico baixo 

 Rendimento mensal equivalente inferior ao SMN 

 

 



OBJETIVOS DO ESTUDO 

 Descrever características das famílias de bebés a 

frequentar a creche. 

 Explorar associações entre os fatores de risco presentes 

no contexto familiar e a qualidade do ambiente familiar. 

 



PARTICIPANTES 

 90 bebés da Grande Área Metropolitana do Porto e suas famílias 

 



MEDIDAS 

Questionário sobre características sociodemográficas da família 

 (QSF; Pessanha, Barros, Pinto, & Cadima, 2013) 

 

Escala de Avaliação do Ambiente Familiar – Inventário HOME  

(HOME; Bradley & Caldwell, 1984/1997) 

 Pontuação global (α=.69) 



RESULTADOS: Qualidade do ambiente familiar 

  Escala de resposta M DP Min. – Máx. 

Qualidade do ambiente 

familiar (HOME) 

 

0 – 45 32.82 4.16 23 – 42 



 
 
RESULTADOS: Percentagem de Famílias em Situação de 
Risco para cada Fator de Risco Considerado 
 

  Mãe Pai 

Nível educativo (≤9 anos) 11.11% 27.78.% 

Situação profissional     

Desemprego 12.22% 8.89% 

Ocupação não qualificada 3.33% 4.44% 

Rendimento mensal equivalente (≤SMN) 24.44% 

Composição do agregado familiar  

     Com ≥ 3 crianças 
3.33% 

     Núcleos monoparentais 2.22% 



 
 
RESULTADOS: Percentagem de Famílias em Situação de 
Risco Cumulativo 
 

63% das famílias não apresentavam nenhum dos fatores de risco 
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RESULTADOS: Número de Fatores de Risco & Qualidade do 
Ambiente Familiar 

 
 

Risco Cumulativo 

Qualidade do 
Ambiente 
Familiar 
(HOME) 

r = -.26* 

*p < .05 



 
 
DISCUSSÃO 
 
 Maioria das famílias participantes não apresenta acumulação de 

fatores de risco. 

 Foi encontrada uma associação negativa entre o risco cumulativo e a 

qualidade do ambiente familiar, indicando uma tendência para que 

contextos familiares socioeconomicamente menos favorecidos sejam 

também aqueles que proporcionam ambientes familiares menos 

responsivos e estimulantes. 

 Frequentar a creche poderia proteger, em termos desenvolvimentais, 

as crianças cujos contextos familiares evidenciam mais fatores de 

risco e que parecem proporcionar um ambiente menos promotor do 

desenvolvimento. 

 



 
 
DISCUSSÃO 
 
 O papel compensatório desempenhado pelos cuidados extrafamiliares de 

elevada qualidade é fulcral, assumindo-se como fator protetor em 

crianças que, oriundas de contextos familiares socialmente mais 

desfavorecidos, ou menos estimulantes, se encontrem em risco de atraso 

de desenvolvimento. 

(Burchinal, Vandergrift, Pianta, & Mashburn, 2010;  

Leseman & Slot, 2014; Peisner-Feinberg & Yazejian, 2010) 

 Durante a infância, a participação em contextos educativos extrafamiliares 

de elevada qualidade aparece positivamente associada, a curto e longo 

prazo, aos resultados desenvolvimentais das crianças, a nível social, 

cognitivo e da linguagem, e ao posterior desempenho académico  

(Mashburn et al., 2008; Pinto, Pessanha, & Aguiar, 2013) 



 
 
DISCUSSÃO 
 
 Direções futuras 

 Inclusão de famílias verdadeiramente em risco 

 Inclusão de mais famílias de bebés que frequentam a creche e, também, famílias 

cujos bebés se encontrem em outros contextos.  

 

 Por mais eficazes que sejam os programas de intervenção e as 

políticas de combate à pobreza e à exclusão, não poderão 

substituir empregos que produzam rendimentos decentes, 

habitações condignas e cuidados de saúde e de educação 

apropriados. 

Zigler (2000) 
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