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Bem-estar e Qualidade de Vida de Crianças em Contextos de Pobreza 

 

Resumo 

Existe um vasto acervo acerca da pobreza infantil que documenta os seus efeitos 

deletérios na saúde, desenvolvimento e bem-estar das crianças. Estes efeitos estão 

consistentemente associados às circunstâncias da pobreza, que são caracterizadas pela falta 

de recursos de suporte e estímulo desenvolvimental e pela exposição ambiental ao risco físico 

e psicossocial. A pesquisa tem estado centrada na análise de variáveis e trajetórias isoladas do 

bem-estar e da ecologia social das crianças, ignorando possíveis efeitos cumulativos da 

exposição a recursos ecológicos e fatores promotores do desenvolvimento que são 

concomitantes com o risco. No presente estudo foi aplicada uma metodologia exploratória e 

correlacional, que aferisse a natureza e dinâmicas das associações existentes entre 

características sociodemográficas, indicadores de risco familiar, recursos ecológicos, e o bem-

estar e qualidade de vida de crianças em situação de pobreza, de forma a testar efeitos 

cumulativos e mediadores dos recursos ecológicos. A amostra é constituída por 125 crianças 

entre os 8 e os 16 anos de idade, pertencentes a famílias em risco de pobreza e exclusão 

social, apoiadas por respostas sociais prestadoras de serviços à família e comunidade. Os 

resultados indicaram que (a) crianças com mais recursos ecológicos apresentam níveis mais 

elevados no seu bem-estar e qualidade de vida; (b) características sociodemográficas 

específicas e indicadores de risco familiar predizem menos recursos ecológicos da criança e 

níveis mais baixos no seu bem-estar e qualidade de vida, observando-se efeitos mediadores 

dos recursos ecológicos na presença de risco familiar; (c) o sexo e idade da criança são bons 

preditores da sua qualidade de vida, verificando-se, no entanto, um efeito mediador dos 

recursos ecológicos da criança. Estes dados fornecem suporte à hipótese de efeitos 

cumulativos dos recursos ecológicos no bem-estar das crianças, relevando a importância de 

uma abordagem ecológica, centrada em mecanismos mediadores, à pobreza infantil e bem-

estar. 

Palavras-chave: crianças, bem-estar, qualidade de vida, pobreza infantil, recursos ecológicos, 

efeitos mediadores



 
 

 
 

 



 
 

__________________________________________________________________________
vii 
 

 

Well-being and Quality of Life of Children in Contexts of Poverty 

 

Abstract 

There is a vast body of research about child poverty that documents its harmful effects 

on health, development and well-being of children. These effects are consistently associated 

with the circumstances of poverty, which are characterized by the lack of both resources of 

support and developmental stimulation as well as environmental exposure to physical and 

psychosocial risk. Typically, research has been centered in the analysis of isolated variables 

and trajectories of well-being and the social ecology of children, ignoring possible cumulative 

effects of exposure to ecological resources and developmental promoting factors that are 

concomitant with risk. An exploratory and correlational methodology was applied in the present 

study, in order to measure the nature and dynamics of existing associations between 

sociodemographic characteristics, familial risk indicators, ecological resources, and the well-

being and quality of life of children living in poverty, through the test of the cumulative and 

mediating effects of ecological resources. The sample is composed of 125 children between 8 

and 16 years old, belonging to families at risk of poverty and social exclusion, who were 

receiving support from specialized social services. Results indicated that (a) children who have 

more ecological resources present higher levels of well-being and quality of life; (b) specific 

sociodemographic characteristics and familial risk indicators predict less child ecological 

resources and lower levels of well-being and quality of life, with mediating effects of ecological 

resources in the presence of familial risk; (c) both gender and age of the child are good 

predictors of its quality of life, however, a mediating effect of the ecological resources was found. 

This data supports the hypothesis of cumulative effects of ecological resources in child well-

being, highlighting the importance of an ecological approach, centered in mediating 

mechanisms, to child poverty and well-being.       

Keywords: children, well-being, quality of life, child poverty, ecological resources, mediating 

effects



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

ix 
 

Índice 

 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 13 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO .............................................................................................. 15 

1 – Crianças em situação de pobreza ............................................................................ 15 

1.1 - Contextos de desenvolvimento humano e a ecologia material e psicossocial da 

pobreza infantil .......................................................................................................... 21 

1.2 - Resultados desenvolvimentais associados à pobreza infantil ............................... 27 

1.3 - Modelos explicativos: trajetórias, efeitos e intervenção ........................................ 30 

2 - O Bem-estar das crianças ......................................................................................... 41 

3 - A Qualidade de Vida das crianças .............................................................................. 45 

MÉTODO ............................................................................................................................ 51 

1 – Plano de Estudo ...................................................................................................... 52 

2 – Participantes ........................................................................................................... 54 

3 – Instrumentos ........................................................................................................... 56 

4 – Procedimentos ........................................................................................................ 59 

RESULTADOS ..................................................................................................................... 64 

1. Associações entre as características sociodemográficas, os indicadores de risco familiar, 

os recursos ecológicos, o Bem-estar e a Qualidade de Vida da criança ............................ 66 

2. Efeitos moderadores das características sociodemográficas da criança e indicadores de 

risco familiar sobre o seu Bem-estar e Qualidade de Vida ............................................... 74 

3. Efeito cumulativo e mediador dos recursos ecológicos da criança sobre o seu Bem-estar 

e Qualidade de Vida ....................................................................................................... 76 

4. Discussão .................................................................................................................. 78 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 84 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................................... 87 

ANEXOS ............................................................................................................................. 95 

 

 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

x 
 

Lista de Siglas e Abreviaturas 

 

AROPE - At risk of poverty or social exclusion (em risco de pobreza ou exclusão social) - 

Indicador Económico 

Be – Bem-estar 

CDC – Convenção sobre os Direitos da Criança  

EAPN – European Anti-Poverty Network (Rede Europeia Anti Pobreza)  

Eurochild – Rede europeia de organizações e indivíduos dedicados à promoção da qualidade 

de vida de crianças e jovens 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico  

OMS – Organização Mundial de Saúde 

ONU – Organização das Nações Unidas  

QdV – Qualidade de Vida 

REC – Recursos Ecológicos 

UE – União Europeia  

UNICEF – United Nations Children´s Fund (Fundo das Nações Unidas para a Infância)  

WHOQOL-Group – Grupo de trabalho da OMS dedicado ao estudo da qualidade de vida em 

populações diversas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
__________________________________________________________________________ 

xi 
 

Lista de Quadros, Tabelas e Figuras 

 

Quadro 1. Instrumentos, Respondentes e Objetivos……………………………….……….………….56 

 

Tabela 1. Características Sociodemográficas da Amostra………………………………………….…55 

Tabela 2. Análise Descritiva das Variáveis Dependentes e Mediadoras…………………….…….66 

Tabela 3. Análise Diferencial Entre os Grupos Pobreza Cronicidade, Família Multidesafiada  

e Discriminação/Exclusão Social ao Nível do Be, QdV e REC………………………………….…….72 

Tabela 4. Preditores Sociodemográficos do Be, QdV e REC………………………………….…...…74 

 

Figura 1. Resultados da testagem do modelo de mediação 1………………………………….…...77 

Figura 2. Resultados da testagem do modelo de mediação 1………………………………..…..…77 

Figura 3. Resultados da testagem do modelo de mediação 3……………………………………….78 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

___________________________________________________________________________
13 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pobreza infantil constitui-se como um fenómeno de risco distal cujos efeitos 

são mediados por fatores proximais. Caracterizada pela falta de recursos de suporte e 

estímulo desenvolvimental e pela exposição ambiental ao risco físico e psicossocial, a 

pobreza infantil produz efeitos prejudiciais ao Bem-estar (Be) físico, cognitivo, 

socioemocional e comportamental das crianças. Estas vivem numa ecologia social com 

características específicas, enfrentando um conjunto de condições físicas e 

psicossociais que são menos do que ótimas, muitas das quais coocorrentes e 

pervasivas. 

Esta exposição prejudicial ao seu Be e Qualidade de Vida (QdV) é 

experienciada em vários contextos ecológicos de desenvolvimento, onde se incluem 

não só o funcionamento individual e familiar, mas também a vizinhança, a escola e os 

serviços sociais da comunidade, daí a importância da análise da realidade ecológica da 

pobreza infantil e fatores que produzem efeitos no Be das crianças (Evans, 2004; 

Guajardo & Ríos, 2010). No entanto, muitas das crianças em risco crescem para 

viverem vidas produtivas e integradas, pelo que é importante analisar as circunstâncias 

e características que promovem comportamentos sadios e competência (Murry et al., 

2002). 

O Be e a QdV são dois constructos multidimensionais de cariz objetivo e 

subjetivo que poderão ser muito úteis nesta análise no sentido em que fornecem dados 

acerca da saúde, desenvolvimento e funcionamento físico, psicológico e social das 

crianças. Estes dados devem ser recolhidos respeitando a multidimensionalidade dos 

constructos, incorporando medidas objetivas e subjetivas que sejam sensíveis a 

atributos e forças, assim como a dificuldades e défices, e permeáveis aos contextos de 

vida e características das crianças. Uma abordagem desenvolvimental e ecológica ao 

Be e QdV permite a identificação não só dos riscos, mas também dos fatores 

promotores nas trajetórias desenvolvimentais de crianças em situação de pobreza, com 

implicações na intervenção psicossocial.        

Embora exista um vasto acervo acerca dos efeitos desenvolvimentais da 

pobreza, a pesquisa tem estado centrada na análise de trajetórias e variáveis isoladas 

do Be e ecologia social das crianças, ignorando possíveis efeitos cumulativos e 
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interativos da exposição a recursos ecológicos e fatores promotores do 

desenvolvimento que são concomitantes com o risco. O propósito deste estudo foi 

investigar a hipótese de efeitos cumulativos e mediadores dos recursos materiais e 

psicossociais, emanantes de níveis ecológicos diferentes, no Be e QdV de crianças em 

situação de pobreza. Para tal procurou responder a três questões: (a) as características 

sociodemográficas e os recursos ecológicos da criança estão associados ao seu Be e 

QdV? (b) as características sociodemográficas da criança e indicadores de risco 

familiar exercem efeitos moderadores sobre o seu Be e QdV? (c) os recursos 

ecológicos da criança exercem um efeito cumulativo e mediador sobre o seu Be e 

QdV?  

O primeiro capítulo versa sobre aspetos concernentes ao fenómeno da pobreza 

infantil (a ecologia e vivência da pobreza, resultados desenvolvimentais e modelos 

explicativos) e ao Be e QdV das crianças (concetualização, dimensões e questões 

metodológicas). O segundo capítulo é dedicado ao estudo empírico e método (desenho 

do estudo, amostragem, procedimentos, instrumentos, tratamento estatístico das 

variáveis). No terceiro capítulo proceder-se-á à apresentação dos resultados (estatística 

descritiva e inferencial, discussão). Na conclusão serão atendidas as reflexões sobre os 

resultados e seus significados, as respostas possíveis ao enunciado e as limitações 

identificadas no estudo. 

 

 

 

 

 



 

 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

1 – Crianças em situação de pobreza 

O estudo do fenómeno da pobreza comporta em si um problemático mosaico 

de definições e abordagens científicas, com implicações epistemológicas que 

determinam per si as formas de analisar o seu impacto no desenvolvimento humano e 

a tipologia de estratégias a implementar para modificar os seus efeitos. Esta 

problemática pode produzir resultados díspares ou contraditórios que são fruto não só 

dos correspondentes interesses sociais dos investigadores, mas também de fatores 

como a disciplina de investigação, a origem institucional ou os fins do estudo 

(Hermida, Segretin, Lipina, Benarós, & Colombo, 2010; Lacruz & Peirats, 1995).  

O estudo da pobreza infantil é, como tal, constituído por uma complexa rede 

de matrizes conceptuais e de análise, que fazem diferenciadas aproximações ao 

fenómeno. É exemplo disso a diversidade de conceitos utilizada na sua 

operacionalização e as concorrentes abordagens metodológicas: o debate acerca da 

escolha de limiares de pobreza absoluta ou de pobreza relativa; a unidimensionalidade 

e multidimensionalidade do fenómeno; a objetividade ou subjetividade da análise; o 

uso do agregado familiar ou da criança como unidade de análise; a utilização de 

medidas monetárias ou não-monetárias; o debate central sobre a utilização do 

rendimento do agregado familiar, da medida wealth minus debt ou do estatuto 

socioeconómico (capital económico, social e humano); as abordagens quantitativas ou 

qualitativas; as abordagens simples, complexas, compreensivas ou holísticas; centrada 

na subsistência, na privação relativa, em capacidades ou na perceção social de 

necessidades; baseada na privação de recursos materiais e sociais ou em indicadores 

sociais de Bem-estar (Be) e direitos (Bradley & Corwyn, 2002; Brooks-Gunn, Duncan, 

& Maritato, 1999; Gordon & Nandy, 2012; Lacruz & Peirats, 1995; Pereira, 2010; 

Roelen & Gassman, 2008; White, Leavy, & Masters, 2003).  

Esta falta de consenso é importante pois a forma como caracterizamos os 

efeitos da pobreza depende da forma como a operacionalizamos. Uma dessas 

dificuldades tem a ver com o facto de a pobreza de rendimentos estar relacionada com 

um conjunto de condições sociais que são elas próprias prejudiciais ao Be das crianças, 

sendo difícil separar este fenómeno de outros que frequentemente coocorrem, como 
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determinadas estruturas familiares comuns à situação de pobreza ou baixos níveis de 

educação e segurança ocupacional (Aber, Bennett, Conley, & Li, 1997).  

Apesar de nos países desenvolvidos as abordagens à pobreza infantil serem 

dominadas pela utilização de medidas monetárias (ex. rendimentos do agregado 

familiar), fatores como a privação material, a saúde e a educação começam a ser 

também incorporados nas análises, mesmo que não englobem todos os aspetos que são 

especificamente fundamentais para as crianças. A literatura desenvolvimental 

começou a relevar a importância da adoção de uma abordagem multidimensional, 

compassando este fenómeno não só através dos rendimentos das famílias, mas 

incorporando dimensões como saúde, educação, participação, nutrição, segurança, 

habitação/ambiente e Be subjetivo (UNICEF, 2012, 2013; White et al., 2003; 

Yoshikawa, Aber, & Beardslee, 2012).  

Existem várias razões que explicam a vitalidade das diversas abordagens 

disciplinares ao fenómeno da pobreza infantil: (a) as crianças situam-se num nível 

elevado de risco de pobreza, comparativamente à restante população, 

independentemente do tempo e lugar onde habitam; (b) dependem do seu ambiente 

direto - famílias, educadores e comunidade - no que concerne à satisfação das suas 

necessidades básicas de desenvolvimento; (c) estão sujeitas à distribuição de recursos 

efetuada pelos seus pais, famílias e restantes membros da comunidade; (d) a vivência 

da pobreza na infância produz efeitos negativos no desenvolvimento físico, 

psicológico e social, diminuindo as competências e possibilidades de vida; (e) a 

vivência da pobreza na infância aumenta o risco de vir a ser experienciada na idade 

adulta, transferindo-se assim custos sociais para o futuro; (f) o Be e desenvolvimento 

das crianças contribuem para o Be e desenvolvimento geral de uma comunidade ou 

país, pois as crianças constituem-se como capital humano e recursos potenciais dessa 

comunidade ou país; (g) o fenómeno da pobreza infantil tem uma forte ressonância 

ética e política pois envolve um sentimento de indesejabilidade desta condição que vai 

muito além da observação de padrões de vida baixos; (h) a vivência da pobreza e 

privação na infância constitui uma violação dos direitos consagrados na Convenção 

sobre os Direitos da Criança (CDC) (Bastos, Fernandes, Passos, & Malho, 2008; 

Bradbury, Jenkins, & Micklewright, 2013; Roelen & Gassman, 2008; Sarmento & 

Veiga, 2010; White et al., 2003). 
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  Embora envoltas em debate técnico e científico, podemos afirmar que todas 

as definições de pobreza são relativas. Mesmo as definições absolutas de pobreza são 

relativas na medida em que definem um mínimo aceitável na sociedade, devendo por 

isso ser atualizadas por forma a refletirem essa aceitabilidade. Nesse sentido, a maioria 

dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) 

e a União Europeia (EU) têm adotado limiares nacionais de pobreza apurados com 

base numa medida relativa, fixando esse limiar em 50% ou 60% do rendimento 

mediano nacional, constituindo-se essa a linha abaixo da qual a população se encontra 

em risco de pobreza (UNICEF, 2010). São, também, considerados outros indicadores 

que vão para além das medidas puramente monetárias. Exemplo disso é a utilização 

na UE, como indicador sobre a população em risco de pobreza ou exclusão social, do 

At Risk of Poverty or Social Exclusion (AROPE), que engloba três indicadores: 

agregados familiares em risco de pobreza, privação material severa e muito baixa 

intensidade de trabalho (EUROCHILD & EAPN, 2013; INE, 2011; UNICEF, 2010).  

Os cientistas sociais, mais especificamente os psicólogos, têm demostrado um 

continuado interesse na utilização do constructo estatuto socioeconómico, já que 

incorpora a ideia de capital nas suas diversas dimensões (económicas, humanas e 

sociais), facilmente relacionáveis com os processos que influenciam diretamente o Be 

das crianças, utilizando conceitos de privação material e social nas análises e dando 

especial relevância às relações sociais (Bradley & Corwyn, 2002). Efetivamente, a 

utilização em vários estudos de indicadores de privação de recursos essenciais ao Be 

infantil, recorrendo a medidas não monetárias, tem permitido ampliar a compreensão 

do fenómeno da pobreza aliando-a a novas abordagens (Bastos & Nunes, 2009; 

Gordon & Nandy, 2012; Sarmento & Veiga, 2010).  

Dados recolhidos em diversos países demonstram reiteradamente que as 

crianças que crescem em situações de pobreza são mais vulneráveis e encontram-se 

numa posição de clara e acentuada desvantagem. É maior a probabilidade de terem 

dificuldades em domínios como a saúde física e psicológica, a educação e qualificação, 

aspirações e expectativas, e na idade adulta remunerações mais baixas, desemprego ou 

dependência da segurança social. Contudo, muitas crianças pertencentes a famílias 

pobres não se enquadram neste espectro e apresentam resultados positivamente 

diferentes (EUROCHILD & EAPN, 2013; UNICEF, 2007).  
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A pobreza infantil vai além da escassez de rendimentos. Ela está diretamente 

relacionada com a escassez de tempo e cuidados parentais, de oportunidades e 

expectativas, de recursos educativos e culturais, de serviços de proximidade e de 

recursos da comunidade (UNICEF, 2010). Além da negação ou limitação de direitos 

consagrados na CDC, a pobreza infantil constitui-se como um estado de privação em 

domínios ou áreas essenciais ao Be das crianças, fenómeno que se reveste de uma 

gravidade acrescida pelo facto de que a sua vivência condiciona também o Be a médio 

prazo, favorecendo a prossecução de trajetórias de pobreza (Bastos et al., 2008).  

É contudo uma experiência vivida ao nível familiar, pelo que o acesso das 

crianças aos recursos, mesmo o seu nível socioeconómico futuro, é condicionado pelos 

recursos dos seus pais (Yoshikawa et al., 2012). A pobreza não é o mesmo que 

exclusão social, mas a primeira poderá determinar a segunda, e no caso das crianças 

dá-se essencialmente por via dos pais. Pais com menor acesso a recursos materiais 

poderão estar excluídos de atividades sociais que por sua vez excluem as suas crianças 

(Bradbury & Jantti, 1999; Gordon & Nandy, 2012). Note-se, no entanto, que a 

distribuição dos recursos familiares poderá não ser feita de forma igual, determinando 

que a pobreza infantil não coincida necessariamente com a pobreza familiar, sendo 

necessária uma aproximação mais direta e compreensiva às vivências das crianças de 

agregados em risco de pobreza, compassando a multidimensionalidade e 

complexidade deste fenómeno (Bastos et al., 2008). 

Numa forma particularmente bem conseguida de conceptualização, o 

explicador publicado pela EUROCHILD e a EAPN (2013) define pobreza infantil nos 

seguintes termos:  

As crianças estão a viver na pobreza se o rendimento e os recursos 

disponíveis para a sua educação são de tal forma inadequados que as 

excluem de ter um nível de vida considerado aceitável na sociedade onde 

vivem, sendo insuficientes para assegurar o seu desenvolvimento e bem-

estar social, emocional e físico. Por crescerem na pobreza, elas e suas 

famílias poderão experienciar múltiplas desvantagens pelos baixos 

rendimentos, condições habitacionais e ambientais precárias, cuidados de 

saúde inadequados e barreiras à educação. São frequentemente excluídas e 

marginalizadas de atividades sociais, desportivas, de recreação e culturais 
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que se constituem como norma para as outras crianças. O acesso aos seus 

direitos fundamentais poderá ser restringido, podendo experienciar 

discriminação e estigmatização, e as suas vozes poderão não ser ouvidas. 

(p.9)  

 

No estudo de Bastos e Nunes (2009) sobre as dimensões e dinâmicas da 

pobreza infantil em Portugal entre 1995 e 2001, utilizando indicadores monetários e 

não monetários, é explanado o seguinte: (a) as crianças são um grupo social 

particularmente sensível à pobreza em termos de rendimento e de privação; (b) estão 

em maior risco de pobreza aquelas que pertencem a famílias monoparentais e 

alargadas; (c) as crianças pertencentes a estas tipologias familiares estão em maior 

risco de passar mais tempo em situação de pobreza e de estarem excluídas socialmente; 

(d) nas famílias onde ocorre a inatividade ou desemprego dos adultos, os níveis de 

privação experienciados pelas crianças são significativamente mais elevados e a 

probabilidade destas famílias entrarem e persistirem em situação de pobreza é maior; 

(e) as crianças, como subpopulação, estão em desvantagem no que concerne aos níveis, 

tendências e persistência da pobreza, quando comparadas com os adultos e população 

global.  

Os dados do Eurostat, relativos a 2011, indicam que 24.2% da população da 

EU a 27 países vivia em agregados em risco de pobreza ou exclusão social, enquanto 

em Portugal essa taxa situava-se em 24.4%. No que concerne às crianças portuguesas, 

estas continuam a ser um dos grupos sociais mais vulneráveis, já que nesse mesmo ano 

a taxa de crianças em risco de pobreza ou exclusão social foi de 28.6% (EAPN, 2013). 

É clara, neste caso, a influência de fatores específicos como a composição do agregado 

familiar, a situação dos pais face ao mercado de trabalho, o nível de educação dos pais 

e a origem migrante.  

Em 2011 os dados relativos ao risco de pobreza das crianças portuguesas 

indicam-nos que a taxa foi de 21.8% (24,4% em 2012), enquanto na população geral 

foi de 17.9% (18,7% em 2012). Ainda relativo ao ano de 2011, a taxa de risco de 

pobreza das famílias monoparentais foi de 30.5% (33,6% em 2012), das famílias 

alargadas 41.2% (40,4% em 2012) e da população desempregada 38.3% (40,2% em 

2012).  
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A proporção de agregados familiares com crianças dependentes que em 2011 

estavam em situação de privação material severa (quatro ou mais dificuldades num 

índice composto por nove itens de privação material) era de 14.8% para as famílias 

monoparentais e de 24.3% para as famílias alargadas, dificuldades estas centradas no 

pagamento de rendas, encargos e despesas correntes (EAPN, 2013; INE, 2011, 2013a, 

2013b). Em 2012, num índice de privação composto por 18 itens relacionados com as 

crianças e suas famílias, a falta de pelo menos 3 e 5 itens afetava 45,7% e 27,3% das 

crianças respetivamente (INE, 2014).  

A UNICEF (2007), no seu Report Card 7, ao avaliar o Be das crianças no 

conjunto dos países da OCDE, enquadra Portugal no terço inferior do ranking no que 

concerne à posição média nas dimensões avaliadas, tendo piores resultados nas 

dimensões do bem-estar material, bem-estar educativo e comportamentos e riscos. No 

Report Card 11 (UNICEF, 2013), há melhorias na dimensão comportamentos e riscos, 

mas apesar de Portugal ocupar uma posição mediana no ranking neste relatório, 

continuam a ser problemáticas as dimensões do bem-estar material, bem-estar 

educativo e habitação e ambiente.  

No âmbito da avaliação dos níveis de pobreza e privação das crianças, o Report 

Card 10 (UNICEF, 2012) revela que em Portugal, no ano de 2009, a percentagem de 

crianças que estavam numa situação de privação, não tendo por isso acesso a pelo 

menos 2 bens essenciais numa lista de 14 indicadores (ex. atividades de lazer, três 

refeições por dia, calçado adequado, dinheiro para participar em visitas) era de 27.4%. 

Se o nível de privação fosse de 3 ou mais bens essenciais, 4 ou mais bens essenciais e 

5 ou mais bens essenciais, as taxas de privação variavam entre 23%, 17.8% e 13.8% 

respetivamente, sendo, comparativamente aos valores médios dos restantes países, 

resultados bastante superiores (13.3%, 9.8%, 7.4% e 5.8%). No que concerne às 

características familiares, a taxa de privação das crianças variava da seguinte forma: 

famílias monoparentais (46.5%), baixa qualificação dos pais (37.9%), desemprego 

(73.6%) e origem migrante de pelo menos um dos pais (33.6%). 
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1.1 - Contextos de desenvolvimento humano e a ecologia material e psicossocial da 

pobreza infantil 

A pobreza infantil é um fenómeno caracterizado pela falta de recursos de 

suporte e estímulo desenvolvimental, abundante em stressores proximais, 

constituindo-se como um elemento de risco distal cujos efeitos são mediados por 

fatores proximais, sendo como tal necessário analisar o efeito cumulativo da exposição 

ambiental ao risco, ao nível físico e psicossocial. Esta exposição prejudicial é 

experienciada em vários contextos da ecologia desenvolvimental das crianças, onde se 

incluem não só o funcionamento individual e familiar, mas também a vizinhança, a 

escola, os pares e os serviços sociais da comunidade, daí a importância da análise da 

realidade ecológica da pobreza infantil e fatores que produzem efeitos no Be (Evans, 

2004; Guajardo & Ríos, 2010).   

 A teoria bioecológica do desenvolvimento humano (Bronfenbrenner, 1979, 

1999; Bronfenbrenner & Evans, 2000; Bronfenbrenner & Morris, 1998) procura 

atender às exigentes solicitações da ciência desenvolvimental partindo de duas 

proposições centrais defendidas por Bronfenbrenner (1999): (i) “o desenvolvimento 

humano ocorre através de processos de interação recíproca progressivamente mais 

complexos, entre um organismo humano biopsicológico, ativo e em evolução, e as 

pessoas, objetos e símbolos no seu ambiente externo imediato (…) para ser eficaz, a 

interação deve ocorrer com regularidade ao longo de extensos períodos de tempo”; (ii) 

“a forma, força, conteúdo e direção dos processos proximais que afetam o 

desenvolvimento, variam sistematicamente como uma função conjunta das 

características da pessoa em desenvolvimento e o ambiente – imediato e remoto – no 

qual os processos ocorrem, da natureza dos resultados desenvolvimentais considerados 

e das continuidades e mudanças sociais que ocorrem ao longo do tempo” (p. 5).  

O desenvolvimento humano processa-se através das ampliações e 

aproximações entre a pessoa e os diversos elementos dos contextos que a envolvem, 

elementos estes que se influenciam mutuamente de forma não linear e dinâmica, 

alterando-se qualitativamente ao longo do tempo, e cujas interações possuem uma 

conotação espiral, multicausal e processual (Prati, Couto, Moura, Poletto, & Koller, 

2008). Os contextos incluem uma constelação de influências ambientais que produzem 

efeitos gerais no desenvolvimento da criança, fomentando-o ou inibindo-o, provendo 
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competência ou disfunção individual (Sameroff, 2010). Os processos proximais, que 

ocupam uma posição central em termos de função relacional entre a pessoa e o seu 

ambiente, ocorrem sempre no sentido de uma pessoa em desenvolvimento em contexto 

ao longo do tempo, sendo estes princípios multidirecionais e interrelacionais, e estando 

ancorados em contextos referidos como microssistema, mesossistema, exossistema e 

macrossistema (Bronfenbrenner & Morris, 1998).  

A teoria bioecológica conceptualiza o ambiente ecológico do ser humano como 

um conjunto concebido topologicamente de estruturas-sistemas concêntricos, cada um 

contido no seguinte e que vão do micro ao macro, em que o poder das forças 

desenvolvimentais a operar em qualquer um dos níveis dos sistemas depende da 

natureza de todas as outras estruturas ambientais existentes (Bronfenbrenner, 1979, 

1999; Bronfenbrenner & Morris, 1998; Martins & Szymanski, 2004; Poletto & Koller, 

2008). O microssistema, o contexto mais próximo da pessoa em desenvolvimento, 

compreende o conjunto de relações que esta estabelece com o seu ambiente imediato, 

como a família, a escola, a vizinhança ou as instituições. Estas interações ou processos 

proximais são permeados pelos atributos disposicionais, recursos e demanda das 

pessoas envolvidas. O mesossistema engloba as relações entre dois ou mais 

microssistemas nos quais a pessoa em desenvolvimento está inserida de forma ativa 

(ex. relação família-escola). O exossistema engloba as estruturas formais e informais, 

que embora não envolvendo a pessoa de forma ativa, influenciam e produzem efeitos 

indiretos sobre o seu desenvolvimento, dos quais a família extensa, o trabalho dos pais, 

a vizinhança e as redes de suporte social dos elementos da família são exemplo. O 

macrossistema é composto pela estrutura de valores, crenças, culturas, ideologias e 

acontecimentos históricos presentes no quotidiano da pessoa que influenciam de forma 

distal o seu desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1979, 1999; Martins & Szymanski, 

2004; Poletto & Koller, 2008). Bronfenbrenner, de forma a aperfeiçoar o seu modelo 

de desenvolvimento humano, introduziu o conceito de cronossistema, que engloba as 

mudanças e continuidades dos processos ao longo do tempo, nos contextos onde se 

desenvolve a pessoa (Bronfenbrenner & Morris, 1998; Prati et al., 2008).  

Nestes contextos, a criança como pessoa em desenvolvimento possuidora de 

atributos disposicionais, recursos bioecológicos e demanda, alcança competência ao 

demonstrar a aquisição e desenvolvimento de conhecimento e aptidões, enquanto a 
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disfunção se refere à manifestação de dificuldades em manter controlo e integração do 

comportamento ao longo de uma variedade de situações, daí que seja teoricamente 

expectável que os processos proximais se diferenciem nos seus efeitos 

desenvolvimentais dependendo da qualidade dos contextos. Em contextos de privação 

e desorganização a manifestação de disfunção é provável que seja mais frequente e 

severa (Bronfenbrenner & Morris, 1998). Os contextos ecológicos influenciam os 

processos proximais e os resultados desenvolvimentais não só em termos dos recursos 

que disponibilizam, mas também através do grau de estabilidade e consistência que 

provêm ao longo do tempo necessário para que os processos proximais sejam eficazes. 

Aqui reside a hipótese de que os resultados desenvolvimentais associados aos 

processos proximais estão dependentes, por um lado, da qualidade dos contextos, e por 

outro, da natureza do próprio resultado em termos de competência versus disfunção, 

já que as características da pessoa são produtoras assim como produto do 

desenvolvimento (Bronfenbrenner, 1999). A existência de forças compensatórias nos 

contextos da criança leva à hipótese sinergística: características dos contextos que 

instigam competência e desenvolvimento têm maior impacto em ambientes mais 

estáveis, provendo também um efeito amortecedor em relação às influências 

disruptivas dos ambientes desorganizados. Processos proximais que refletem 

disfunção terão, por outro lado, um maior impacto desenvolvimental em crianças que 

crescem em ambientes de desvantagem e desorganizados (Bronfenbrenner & Morris, 

1998).  

Uma adição recente à teoria bioecológica enquadra a presença do caos 

ecológico nos contextos de desenvolvimento da criança, com efeitos prejudiciais ao 

seu Be psicológico, emocional e social, que envolve a exposição desta a vários 

elementos caracterizados por atividade frenética, falta de estrutura e rotina, 

imprevisibilidade e elevados níveis de estimulação ambiental (background 

stimulation), sendo o funcionamento destes contextos uma fonte de interrupção dos 

processos proximais. Esta interferência nos processos proximais pode criar disfunção, 

já que relações de menor suporte associadas a desorganização ambiental poderão 

produzir pior ajustamento comportamental, competência, carácter e desenvolvimento 

social (Bronfenbrenner & Evans, 2000).  
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Note-se que, contrapondo-se ao caos e fatores indutores de disfunção, existem 

igualmente fatores protetivos do desenvolvimento humano, que constituem processos 

que interagem entre si, alterando a trajetória da pessoa e produzindo uma experiência 

de suporte, cuidado, fortalecimento ou mesmo anteparo ao risco. No que concerne à 

infância, os contextos que poderão fornecer recursos e experiências desenvolvimentais 

positivas, constituindo uma rede ecológica de proteção desenvolvimental ou de coesão 

ecológica são: (a) a família, como grupo social basilar, fornece cuidados, experiências 

de socialização, envolvimento educativo, afeto e pertença, suporte em situações de 

stress, estabilidade e rotina, estimulação e promoção de competência cognitiva e 

emocional; (b) a escola como fonte de aprendizagem e conhecimento, regulação da 

atenção e emoções, desenvolvimento comportamental e social, socialização, 

autoestima e autoeficácia; (c) as instituições, de cariz social, cultural ou educativo, 

fornecem serviços e cuidados centrados na criança ou família, constituindo-se como 

fatores promotores do desenvolvimento (facilitadores dos processos proximais) e 

auxiliares da função parental, não só pela atividade coletiva que fornecem, mas 

também pela participação da família em atividades e programas; (d) as redes de 

suporte social e afetivo como sistemas de pessoas significativas (pares e adultos) com 

as quais a criança mantém relações de reciprocidade, afeto e estabilidade (Poletto, 

2007; Poletto & Koller, 2008; Theokas & Lerner, 2006). Por exemplo, no estudo de 

Theokas e Lerner (2006), os recursos ecológicos observados das crianças e suas 

famílias (recursos humanos, institucionais, atividade coletiva e acessibilidade), 

previam resultados desenvolvimentais positivos ou negativos específicos, reforçando 

a hipótese de que a provisão de recursos proximais e distais diversificados promovem 

o desenvolvimento e estão relacionados com menos resultados negativos.  

Segundo Masten e Garmezy (Poletto & Koller, 2008), os atributos 

disposicionais como a autoestima e competência emocional, a rede de suporte social, 

recursos individuais e institucionais, a coesão familiar coadjuvada pela ausência de 

negligência e pela gestão dos conflitos familiares, a presença de um adulto com grande 

interesse pela criança e a existência de laços afetivos que fornecem suporte emocional 

em situações de stress são fatores protetivos fundamentais do desenvolvimento (p. 

409). Também Bronfenbrenner (1986), ao analisar a ecologia da família como 

contexto de desenvolvimento humano, refere a importância dos mesossistemas 



Enquadramento Teórico 

 

___________________________________________________________________________
25 

 

(relação família e serviços de saúde e educativos, relação família e o grupo de pares) 

e dos exossistemas (trabalho dos pais, redes de suporte social dos pais, relação dos pais 

com a vizinhança e comunidade) na constituição de ambientes ecológicos 

diversificados que exercem efeitos proximais e distais no desenvolvimento das 

crianças. Sameroff (2010) propõe que se considerem alguns destes fatores, que têm 

um efeito positivo em populações quer de alto como de baixo risco, como promotores, 

já que vão além do efeito protetor do risco, constituindo-se como promotores de 

desenvolvimento independentemente do contexto socioeconómico.  

No entanto, uma das explicações mais contundentes para o efeito prejudicial 

da pobreza no Be e desenvolvimento das crianças reside na exposição cumulativa ao 

risco ambiental. Quando comparadas com crianças de estratos socioeconómicos mais 

afluentes e com mais recursos, as crianças pobres estão desproporcionalmente 

expostas a condições físicas, materiais e psicossociais adversas, riscos estes que têm 

consequências desenvolvimentais que se observam numa maior morbilidade física, 

psicológica e desenvolvimental (Evans, 2004; Evans & English, 2002). Estas 

condições adversas e danosas da ecologia da pobreza infantil são experienciadas, com 

maior probabilidade, concomitantemente nos seguintes níveis:  

(a) individual - pior saúde pré e perinatal, doenças crónicas e desregulação 

neurológica e afetiva, temperamento difícil, atraso no crescimento ou inadequado 

desenvolvimento intrauterino;  

(b) familiar - agregados monoparentais ou alargados com baixas qualificações, 

maior exposição ao desemprego dos adultos cuidadores, menor acesso a recursos, 

maior dependência familiar da segurança social, menor estímulo e acompanhamento 

parental nos processos educacionais, expectativas mais baixas em relação ao 

desempenho e autonomia da criança, caos e instabilidade familiar no que concerne a 

condições de vida (rotina e estrutura), dissolução familiar, exposição a stress parental 

e parentalidade negativa, maior exposição a problemas de saúde mental/física dos 

adultos, insegurança financeira e dificuldade na alocação de recursos para 

investimento na criança, e conflitualidade familiar e marital;  

(c) físico e material - maior toxicidade ambiental, menor disponibilidade de 

materiais estimulantes em casa, crowding, ambientes físicos e estruturais deteriorados, 
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acesso mais difícil a espaços verdes e infantis, insegurança e insuficiência alimentar, 

e maior risco de acidentes em casa;  

(d) social - contextos sociais mais imprevisíveis e inconsistentes, dificuldades 

na relação família-escola, salas de aula com expectativas mais baixas em relação ao 

comportamento e desempenho, serviços desadequados às necessidades da criança 

(piores cuidados de saúde e limitações no acesso a cuidados de saúde mental), 

frequência de escolas com menos recursos, redes de suporte social da família 

diminuídas e menos apoiantes, vizinhanças com baixo capital social e menor 

segurança, maior exposição a violência e delinquência (comportamentos antissociais, 

traumas e eventos stressores), maior risco de exclusão social, conflitualidade e rejeição 

dos pares, isolamento (estigmatização e vitimização), dificuldades na criação e 

manutenção de amizades, falta de estruturas de lazer/tempos livres (dificuldades no 

acesso a estas respostas), constrições na participação social da criança, menores 

oportunidades económicas e sociais providenciadas à família pela comunidade 

envolvente (Aber et al., 1997; Attree, 2004; Bradley & Corwyn, 2002; Brooks-Gunn 

et al., 1999; Eamon, 2001; Evans, 2004, 2006; Evans & English, 2002; Evans, 

Gonnella, Marcynyszyn, Gentile, & Salpekar, 2005; Kiser, 2007; McLoyd, 1990; 

Reiss, 2013). 

É conceptualizado, por isso, que crianças cujas famílias são pobres vivem em 

contextos/ecologias diferentes daquelas cujas famílias não são pobres, tendo particular 

importância o facto de que estas diferenças se observam em sistemas que são externos 

às próprias famílias, sendo, como tal, diferentes as experiências, os processos e as 

interações providos às crianças (Brooks-Gunn et al., 1999). Embora os contextos de 

vida das crianças em situação de pobreza se configurem pela existência de maiores 

riscos físicos e psicossociais específicos, a hipótese cumulativa e a confluência 

múltipla desses riscos parece ser um aspeto-chave da condição de pobreza, podendo 

ser explicativa de piores resultados socioemocionais e cognitivos. A duração, 

severidade e cronicidade da exposição à pobreza são também aspetos-chave a 

considerar a partir de uma perspetiva ecológica, já que a pobreza persistente e 

ocorrente numa fase precoce da vida das crianças parece ter efeitos particularmente 

prejudiciais. A pobreza crónica está, assim, associada a uma maior exposição a 

cumulativos riscos ambientais, explicativos, por sua vez, de piores resultados 
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desenvolvimentais (Bradley & Corwyn, 2002; Duncan, Brooks-Gunn, & Klebanov, 

1994; Evans, 2004). 

 

1.2 - Resultados desenvolvimentais associados à pobreza infantil 

O facto de uma criança sofrer privações ou viver numa situação de pobreza de 

recursos está associado a riscos variados e a uma maior probabilidade de 

consequências gravosas para o seu Be, com elevados custos para a sociedade: stress 

crónico associado a subsequentes problemas de saúde; insegurança alimentar e má 

nutrição; pior saúde geral e visitas frequentes a hospitais e centros de saúde; pior 

desempenho cognitivo e escolar; maior risco de exploração e vitimização; problemas 

de saúde mental e comportamental; maior envolvimento com a polícia e tribunais; e 

gravidez na adolescência (EUROCHILD & EAPN, 2013; UNICEF, 2010). Todos 

estes problemas pesam na sociedade, por exemplo, através da pressão que exercem 

sobre os serviços públicos e sociais, pela maior exposição ao desemprego e 

dependência da segurança social, pela menor qualificação e produtividade na 

economia de parte da população, além do efeito corrosivo que a desigualdade tem na 

cidadania e reconhecimento da dignidade humana (Sarmento & Veiga, 2010; 

UNICEF, 2010). 

A pobreza de rendimentos produz efeitos substanciais no Be das crianças, mas 

a exposição crónica ou severa à pobreza produz os resultados mais danosos. Crianças 

que experienciam a pobreza durante os seus anos mais precoces têm também 

resultados educacionais piores do que crianças que a experienciam em momentos mais 

tardios da sua infância ou adolescência (Brooks-Gunn & Duncan, 1997). Mesmo tendo 

em consideração muitas das características associadas à pobreza, tais como exposição 

a riscos pré-natais e ambiente familiar negativo, as crianças que vivem 

persistentemente na pobreza experienciam défices significativos ao nível cognitivo e 

socioemocional quando comparadas com crianças de meios com mais recursos ou que 

intermitentemente experienciam a pobreza (Aber et al., 1997).  

Diversos estudos e relatórios documentam as associações entre pobreza infantil 

e várias medidas desenvolvimentais de saúde, comportamento e educação. Estas 

associações demonstram, ainda que de forma complexa, as influências deletérias da 

pobreza no desenvolvimento da criança (Duncan & Brooks-Gunn, 2000). Estes efeitos 
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adversos ao desenvolvimento das crianças, exercidos pela situação de pobreza, 

privação material e social ou baixo estatuto socioeconómico, estão empiricamente 

validados por um vasto acervo de estudos cujos resultados estabelecem:  

(a) efeitos na saúde física e regulação do stress - maior probabilidade de baixo 

peso à nascença, doenças respiratórias e condições crónicas de saúde; pior saúde geral 

ao longo da infância; elevados níveis de pressão arterial (transmitidos para a idade 

adulta); exposição a ambientes stressantes/adversos aumentam a carga alostática, 

provocando desregulação dos mecanismos neurobiológicos de resposta ao stress 

(elevada reatividade fisiológica), elevada atividade do eixo hipotalâmico-pituitário-

adrenocortical (HPA) e maior probabilidade de exibição de marcadores 

neuroendócrinos de stress crónico; níveis mais elevados da hormona cortisol, 

danificadores do hipocampo; reduzida capacidade física para gerir as exigências 

ambientais de forma eficaz com efeitos adversos ao nível da saúde física e mental ao 

longo da vida (Aber et al., 1997; Blair, 2010; Blair & Raver, 2012; Brooks-Gunn & 

Duncan, 1997; Dearing, 2008; Evans & Kim, 2007; Farah et al., 2006). 

(b) efeitos na saúde e desenvolvimento psicológico, emocional e 

comportamental - problemas de saúde mental e níveis mais elevados de perturbações 

psiquiátricas e funcionamento social mal adaptativo (comportamentos antissociais, 

perturbação de oposição e da conduta, depressão e comportamentos delinquentes na 

adolescência); comportamento não direcionado a objetivos; vinculação insegura, 

menor autoeficácia e competência social; crianças persistentemente pobres apresentam 

mais problemas de internalização (ansiedade, depressão, dependência, timidez social) 

e de externalização (hiperatividade, conflitos com pares, agressão e acting out) 

(Bradley & Corwyn, 2002; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Dearing, 2008; Duncan, 

Brooks-Gunn, & Klebanov, 1994; Duncan, Brooksgunn, & Klebanov, 1994; Eamon, 

2001; Kiernan & Mensah, 2009; McLoyd, 1998; Mistry, Vandewater, Huston, & 

McLoyd, 2002; Reiss, 2013; Yoshikawa et al., 2012). 

(c) efeitos no desenvolvimento neuronal, cognitivo e educacional - o baixo-

peso à nascença é preditor de piores resultados desenvolvimentais (ao nível 

neurológico, cognitivo e linguístico); QI mais baixo ao longo das várias fases da 

infância (mesmo controlando variáveis como a competência cognitiva materna, a 

educação parental e a estrutura familiar); baixo nível educacional dos pais associado a 
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níveis mais baixos de QI e sucesso escolar em fases tardias da infância; o estatuto 

socioeconómico é um importante preditor do desempenho neuro-cognitivo, 

particularmente nas funções executivas e da linguagem (ex. diferenças no 

processamento neuronal são explicadas pelo estatuto socioeconómico); efeitos 

negativos observáveis nos processos de controlo cognitivo (atenção, controle 

inibitório, planificação), memória de trabalho, memória de longo prazo, linguagem 

(processamento e consciência fonológica, competências de leitura) e no 

reconhecimento de estados mentais nos outros (teoria da mente); maior probabilidade 

de atrasos no desenvolvimento e dificuldades de aprendizagem; maior impreparação 

na entrada escolar (diferenças observáveis já a partir dos anos pré-escolares); níveis 

mais elevados de insucesso académico e abandono escolar; menor nível de anos 

escolares completados; a pobreza persistente em idades precoces está associada a 

resultados cognitivos significativamente mais baixos (Aber et al., 1997; Anand & Lea, 

2011; Bradley & Corwyn, 2002; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Dearing, 2008; 

Dickerson & Popli, 2012; Duncan, Brooks-Gunn, et al., 1994; Duncan, Magnuson, 

Kalil, & Ziol-Guest, 2012; Engle & Black, 2008; Farah et al., 2006; Hackman & Farah, 

2009; Hermida et al., 2010; Kiernan & Mensah, 2009; McLoyd, 1998; Najman et al., 

2004; Najman et al., 2009).  

(d) efeitos nas crenças, representações e expectativas das crianças - crenças 

de desesperança, incerteza e insegurança; preocupação com a quantidade de dinheiro 

disponível; tristeza e frustração relativas à falta de bens materiais; ansiedade relativa 

aos marcadores sociais de pobreza (materiais e simbólicos); aparência física como 

elemento que desencadeia a exclusão por parte de outros; relutância na utilização do 

termo pobre aplicando-o àqueles em situações mais extremas (preferência pela 

utilização de expressões como baixo rendimento, menos bem, com dificuldades); 

receios relativamente a ficarem presos num ciclo de pobreza (aumento do custo de 

vida e prevalência de empregos mal remunerados); sentimentos de desvantagem 

material e social; falta de condições em casa para estudar ou descansar; associação 

entre ser-se pobre e ter-se dificuldade em fazer e manter amizades; sentimento de 

exclusão de atividades sociais e educativas diversas; perceção de que as limitações 

económicas e sociais são naturais e normais, impactando as suas expectativas de vida; 

representação da pobreza como ameaçadora de uma integração social segura na escola, 
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devido a limitações na participação social (materiais e psicossociais); dificuldades no 

acesso a uma boa alimentação e à mobilidade (transportes públicos); perceções 

ambíguas relativamente à vizinhança e comunidade (existência de riscos como 

violência, delinquência e desorganização social); perceção de que a situação de 

pobreza afeta o relacionamento entre os pais (casal) e entre pais e filhos (Attree, 2004, 

2006; Martin & Hart, 2011; Ridge, 2009, 2011).  

(e) efeitos na transmissão inter e intrageracional da pobreza - a vivência da 

pobreza e dos seus concomitantes stressores na infância esculpe a neurobiologia da 

criança, implicando piores resultados desenvolvimentais em períodos posteriores da 

vida; desvantagens cognitivas, educacionais e de recursos são transmitidas à idade 

adulta no contexto das oportunidades de acesso a melhores qualificações e profissões; 

continuidade ou maior prevalência de problemas comportamentais na idade adulta 

associados a uma saúde mental debilitada; evidências da existência de um ciclo de 

privação e problemas de saúde mental ao longo das gerações; aquisição de hábitos e 

comportamentos não saudáveis, transmitidos à idade adulta; risco de maternidade na 

adolescência e fora de um vínculo marital; rendimentos significativamente mais baixos 

e menos horas de trabalho por ano na idade adulta; maior probabilidade de contactos 

com o sistema judicial e prisional; menor capital humano e social, com menor 

probabilidade de mobilidade social; evidências de que as desigualdades sociais 

vivenciadas na infância são transmitidas à idade adulta (Brooks-Gunn & Duncan, 

1997; Duncan et al., 2012; Duncan, Ziol-Guest, & Kalil, 2010; Harper, Marcus, & 

Moore, 2003; Najman et al., 2004; Reiss, 2013). 

 

1.3 - Modelos explicativos: trajetórias, efeitos e intervenção 

Embora estejam estabelecidas diversas evidências empíricas acerca da relação 

causal entre pobreza infantil e resultados desenvolvimentais adversos ao Be das 

crianças, é ainda muito difícil determinar com precisão os processos através dos quais 

esta relação ocorre, já que a situação de pobreza é experienciada simultaneamente com 

outras condições que afetam as crianças, o chamado problema da terceira variável 

(Bradley & Corwyn, 2002). Os contextos e experiências psicossociais parecem como 

tal exercer efeitos indiretos no seu Be, ajudando a explicar o efeito da pobreza no 

desenvolvimento (Dearing, 2008). Nos últimos anos têm sido feitos esforços pela 
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comunidade científica no sentido de responder a estas questões relativas aos efeitos 

moderadores e mediadores, diretos e indiretos, na relação entre pobreza e 

desenvolvimento infantil, com resultados que não nos permitem prever se uma 

determinada criança vai experienciar algum problema específico devido à sua 

condição socioeconómica, mas que nos indicam que as crianças em situação de 

pobreza estão expostas a um risco desenvolvimental mais elevado do que os seus pares 

de meios mais afluentes (Bradley & Corwyn, 2002; McLoyd, 1990, 1998).  

A vida das crianças em situação de pobreza e a das suas famílias é caracterizada 

frequentemente por condições adversas, ameaçadoras, incontroláveis e 

desestabilizadoras, sendo escassa em recursos de suporte e estímulo desenvolvimental 

e abundantes em stressores proximais e distais (Bradley & Corwyn, 2002; Dearing, 

2008). Os contextos de desenvolvimento das crianças em situação de pobreza podem 

ser definidos como sendo parcos em materiais e experiências estimulantes, pela 

prestação de cuidados não responsivos ou inconsistentes e por exposição a ambientes 

caóticos dentro e fora de casa (Dearing, 2008). No entanto, os modelos explicativos 

dos efeitos da pobreza no Be das crianças indicam diferentes trajetórias e resultados 

desenvolvimentais e baseiam-se em modelos de causalidade paralela, convergente e 

recíproca, ou em modelos de moderação e mediação (Bradley & Corwyn, 2002). Isto 

implica que as trajetórias definidas expliquem um mecanismo pelo qual a pobreza e 

baixo estatuto socioeconómico estão relacionados com um resultado desenvolvimental 

na criança, através de uma terceira variável ou conjunto específico de fatores (Brooks-

Gunn & Duncan, 1997).  

Os modelos psicobiológicos partem do princípio central de que o 

desenvolvimento humano se dá através da canalização experiencial ou otimização 

seletiva do comportamento em resposta à experiência. Este processo de canalização 

experiencial na criança, associado ao stress decorrente dos contextos da pobreza, 

concorre no sentido de uma configuração específica de sistemas neuronais 

importantes, como é o da autorregulação. A modelação adaptativa do comportamento 

em ambientes de baixos recursos e elevada adversidade, pode implicar benefícios num 

curto prazo, pois as rápidas respostas adrenérgicas e de glucocorticoides permitem uma 

rápida adaptação a ameaças físicas e psicossociais, mas também custos físicos e 

psicológicos a longo-prazo, devido ao aumento do stress e desregulação dos seus 
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sistemas, com as resultantes alterações no funcionamento do eixo hipotalâmico-

pituitário-adrenocortical (HPA) e do sistema imunológico (Blair & Raver, 2012). Estas 

alterações nos sistemas de reação ao stress desde etapas precoces e em contextos 

adversos têm efeitos no desenvolvimento e na função cerebral, podendo impedir uma 

adequada autorregulação do comportamento, necessária, por exemplo, para o sucesso 

escolar ou para uma positiva adaptação aos diversos contextos sociais. O aumento da 

carga alostática nas crianças, em reação a stressores ambientais, além dos efeitos 

patogénicos que exerce na sua saúde (ex. metabolismo, funcionamento cognitivo, 

crescimento, suscetibilidade à doença), poderá configurar-se como elemento central 

de uma trajetória de respostas mal adaptativas. De referir que em ambientes que 

ofereçam suporte, as pesquisas têm indicado a reversibilidade de alguns destes efeitos 

(Blair, 2010; Bradley & Corwyn, 2002).  

Os modelos neurológicos enfatizam a influência tóxica de fatores como 

complicações perinatais, stress e depressão parental, estilos parentais disfuncionais, 

sobre e sub estimulação, má nutrição e exposição a poluentes, que exercem um efeito 

negativo no desenvolvimento das funções neurológicas, constituindo-se como 

elementos-chave dos ambientes e experiências da pobreza que melhor explicam os 

seus efeitos perniciosos no desenvolvimento cerebral e consequentes problemas na 

competência cognitiva e escolar (Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Farah et al., 2006; 

Hackman & Farah, 2009). Hertzman propõe que “diferenças sistémicas na qualidade 

dos ambientes precoces, em termos de estimulação e suporte emocional e físico, irão 

determinar a neuroquímica e o esculpir do sistema nervoso central de forma tal que 

afetarão adversamente o desenvolvimento cognitivo, social e comportamental” (cit. in 

Bradley & Corwyn, 2002, p. 375). As neurociências e a psicologia desenvolvimental 

sugerem que a pobreza vivida desde etapas precoces da infância é particularmente 

deletéria, não só porque o rápido desenvolvimento do cérebro das crianças as torna 

mais sensíveis e vulneráveis às condições ambientais, mas também porque o contexto 

familiar e suas condicionantes dominam as suas vidas diárias (Duncan et al., 2012). 

Os modelos do stress parental e familiar relevam que as pressões económicas, 

adversidade e privações sentidas diariamente poderão provocar níveis elevados de 

stress parental, por sua vez associados a sintomas de pior saúde mental dos adultos 

cuidadores (ex. depressão). Uma pior saúde mental afeta negativamente as interações 
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pais-filhos, não só por limitar comportamentos de parentalidade positiva, como afeto 

e responsividade, mas também por aumentar comportamentos de parentalidade 

negativa, como agressividade, inconsistência e punição física. Estas práticas parentais 

negativas estão associadas a problemas socioemocionais nas crianças (Dearing, 2008; 

Duncan & Brooks-Gunn, 2000; Duncan et al., 2012; Engle & Black, 2008). O stress e 

os problemas de saúde mental dos pais, associados a um sentimento de impotência, 

baixa autoestima e desânimo aprendido, que são redutores da sua eficácia educativa, 

afetam o funcionamento familiar, determinando a existência de interações familiares 

empobrecidas e inadequadas que, por sua vez, estão associadas a stress, 

comportamento mal adaptativo e baixa competência nas crianças (Bradley & Corwyn, 

2002; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Conger & Donnellan, 2007; Mistry et al., 2002; 

Yoshikawa et al., 2012). Por exemplo, situações de pobreza persistente e depressão 

materna estão fortemente associadas a problemas comportamentais nas crianças desde 

idades precoces (Kiernan & Mensah, 2009). O conflito marital decorrente das 

dificuldades económicas é um fator igualmente associado a piores resultados 

desenvolvimentais nas crianças, por via de pior desempenho parental e exposição 

conflitual (McLoyd, 1990). Também as dinâmicas e qualidade do emprego dos pais, 

que, sendo predominantemente instáveis, com pouca autonomia ou possibilidade de 

ascensão, parco em benefícios e com riscos físicos, exercem efeitos indiretos 

prejudiciais (Eamon, 2001; Yoshikawa et al., 2012). Aumentam, por isso, as 

evidências de que os processos familiares – relação pais-filhos e a relação marital – 

são mediadores muito importantes dos efeitos da pobreza no desenvolvimento 

socioemocional das crianças (McLoyd, 1990; Mistry et al., 2002). 

Efetivamente, a exposição a stressores crónicos próprios da pobreza erode a 

capacidade de os indivíduos se adaptarem a novas dificuldades e problemas, exercendo 

efeitos debilitantes no desempenho parental, nas relações maritais e nas relações entre 

pais e filhos, com consequências desenvolvimentais para as crianças (McLoyd, 1990; 

Yeung, Linver, & Brooks-Gunn, 2002). Estes stressores mobilizam os recursos de 

coping das crianças por forma a responder às exigências ambientais da vida em 

situação de pobreza. Em primeiro lugar, a mobilização cardiovascular e neuro-

endócrina poderá ter efeitos prejudiciais ao nível cognitivo e emocional; em segundo 

lugar, as exigências físicas e sociais poderão levar a uma maior imprevisibilidade no 
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ambiente, associadas a condições de vida caóticas que afetam as capacidades de 

autorregulação; por último, as respostas mal adaptativas poderão estar relacionadas 

com experiências prévias de insucesso no coping, dadas as constantes exigências 

ambientais sofridas pelas crianças (Evans & English, 2002). De relevar, no entanto, 

que as redes de suporte social dos pais, o fornecimento de suporte emocional por parte 

das amizades e relações íntimas, o suporte informacional, o role-modeling e os 

serviços que prestam apoio ao desempenho das funções parentais, servem como 

moderadores na utilização de disciplina arbitrária e punitiva e no funcionamento das 

relações maritais e de parentalidade (Eamon, 2001; McLoyd, 1990). O estudo de 

McConnell, Breitkreuz, e Savage (2011) descreve que a associação entre o estatuto 

socioeconómico e dificuldades da criança era mediada por dificuldades financeiras e 

stress parental, enquanto elevados níveis de suporte social dos pais estavam associados 

a níveis mais baixos de stress parental, parentalidade ineficaz e dificuldades da criança.  

Os modelos de recursos estabelecem a ligação entre pobreza e Be através do 

acesso a recursos. A inadequação ou insuficiência de recursos aos mais diversos níveis 

– nutrição, imunização e cuidados de saúde perinatais e na infância; condições 

materiais e segurança da habitação; materiais e experiências cognitivamente 

estimulantes; atitudes, expectativas e estilos dos pais e professores; acesso a serviços 

como educação pré-escolar e cuidados infantis – parecem fazer parte de uma complexa 

rede de mediadores materiais e psicossociais que explicam melhores ou piores 

resultados cognitivos e socioemocionais de crianças em desvantagem socioeconómica 

(Bradley & Corwyn, 2002; Duncan & Brooks-Gunn, 2000). Os processos familiares 

de socialização poderão constituir-se como recursos cujo acesso é restrito, já que a 

pobreza poderá afetar a forma como os pais, supervisionam, cuidam, estimulam e 

respondem às necessidades dos seus filhos. De forma particular, as dificuldades 

económicas diminuem a capacidade de os pais interagirem e socializarem com os seus 

filhos numa forma que seja benéfica para o seu Be e na criação de um ambiente 

familiar estimulante (Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Guo & Harris, 2000). O próprio 

ambiente linguístico é muitas vezes dominado pela utilização de comandos diretos e 

estruturas simples, com elevada percentagem de comentários negativos, e não pela 

elaboração e explicação que estão associadas a estilos parentais recíprocos e 

interativos que promovem o desenvolvimento emocional e a competência social 
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(Engle & Black, 2008). Entre os recursos desenvolvimentais que mediam a relação 

pobreza e Be da criança, aqueles que têm um efeito mais significativo nos resultados 

cognitivos são os de cariz material e psicossocial que se localizam no ambiente 

familiar da casa, tais como a qualidade física, a disponibilidade de materiais 

estimulantes, os estilos parentais, o investimento na criança (qualidade dos cuidados), 

e a estimulação cognitiva fornecida (Guo & Harris, 2000; McLoyd, 1998). Por 

exemplo, Teachman (2008) relata no seu estudo que as condições de vida familiar 

(rendimentos, contexto parental e turbulência) mediam a participação escolar e em 

atividades extracurriculares da criança, sendo o desempenho parental um fator 

determinante no Be educacional desta.  

Associados estão os modelos do investimento familiar que enfatizam que, 

devido às constrições económicas, existem limitações no investimento material (ex. 

livros, materiais de aprendizagem) e psicossocial (ex. tempo de leitura supervisionada, 

estudo acompanhado) do ambiente de aprendizagem em casa, associados a reduzido 

desempenho cognitivo e académico. Crianças que vivem na pobreza têm um menor 

acesso a materiais estimulantes como computadores, livros e brinquedos adequados à 

sua idade, e os pais passam menos tempo com as suas crianças a conversar, brincar ou 

em atividades relacionadas com a aprendizagem e a escola (Aber et al., 1997; Dearing, 

2008; Engle & Black, 2008). Estes modelos defendem que famílias com mais recursos 

socioeconómicos podem prover às suas crianças melhores inputs desenvolvimentais 

(ex. alimentação nutritiva, ambientes de aprendizagem em casa enriquecidos, 

melhores cuidados educativos, acesso a serviços e bens diversificados, investimento 

parental no capital humano, vizinhanças afluentes), promovendo assim o seu Be 

(Conger & Donnellan, 2007; Duncan et al., 2012; Yeung et al., 2002).  

 Os modelos da seleção social defendem que características e traços dos pais 

determinam os rendimentos familiares, que por sua vez têm impacto no 

desenvolvimento dos seus filhos. Os valores e atributos dos pais são transmitidos aos 

filhos conferindo-lhes proteção ou risco em situação de pobreza e provendo vantagem 

ou desvantagem social transmitida (Conger & Donnellan, 2007; Engle & Black, 2008). 

Associados estão os modelos da cultura da pobreza que postulam que determinados 

atributos dos pais (ideacionais), que são estáveis, deficitários e mantidos por 
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transmissão intergeracional, exercem efeitos negativos nas crianças, mesmo que 

tenham sido inicialmente adaptações à condição de pobreza (McLoyd, 1990).    

Os modelos contextuais, associados ao estatuto socioeconómico coletivo, 

defendem que a pobreza exerce os seus efeitos no Be e desenvolvimento das crianças 

ao nível da vizinhança e comunidade, existindo evidências de que estes contextos estão 

associados a resultados desenvolvimentais em termos de saúde, comportamento e 

sucesso educacional (Dearing, 2008; Drukker, Kaplan, Feron, & van Os, 2003; Engle 

& Black, 2008). Enquanto vizinhança é vista como uma área geográfica específica, 

normalmente residencial, comunidade refere-se a um grupo de pessoas que partilham 

um vínculo e identidade sociocultural que vai além do facto de viverem na mesma área 

de residência. As comunidades possuem usualmente organizações sociais que servem 

para atingir objetivos comuns dos seus elementos, e embora certas vizinhanças 

possuam alguma forma de identidade e organização social, as comunidades são 

usualmente maiores e possuidoras sempre de organizações sociais de cariz formal 

(Roosa, Jones, Tein, & Cree, 2003). As crianças entram em contacto direto com as 

suas comunidades, sendo estas microssistemas que afetam diretamente o seu 

desenvolvimento. No entanto, as comunidades também se constituem como meso, exo 

e macrossistemas (redes sociais, oportunidades de trabalho dos pais, conjunto de 

instituições, crenças, valores e práticas culturais) que produzem efeitos nesse mesmo 

desenvolvimento (Berlin, Brooks-Gunn, & Aber, 2001). Nas suas vizinhanças e 

comunidades, as crianças em situação de pobreza enfrentam uma grande variedade de 

stressores relacionados não só com poluição, infraestruturas degradadas e parcos 

recursos educativos, económicos e sociais (serviços, instituições, lojas, lazer, tempos 

livres), mas também com exposição a violência comunitária, comportamento 

antissocial, modelos sociais inapropriados e desorganização social (Brooks-Gunn & 

Duncan, 1997; Dearing, 2008; Eamon, 2001; Engle & Black, 2008; Roosa et al., 2003).  

Apesar da influência determinante da vizinhança e comunidade no Be das 

crianças, os seus efeitos poderão ser mediados pelos padrões e comportamentos 

familiares (supervisão e qualidade da parentalidade), já que o tamanho dos efeitos da 

vizinhança e comunidade é menor que os efeitos de fatores ao nível familiar (Engle & 

Black, 2008; McCulloch & Joshi, 2001; Roosa et al., 2003). Os pais funcionam como 

mediadores dos recursos e riscos aos quais a vizinhança/comunidade expõe as 
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crianças, pelo que os mecanismos a operarem nesta relação parecem ser de ordem 

indireta (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000). Os fatores contextuais da vizinhança 

poderão ser vistos como iniciadores de processos ou eventos que são mais proximais 

(processos parentais e familiares), sendo estes os que influenciam o desenvolvimento 

e comportamento infantil (Beyers, Bates, Pettit, & Dodge, 2003; Roosa et al., 2003). 

Existem vários modelos relativos aos efeitos da vizinhança no desenvolvimento 

socioemocional e comportamental das crianças: (a) contágio – o comportamento 

socialmente inadequado de vizinhos e pares influencia negativamente o 

comportamento das crianças; (b) socialização coletiva – a existência de monitorização, 

supervisão adulta, modelos socialmente positivos, estrutura e rotinas são críticos para 

um funcionamento saudável e adaptativo das crianças; (c) competição – veicula a ideia 

de que os pares e vizinhos competem por recursos comunitários escassos; (d) privação 

relativa – os indivíduos avaliam a sua condição relativamente à dos seus pares e 

vizinhos; (e) recursos institucionais – os recursos da vizinhança e comunidade afetam 

as crianças através do acesso e provimento de ambientes socialmente estimulantes, 

assim como de serviços que promovem um desenvolvimento sadio (Bradley & 

Corwyn, 2002; Jack, 2011; Leventhal & Brooks-Gunn, 2000).  

Na abordagem de Leventhal e Brooks-Gunn (2000), os mecanismos que 

explicam os efeitos da vizinhança no Be das crianças estão organizados em três níveis: 

(a) recursos institucionais - disponibilidade, acessibilidade e qualidade de atividades 

sociais, de recreação e de aprendizagem, cuidados infantis, escolas, serviços de saúde 

e oportunidades de emprego presentes na comunidade; (b) relações - características 

parentais (saúde mental, eficácia, competências), redes de suporte social disponíveis, 

desempenho parental (responsividade, controlo, supervisão) e a qualidade e estrutura 

do ambiente familiar; (c) normas/eficácia coletiva - existência de normas, controlo 

social, coesão e afiliação social, ou seja, conexões sociais que provêm supervisão e 

suporte dos comportamentos dos seus elementos, especialmente das crianças, e a 

intervenção coletiva na presença do risco. 

De relevar as abordagens ecológicas que têm usado o constructo de capital 

social nas suas análises sobre os efeitos da pobreza ao nível da vizinhança e 

comunidade no Be das crianças (Jack, 1997; Jack & Jordan, 1999). Capital social 

(Jack, 2011) é neste sentido entendido como as perceções dos níveis de confiança e 
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reciprocidade que existem nas relações sociais quotidianas e a extensão das conexões 

existentes na vizinhança, incluindo o suporte disponível nas redes sociais e o nível de 

participação em atividades e organizações locais (p. 62). Assim, o capital social tende 

a refletir o nível de desvantagem de determinada área ou comunidade, já que os 

resultados apontam para que as áreas socioeconomicamente mais privadas apresentem 

consistentemente os níveis mais baixos de capital social. Isto pode significar que os 

pais e as crianças que habitam estes contextos estarão em maior necessidade de apoio 

na provisão do seu Be (Jack, 2011). A falta de capital social é vista, por isso, como a 

marca da desorganização social.  

As vizinhanças de baixo estatuto socioeconómico parecem afetar a saúde 

mental de crianças e adolescentes no sentido de piores resultados comportamentais ao 

nível da sintomatologia de externalização (Leventhal & Brooks-Gunn, 2000). Viver 

numa vizinhança caracterizada por baixo capital social (ausência de relações de 

suporte, de modelos sociais e de parentalidade positivos, de recursos institucionais, ou 

seja, presença de desorganização social), poderá interferir com os processos que 

promovem as práticas parentais associadas à competência e ajustamento das crianças, 

via criação de situações stressantes para a família, com efeitos no aumento do risco de 

comportamentos de externalização (Beyers et al., 2003; Kohen, Dahinten, Leventhal, 

& McIntosh, 2008). Por exemplo, uma baixa qualidade na organização social das 

vizinhanças e comunidades (ex. concentração de pobreza, diversidade étnica, taxa de 

criminalidade, taxa de desemprego) está associada a piores resultados em relação à 

preparação e sucesso escolar, abandono escolar, problemas emocionais e 

comportamentais, delinquência, gravidez na adolescência, mesmo controlando fatores 

como estrutura familiar, rendimentos e educação dos pais (Roosa et al., 2003) e a 

vivência da desvantagem ao nível da vizinhança, através da desorganização social, 

está associada a problemas comportamentais, lesões, negligência e maltrato das 

crianças (Berlin et al., 2001; Sellstrom & Bremberg, 2006).  

As vizinhanças e comunidades privadas socioeconomicamente poderão não 

possuir os recursos necessários à existência de instituições e organizações promotoras 

de um desenvolvimento saudável das suas crianças, privando-as por sua vez de 

supervisão, oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento de competências 

(Berlin et al., 2001). Fatores contextuais da vizinhança (pobreza comunitária, 
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exposição à violência e a pares com comportamentos desviantes) estão associados ao 

surgimento de trajetórias e comportamentos antissociais na infância (Ingoldsby & 

Shaw, 2002), enquanto o envolvimento em programas e atividades extracurriculares 

fornecidas por instituições em vizinhanças privadas socialmente parece favorecer 

melhores resultados desenvolvimentais, salientando-se desta forma a importância da 

existência de recursos e oportunidades providos às crianças nos seus contextos 

proximais (Urban, Lewin-Bizan, & Lerner, 2010). A presença de vizinhos afluentes 

tem um efeito muito positivo em várias medidas de desenvolvimento, sugerindo que a 

socialização coletiva é um mecanismo mediador (Bradley & Corwyn, 2002). As 

evidências mais consistentes apontam no sentido de que vizinhanças com mais 

recursos têm um efeito positivo na preparação e sucesso escolar, quer em adolescentes, 

quer em crianças, e que o controlo informal e as redes de suporte social estão 

positivamente relacionados com o desenvolvimento prossocial de adolescentes e 

negativamente relacionados com problemas de comportamento (Roosa et al., 2003). A 

privação socioeconómica ao nível da vizinhança e o seu capital social estão 

associados, existindo uma relação entre controlo social ao nível da vizinhança e 

medidas de saúde geral e satisfação em crianças (Drukker et al., 2003). 

Viver na pobreza e em áreas onde esta se concentra coloca múltiplos riscos ao 

Be das crianças. No entanto, a comunidade científica gerou uma considerável 

quantidade de pesquisa que demonstra formas eficazes de prevenir estes problemas 

custosos para a sociedade, implementando intervenções que incluam toda a 

comunidade e que se dirijam a vários dos mecanismos moderadores/mediadores 

abordados previamente. Para Komro, Flay, e Biglan (2011), os recursos que exercem 

positivas influências proximais, centrais para o Be das crianças, e que são relevantes 

para a intervenção psicossocial são: os familiares (envolvimento em atividades 

relacionadas com a aprendizagem, supervisão parental, interações de reforço, 

estabelecimento de limites, role modeling positivo, manutenção da higiene e saúde, 

envolvimento em atividades positivas) e os escolares (educação escolar e pré-escolar 

de alta qualidade, clima escolar positivo, participação, prevenção e educação para a 

saúde, atividades e programas extracurriculares, pares prossociais, diminuição da 

exposição ao álcool, drogas, tabaco, crime e violência). Relativamente aos recursos 

que exercem efeitos distais positivos relevam: os rendimentos/recursos da família e 
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vizinhança (as melhorias estruturais ao nível dos rendimentos disponíveis permitem 

reduzir muitos dos problemas relatados anteriormente, como stress parental, baixo 

investimento na criança, poucas oportunidades de participação e aprendizagem, 

dificuldade no acesso a cuidados de saúde) e a coesão social (normas prossociais, 

controlo social informal, capital social, normas comunitárias saudáveis, inclusão e 

não-discriminação, qualidade do ambiente físico). No mesmo sentido, Biglan, Flay, 

Embry, e Sandler (2012) propõem que intervenções que promovam o desenvolvimento 

e Be das crianças e jovens devem centrar-se na construção de ambientes/contextos que 

cuidam e nutrem esse desenvolvimento sadio. Assim, as intervenções promotoras 

devem minimizar condições tóxicas (condições sociais aversivas, toxicidade 

biológica); promover e reforçar valores prossociais; monitorizar e limitar problemas 

comportamentais; promover flexibilidade psicológica (consciência e valores); 

mobilizar as organizações; mudar a opinião pública e implementar estratégias que 

incluam a população de uma comunidade em geral. Para Lerner (2001), a ciência da 

prevenção deverá estender-se à promoção do desenvolvimento das crianças, pois é tão 

importante reduzir os riscos como promover as capacidades e o seu potencial 

desenvolvimental. Postula que quantos mais recursos desenvolvimentais internos e 

externos a criança ou jovem possuir, maior é a probabilidade de ocorrer um 

desenvolvimento sadio e positivo.  

Embora a associação causal entre a pobreza de rendimentos e os resultados 

desenvolvimentais das crianças seja complexa e ainda não completamente estabelecida 

na sua magnitude, as intervenções que atendem os mecanismos 

moderadores/mediadores poderão ter um impacto positivo na sua saúde psicológica, 

desde que essas intervenções sejam implementadas tendo em conta a intensidade 

apropriada, a sustentabilidade, a multiplicidade de fatores alvo das intervenções e a 

sua precocidade (Yoshikawa et al., 2012). O Be da criança é, por isso, um constructo 

essencial da intervenção psicossocial, que associado à saúde e desenvolvimento 

constitui-se como elemento organizador dessa intervenção. A Qualidade de Vida 

(QdV) da criança é igualmente um constructo relevante, na medida em que na sua 

multidimensionalidade e cariz tendencialmente subjetivo fornece aos interventores 

informação útil acerca de vários marcadores desenvolvimentais. 
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2 - O Bem-estar das crianças 

A definição de saúde proposta pela Organização Mundial de Saúde (OMS) 

como um estado de completo Be físico, mental e social, e não apenas uma condição 

de ausência de doença, impulsionou o surgimento de novas abordagens à saúde mental 

e ao Be das pessoas (Prebianchi, 2003). No espírito da CDC foi considerado que todas 

as crianças devem ter acesso a padrões de qualidade nas suas vidas que sejam 

adequados às suas necessidades físicas, mentais e sociais (Gaspar, Matos, Ribeiro, & 

Leal, 2006; Prebianchi, 2003). O Be das crianças é, no entanto, definido de formas 

diversas, sendo referente a uma grande variedade de conceitos, dimensões e fatores 

que tornam difícil a sua mensurabilidade e comparabilidade (Statham & Chase, 2010). 

Não só a sua definição é difícil, mas também o é o seu enquadramento numa teoria 

explicativa (Minkkinen, 2013). No entanto, existe um consenso emergente relativo à 

multidimensionalidade do constructo e à necessidade de o mensurar incluindo 

dimensões físicas, emocionais e sociais, assim como incorporando medidas objetivas 

e subjetivas (Statham & Chase, 2010).  

Têm sido observadas significativas mudanças no estudo sobre o Be das 

crianças nas últimas décadas, fruto não só dos avanços teóricos e metodológicos nas 

diversas disciplinas científicas, mas também de uma aceitação generalizada da CDC. 

Entre outros desenvolvimentos, este processo passou a centrar-se no Be e não apenas 

na sobrevivência; existe um esforço para enquadrar aspetos positivos além dos 

negativos que estão presentes na vida das crianças; o Be “aqui e agora” é considerado 

legítimo na investigação, procurando-se que seja centrada na criança; e têm sido 

progressivamente incluídos aspetos subjetivos e qualitativos nas análises (Ben-Arieh, 

2010). Tem ocorrido igualmente uma mudança na compreensão do desenvolvimento 

das crianças e adolescentes, das suas necessidades e comportamentos, e sobre como 

promover um desenvolvimento ótimo, abordagens estas centradas nas forças, 

competências, capacidades e recursos (Huebner, 2004; Lippman, Moore, & McIntosh, 

2011; Theokas & Lerner, 2006). Existe uma demanda de pesquisa que se estenda além 

do estudo das desordens, défices e dificuldades, e que se ocupe a examinar as forças, 

recursos e capacidades que são determinantes em trajetórias desenvolvimentais 

positivas (Lippman et al., 2011; Pollard & Lee, 2003).  
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O Be é, no entanto, comummente utilizado, mas inconsistentemente definido 

no estudo do desenvolvimento infantil, sendo frequentemente utilizadas medidas 

indicativas, unidirecionais (défices) e unidimensionais, que não respeitam a natureza 

multidimensional e dinâmica do constructo. Estas insuficiências deverão ser 

ultrapassadas utilizando abordagens consistentes e compreensivas, compassando as 

múltiplas dimensões e fatores do constructo recorrendo a medidas no âmbito físico 

(ex. saúde, nutrição, segurança), psicológico (ex. cognição, sucesso e integração 

escolar, ajustamento, autonomia, competência, afeto positivo, saúde mental), e social 

(ex. relações familiares, relações sociais, participação, competência social, valores 

prossociais) das crianças (Pollard & Lee, 2003). O Be poderá ser considerado como 

flutuante, particularmente no caso das crianças, já que a natureza da infância é 

caracterizada pelas mudanças, transições, desafios e fases de desenvolvimento, um 

processo de constantes alterações dos pré-requisitos internos e externos do Be 

(Minkkinen, 2013). Minkkinen (2013), tendo como base a definição de saúde da OMS, 

a teoria bioecológica do desenvolvimento humano, a teoria do suporte social e o 

interacionismo sociocultural, propõe um modelo estrutural do Be da criança, que o 

define como “um processo dinâmico onde a situação física, mental, social e material é 

mais comummente positiva do que negativa, sendo este um resultado de processos 

intrapessoais, interpessoais, societais e culturais” (p. 549). As dimensões propostas 

neste modelo englobam vários fatores: Be físico (saúde, adequada funcionalidade), Be 

mental (saúde mental, saúde emocional, saúde cognitiva, Be subjetivo), Be social 

(relações interpessoais positivas) e Be material (situação material positiva, acesso a 

bens e serviços). Estas dimensões estão envolvidas por círculos concêntricos 

representando o círculo dos cuidados, as estruturas societais e a cultura.  

Mesmo tendo em consideração as limitações consideradas previamente, 

Statham e Chase (2010) propõem que a operacionalização do Be das crianças seja 

permeada pelas seguintes características: multidimensionalidade; incorporação de 

medidas objetivas e subjetivas; inclua a perspetiva das próprias crianças; seja sensível 

a atributos e forças, assim como a dificuldades e défices; considere o “aqui e agora”; 

inclua medidas de Be físico e emocional; e incorpore medidas sensíveis aos contextos 

de vida e a características individuais das crianças. 
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Decorrente da demanda por pesquisa que amplie o conhecimento sobre todos 

os aspetos do funcionamento humano, com vista à promoção do Be para todos os 

indivíduos e não apenas para aqueles que apresentam sintomas de disfunção - surgiu 

recentemente um interesse específico pelo Be subjetivo ou psicológico das crianças. 

Este interesse, centrado em prover a melhoria das forças humanas e seus recursos 

ambientais, tem dirigido a sua atenção para a satisfação dos indivíduos com a sua vida, 

desde etapas precoces do desenvolvimento humano (Huebner, 2004; Huebner, 

Gilman, & Laughlin, 1999). As medidas de satisfação com a vida são consistentes com 

as definições de saúde geral e de saúde mental, incluindo dimensões que vão além da 

ausência de psicopatologia. Referem-se a uma apreciação geral e mais durável da vida 

de uma pessoa, diferenciando-se de estados emocionais e afetos que possuem uma 

natureza mais transitória (Huebner, 2004). 

Embora o Be e mal-estar sejam constructos subjetivos no sentido em que 

ocorrem na experiência individual, eles produzem manifestações observáveis no 

comportamento, biologia e funcionamento psicológico. O Be subjetivo remete-nos, por 

isso, para os diversos tipos de avaliações, positivas e negativas, que as pessoas fazem 

acerca da sua vida, incluindo aquelas emanantes da reflexão cognitiva (satisfação com 

a vida) e as reações afetivas aos eventos ocorrentes nessa mesma experiência (afetos 

positivos e negativos). A satisfação com a vida representa a avaliação que uma pessoa 

faz da sua vida na globalidade, sendo de cariz cognitivo, enquanto o afeto positivo 

denota emoções e estados de humor prazenteiros e o afeto negativo representa reações 

emocionais negativas aos eventos e circunstâncias. Embora sejam componentes do Be 

subjetivo, constituem-se como fatores separados e independentes (Diener, 2006; Sirgy 

et al., 2006). O estudo sobre o Be subjetivo infantil, cada vez mais direcionado para 

aspetos positivos, tem vindo a confirmar a sua multidimensionalidade e fraca relação 

com características sociodemográficas das crianças. Parece estar no entanto mais 

consistentemente relacionado com a autoestima, extroversão, relações familiares e 

com pares positivas, locus de controlo interno e autoeficácia. As dimensões nucleares 

que compõem o Be subjetivo infantil são também compostas por um domínio de cariz 

cognitivo (satisfação com a vida) e um domínio de cariz afetivo (afeto positivo e 

negativo), igualmente relacionados mas independentes nas suas dinâmicas 

(Giacomoni, 2002; Huebner et al., 1999). 



Enquadramento Teórico 

 

___________________________________________________________________________
44 

 

Embora as teorias bottom-up defendam que o Be subjetivo é influenciado por 

circunstâncias objetivas que permitem a satisfação das necessidades humanas, estas 

variáveis explicam apenas uma pequena proporção da variância, enquanto a 

emergência de dados sobre a genética comportamental e estabilidade a longo prazo do 

Be subjetivo indicam que os traços da personalidade e atributos individuais 

constituem-se como preditores consistentes do Be subjetivo, determinando a forma 

como o indivíduo perceciona e interpreta as suas circunstâncias de vida (teorias top-

down). Ainda assim, é possível postular que é a interação dinâmica dos fatores 

defendidos pelas duas abordagens que ajuda a explicar as dinâmicas do Be subjetivo 

(Bradshaw, Keung, Rees, & Goswami, 2011; Sirgy et al., 2006). Bradshaw, Keung, 

Rees, e Goswami (2011) relatam no seu estudo, que ao micronível encontraram fracas 

associações entre o Be subjetivo de crianças e variáveis sociodemográficas como a 

estrutura familiar e pobreza, enquanto existiam fortes associações entre diferentes 

dimensões do Be subjetivo, nomeadamente o Be pessoal, familiar e escolar.  

A literatura emergente da psicologia sugere que existe uma relação entre o Be 

subjetivo dos pais (satisfação com a vida e afetos) e o Be subjetivo dos seus filhos, 

devido principalmente ao fato de partilharem o mesmo ambiente, os mesmos stressores 

e à influência da herança genética. Clair (2012) relata no seu estudo ter encontrado 

indícios de que o Be subjetivo parental exerce efeitos significativos no Be subjetivo 

das crianças, de forma diferente tendo em consideração se é o pai ou a mãe e 

fortemente mediado pela qualidade das interações pais-filhos. No seu estudo sobre as 

relações sociais e o Be subjetivo das crianças, Goswami (2012) ao analisar os efeitos 

de seis tipos diferentes de relação de crianças (no oitavo e décimo ano de escolaridade) 

com a família, pares e vizinhos adultos, relata que as relações familiares são as que 

exercem efeitos mais significativos e positivos. Embora todas as relações analisadas 

expliquem diferenças no Be subjetivo, as amizades associadas a afeto positivo são, a 

seguir à família, as que produzem efeitos positivos mais elevados. Por outro lado, 

amizades associadas a afeto negativo operam efeitos desproporcionalmente negativos 

no seu Be subjetivo. Embora de forma menos evidente, as relações positivas com 

vizinhos também exercem efeitos promotores no Be subjetivo das crianças, 

possivelmente devido ao papel de amortecimento do risco e stress, e da promoção de 
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um sentido de pertença e identidade providenciados por experiências positivas na 

vizinhança.  

Relativamente aos fatores associados ao Be das crianças, há a relevar a 

importância dos rendimentos e estatuto socioeconómico das famílias e seus efeitos, 

estando o Be das crianças relacionado com a pobreza, privação e desigualdade social 

(Statham & Chase, 2010). Rees, Pople, e Goswami (2011) encontraram uma 

associação entre fatores económicos e o Be subjetivo das crianças. Rendimentos 

familiares mais baixos, quebras recentes nos rendimentos e preocupações financeiras 

dos adultos estão associados a níveis mais baixos do seu Be subjetivo. Relevam, no 

entanto, que embora o estatuto socioeconómico da família e o Be subjetivo das crianças 

tenha uma associação estatisticamente significativa ela não é elevada, remetendo para 

outros fatores presentes que são explicativos desta associação. 

No entanto, apesar de diversos avanços metodológicos, os conceitos de Be, 

satisfação com a vida e Qualidade de Vida (QdV) são aplicados frequentemente de 

forma indistinta, incorporando aspetos objetivos e subjetivos da vida de uma pessoa e 

utilizando tanto factos observáveis e quantificáveis (rendimentos, sucesso escolar, 

saúde, acesso a recursos) como avaliações individuais e subjetivas sobre aspetos 

específicos e gerais (satisfação, emoção, avaliação). Porém, mesmo aceitando a 

multidimensionalidade destes constructos, o Be remeterá para uma avaliação 

eminentemente objetiva de diversos fatores ou dimensões associadas à saúde e 

desenvolvimento infantil, enquanto a QdV consistirá, metodologicamente, numa 

apreciação/avaliação subjetiva sobre diversos aspetos, definidos objetivamente, da 

vida de uma criança. 

 

3 - A Qualidade de Vida das crianças 

A QdV é um conceito que pressupõe dinâmica e mudança, pois está ancorado 

no próprio processo de vida das pessoas, sendo definida/avaliada pelas próprias, 

constituindo-se como uma experiência interna de satisfação associada a condições 

externas que sustentam essa satisfação. A QdV terá, por isso, componentes subjetivos 

e objetivos, sendo os primeiros de cariz intrínseco e os segundos de cariz extrínseco, 

necessários à garantia dessa mesma qualidade (Davim, Germano, Meneses, Carlos, & 

Dantas, 2008). Os estudos sobre a QdV elaborados pelo WHOQOL-Group baseiam-
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se em três pilares, que são: subjetividade, multidimensionalidade e presença de 

dimensões positivas e negativas. Assim, o WHOQOL-Group (1998) define a QdV 

como as perceções dos indivíduos acerca da posição da sua vida, no contexto da 

cultura e sistema de valores em que vive, em relação aos seus objetivos, expetativas, 

normas e preocupações. É um conceito alargado que é afetado de forma complexa 

pela saúde física da pessoa, estado psicológico, nível de independência, relações 

sociais, crenças pessoais e relação com características salientes do seu ambiente (p. 

1570). Tendo a saúde como seu núcleo, o conceito de QdV foi entretanto alargado de 

forma a incluir também aspetos contextuais (Sirgy et al., 2006).  

A QdV é, por natureza, um conceito holístico, ou seja, uma tentativa de 

descrição do quão bem ou quão mal está a correr a vida de uma pessoa em determinado 

ponto no tempo, sendo um constructo organizador sem base temporal ou física 

(Wallander, Schmitt, & Koot, 2001). Como tal, estes autores propõem que QdV seja 

definida como a combinação do bem-estar indicado objetiva e subjetivamente em 

múltiplos domínios da vida considerados importantes na cultura e época do indivíduo 

e que são aderentes a padrões universais de direitos humanos (p. 574). O trabalho 

desenvolvido pelo WHOQOL-Group permitiu validar a natureza multidimensional do 

constructo de modo empírico, dando-se a emergência de quatro dimensões centrais: 

(a) física – perceção do indivíduo sobre a sua condição física; (b) psicológica – 

perceção sobre a condição afetiva e cognitiva; (c) social – perceção sobre os 

relacionamentos sociais e papéis sociais desempenhados; (d) ambiental – perceção 

sobre aspetos relativos ao ambiente onde vive. Além destas dimensões, foi 

desenvolvida uma medida de avaliação global da QdV (Seidl & Zannon, 2004).  

Desde a emergência do conceito de QdV que a discussão central tem sido 

acerca da sua objetividade ou subjetividade. Embora na literatura os proponentes das 

duas abordagens apresentem racionais consistentes, a visão geral sobre a QdV aceita 

a complexa dialética entre os fatores objetivos e subjetivos (Zekovic & Renwick, 

2003). Lindstrom é mais específico sobre o assunto (Zekovic & Renwick, 2003), 

defendendo que se trata de um fenómeno que é medido objetivamente e percecionado 

subjetivamente (p. 29). A falta de uma teoria agregadora da QdV levou à existência de 

uma grande variedade de conceitos e domínios, assim como uma falta de entendimento 

relativo à forma como os diferentes domínios se relacionam (Lawford & Eiser, 2001). 
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No entanto, o conceito de QdV, abraçado por vários ramos da ciência 

(medicina, economia, ciências sociais), tem sido alvo de avanços conceptuais e 

metodológicos consideráveis, ainda que concorrentes e diferenciados, já que as 

ciências sociais têm integrado noções como a valorização dos papéis sociais, o 

empoderamento e os constructos do afeto e da cognição, distanciando-se assim dos 

modelos médicos. Existem no entanto áreas emergentes de consenso que permitem 

que o constructo QdV se torne estruturalmente mais coerente, especificamente: (a) a 

multidimensionalidade do constructo influenciada pelas interações de fatores 

individuais e ambientais; (b) os seus componentes são partilhados por todas as pessoas; 

(c) esses componentes são objetivos e subjetivos; (d) é potenciada pela 

autodeterminação, recursos, propósitos de vida e sentido de pertença (Cummins, 

2005).  

Dois tipos de medidas são utilizadas para a avaliação da QdV, as medidas 

específicas (relacionadas com a saúde, centradas nos sintomas, funcionamento e 

incapacidades), e as genéricas/holísticas, aplicáveis a indivíduos saudáveis ou não, 

focalizadas nas aspirações, objetivos e avaliações sobre a sua vida. A utilização de 

medidas genéricas, ao englobar os domínios relevantes da QdV, será no entanto mais 

compreensiva e conceptualmente mais coerente com o constructo (Harding, 2001; 

Prebianchi, 2003; Spieth & Harris, 1996; Zekovic & Renwick, 2003). Relativamente 

aos modelos utilizados nas abordagens à QdV, podemos referir o modelo de satisfação, 

baseado na comparação entre as aspirações e a medida em que elas são satisfeitas (a 

QdV será a soma da satisfação experienciada nas diversas áreas), e o modelo de três 

componentes, que considera as perceções subjetivas, funcionamento e condições 

sociomateriais, de natureza mais holística (Prebianchi, 2003). Uma outra questão 

metodológica na avaliação da QdV prende-se com a utilização de variáveis indicadoras 

de outcomes ou de variáveis causais referentes a esses outcomes (Cummins, 2005).  

Entretanto, a QdV das crianças não tem recebido muita atenção nas pesquisas. 

A resposta a este problema tem sido dificultada pela utilização de medidas de QdV em 

crianças com problemas de saúde ou défices, baseadas em fatores objetivos que não 

incluem as perceções das crianças e que utilizam uma terceira pessoa para responder 

pela criança (Marriage & Cummins, 2004). Por outro lado, o interesse pela QdV das 

crianças tem aumentado devido não só à valorização da qualidade em diversos 
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domínios da sociedade, mas também pela contribuição que poderá ter no 

desenvolvimento e avaliação de programas, serviços, intervenções e políticas (Koot, 

2002; Prebianchi, 2003; Wallander et al., 2001). Apesar de maioritariamente centradas 

na população adulta ou com doença, a QdV como conceito holístico e 

multidimensional tem sido recentemente abordada ao nível do Be e satisfação com a 

vida a partir dos próprios pontos de vista das crianças, ainda que os modelos 

conceptuais careçam de estrutura e fundamento (Verdugo & Sabeh, 2002). Para Casas 

(2011), a definição de QdV deverá, por isso, incluir as perceções, avaliações e 

aspirações das crianças, pois o seu ponto de vista é igualmente importante na avaliação 

da complexa realidade social que é o seu Be. Diversas questões metodológicas na 

avaliação da QdV das crianças têm sido levantadas por diversos autores. Elas referem-

se a aspetos como: fraca correlação entre as avaliações dos adultos cuidadores e as 

avaliações das crianças; necessidade de avaliar questões ou domínios importantes e 

específicos das crianças (ex. família, aparência, controlo, autoeficácia); adaptação 

etária e desenvolvimental das medidas (sensibilidade à idade e fase de 

desenvolvimento); compreensibilidade das medidas por parte das crianças; 

enquadramento teórico consistente e fundamentado das medidas (Harding, 2001; 

Lawford & Eiser, 2001).  

Neste sentido, Harding (2001) propõe vários critérios que considera essenciais 

a uma medida da QdV das crianças. Estes são: inclusão dos quatro domínios 

enunciados pela OMS (funcionamento físico, psicológico, social, e o domínio 

ambiental); incorporação de dimensões geradas pelas crianças e utilização de 

instrumentos preenchidos por elas que sejam sensíveis ao seu nível de 

desenvolvimento; sensibilidade, fiabilidade, facilidade de aplicação; padronização e 

adaptação à população relevante; inclusão de dimensões genéricas relativas à saúde 

assim como específicas de doença; utilização de uma abordagem subjetiva/qualitativa 

(emoções, satisfação ou preferências). Gaspar, Matos, Ribeiro, e Gonçalves (2008) 

afirmam sobre a QdV das crianças que “novos modelos consideram a qualidade de 

vida, não apenas como uma questão funcional ou de nível de vida, mas sim como um 

constructo que envolve ajustamento psicossocial, bem-estar, autoestima, stress e 

coping. Estes últimos privilegiam a perceção da própria criança sobre o seu mundo, as 



Enquadramento Teórico 

 

___________________________________________________________________________
49 

 

suas preferências e a qualidade do seu mundo na sua perspetiva, incluindo a perceção 

de felicidade pessoal” (p. 99). 

Modelos recentes concernentes aos processos psicológicos geradores de QdV 

nas crianças relevam a importância da autoestima e controlo. No entanto a influência 

de fatores como o controlo primário e secundário é ainda inconsistente, embora 

estejam positivamente correlacionados com o Be subjetivo (Marriage & Cummins, 

2004). Como já referenciado no ponto anterior, o Be subjetivo é, à semelhança dos 

adultos, uma componente da QdV das crianças. Dele fazem parte a satisfação com a 

vida (cognição) e a predominância experiencial no dia-a-dia do afeto positivo sobre o 

negativo. Um outro componente da QdV das crianças, associado a um coping eficaz e 

à saúde mental, é o estado de humor e ansiedade. Quando surgem problemas neste 

domínio ocorre um impacto negativo, já que as suas vivências poderão ser 

caracterizadas por menor autoestima e motivação, predominância de afeto negativo e 

utilização de estratégias disfuncionais de coping (Gaspar et al., 2006). Também as 

relações sociais, mais especificamente aquelas que emergem das interações familiares 

e com pares, assumem uma importância desenvolvimental elevada. Por um lado, as 

características familiares, o seu funcionamento e os atributos dos adultos cuidadores 

estão fortemente relacionados com o Be socioemocional das crianças, por outro lado, 

as relações com os pares assumem uma progressiva importância no desenvolvimento 

social, estando associadas ao ajustamento escolar e à saúde mental, mas também ao 

despoletar de comportamentos de externalização (Gaspar et al., 2006). 

A conceptualização da QdV na área da saúde tem sido permeada por duas 

tendências: a QdV como conceito mais genérico e global, numa aceção ampla e sem 

referência a défices, e a Qualidade de Vida Relativa à Saúde (QdVRS), associada a 

aspetos mais específicos da saúde e do tratamento. Os instrumentos associados à 

QdVRS têm, no entanto, tido a tendência de manter a multidimensionalidade e a 

avaliação global ou perceção geral da QdV (Seidl & Zannon, 2004). A QdVRS das 

crianças é descrita como um constructo que engloba componentes próprios do Be 

(funcionalidade física, emocional, mental, comportamental e social), na forma como 

são percecionados pelas crianças, focando múltiplos níveis de análise ecológica 

(Gaspar, Matos, et al., 2008; Gaspar et al., 2006; Gaspar, Ribeiro, Matos, & Leal, 

2008). Embora muitas abordagens à QdVRS enfatizem que se baseiam na definição 
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de saúde da OMS, existindo alargada concordância relativamente à 

multidimensionalidade do constructo, usualmente não explicitam nenhum 

enquadramento teórico-concetual fundamental e agregador (Rajmil, Estrada, 

Herdman, Serra-Sutton, & Alonso, 2001; Zekovic & Renwick, 2003). No entanto, 

torna-se claro que o interesse pelo Be e QdV das crianças implica considerar a 

interação de múltiplas variáveis contextuais como a casa, a família, os pais, a escola, 

os pares, a comunidade e a sociedade em geral (Gaspar & Matos, 2008).  

Medir a QdV das crianças, no sentido de uma aferição mais compreensiva do 

impacto das condições em que se encontram a nível físico, psicológico e social, poderá, 

segundo Wallander, Schmitt, e Koot (2001), orientar a alocação de recursos, ajudar a 

avaliar efeitos da implementação de programas e intervenções, determinar diferenças 

entre grupos, e identificar vulnerabilidades e riscos a atender pelos interventores. Para 

Helseth e Lund, a avaliação da QdVRS em crianças e adolescentes permite obter “o 

conhecimento necessário ao desenvolvimento de métodos de promoção da qualidade 

de vida nestes grupos e identificar fatores de risco ao bem-estar das crianças e 

adolescentes, prevenindo efeitos negativos desses fatores” (cit. in Gaspar & Matos, 

2008, p.31). 



 

 

MÉTODO 

 

As crianças em situação de pobreza e suas famílias vivem num mundo que é 

material e psicossocial e os elementos desse mundo têm impacto no desenvolvimento 

humano. Elas enfrentam um conjunto de condições materiais e psicossociais que são 

menos do que ótimas, muitas das quais coocorrentes. Como foi abordado ao longo dos 

capítulos anteriores, as trajetórias desenvolvimentais menos positivas de muitas destas 

crianças estão consistentemente associadas às circunstâncias da pobreza, 

caracterizadas pela falta de recursos de suporte e estímulo desenvolvimental e pela 

exposição ambiental ao risco físico e psicossocial. Também foi possível evidenciar 

que estes efeitos prejudiciais ao Bem-estar (Be) físico, cognitivo, socioemocional e 

comportamental ocorrem frequentemente pela via de fatores moderadores e 

mediadores, dos quais se relevam os recursos existentes, as características e as 

dinâmicas da família, a rede de relações, a vizinhança e a comunidade. 

A exposição cumulativa e não singular é um aspeto potencialmente crítico dos 

contextos da pobreza infantil (Evans, 2004), mas muitas das crianças em risco crescem 

para viverem vidas produtivas e integradas, pelo que é importante analisar as 

circunstâncias e características das crianças e suas famílias que promovem 

comportamentos sadios e competência (Murry et al., 2002). Uma abordagem 

compreensiva do Be deverá ser capaz de identificar marcadores positivos e negativos 

que informem acerca da vida das crianças e suas necessidades (Moore, Murphey, & 

Bandy, 2012).  

No entanto, captar os efeitos de múltiplos contextos de desenvolvimento pode 

ser um desafio, requerendo amostras vastas que afiram as contribuições de cada 

contexto. Uma metodologia alternativa, que seja capaz de enquadrar a negatividade e 

positividade da experiência desenvolvimental de uma criança, poderá passar pela 

utilização de medidas cumulativas ou múltiplas de fatores promotores (Sameroff, 

2010). Além disso, diferentes tipos de contexto dão origem a padrões distintos de 

papéis, atividades e relações para as pessoas participantes nesses contextos, daí que, a 

validade ecológica de uma pesquisa deve levar em conta as perceções e interpretações 

que os participantes têm sobre a sua situação e condições. Todos os atributos de uma 

pessoa estão inseridos e encontram expressão ou significado num determinado 
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contexto, donde fazem parte e são influentes elementos de cariz psicológico, mas 

também de cariz social e material (Bronfenbrenner, 1999; Bronfenbrenner & Morris, 

1998; Martins & Szymanski, 2004).  

Por conseguinte, o propósito deste estudo foi investigar a hipótese de efeitos 

cumulativos e mediadores dos recursos materiais e psicossociais, emanantes de níveis 

ecológicos diferentes, no Be e Qualidade de Vida (QdV) das crianças. Para tal, foram 

definidas três questões: (a) as características sociodemográficas e os recursos 

ecológicos da criança estão associados ao seu Be e QdV? (b) as características 

sociodemográficas da criança e indicadores de risco familiar exercem efeitos 

moderadores sobre o seu Be e QdV? (c) os recursos ecológicos da criança exercem 

um efeito cumulativo e mediador sobre o seu Be e QdV?  

 

1 – Plano de Estudo 

Existe um vasto acervo acerca dos efeitos desenvolvimentais da pobreza, mas 

a pesquisa tem estado centrada na análise de trajetórias e variáveis isoladas do Be e 

ecologia social das crianças, ignorando possíveis efeitos cumulativos e interativos da 

exposição a recursos ecológicos e fatores promotores do desenvolvimento que são 

concomitantes com o risco.  

Desenhou-se um estudo quantitativo centrado na criança e com a sua 

participação, de natureza exploratória e correlacional (Almeida & Freire, 2008), que 

aferisse a natureza e dinâmicas de possíveis associações existentes entre 

características sociodemográficas, indicadores de risco familiar, recursos ecológicos 

(REC) e o Be e QdV de crianças em situação de pobreza. Para tal, foram estabelecidos 

os seguintes objetivos: (a) capturar as características específicas dos contextos de 

crianças em situação de pobreza na forma de características sociodemográficas, 

indicadores de risco familiar e REC; (b) aferir compreensivamente o Be e QdV de 

crianças em situação de pobreza nas suas múltiplas dimensões; (c) procurar 

associações entre as características sociodemográficas, os indicadores de risco 

familiar, os REC e o Be e QdV das crianças; (d) testar a hipótese de moderação das 

características sociodemográficas e indicadores de risco familiar no Be e QdV das 

crianças; (e) testar a hipótese de efeitos cumulativos e mediadores dos REC no Be e 

QdV das crianças. 
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Considerando que recursos são meios que servem um fim e que fatores são 

elementos que concorrem para um resultado, os REC foram definidos como fatores 

proximais e distais presentes nos contextos da criança que são indutores de Be e 

desenvolvimento. Constituem-se como meios materiais e psicossociais de suporte e 

estímulo desenvolvimental que exercem efeitos diretos e de segunda ordem na 

quantidade e qualidade dos processos proximais, na forma de pessoas, grupos, objetos, 

símbolos, experiências, instituições e capital social da vizinhança/comunidade.  

Neste estudo o Be da criança é entendido como um fenómeno multidimensional 

medido objetivamente (funcionamento, capacidades, desempenho), incorporando por 

isso os domínios físico, psicológico, afetivo, comportamental, material e social, com 

sensibilidade e foco não só ao nível das dificuldades e défices, mas também ao nível 

dos atributos e forças positivas. Este entendimento amplo e compreensivo do Be da 

criança engloba dimensões objetivas (ex. Be material, Be físico, Be educacional), mas 

também subjetivas (ex. Be subjetivo, Be social), enquadradas nos modelos de Be da 

criança previamente explanados de Minkkinen (2013) e de Pollard e Lee (2003), 

agregando igualmente as dimensões da QdVRS avaliadas subjetivamente pelos 

participantes. Foram consideradas para testagem as seguintes variáveis: (a) variável 

independente - pobreza infantil; (b) variáveis moderadoras - características 

sociodemográficas da criança (idade, sexo, doença/deficiência, tipologia familiar, 

habilitações e emprego, origem migrante, tipologia habitação/localização, tipologia e 

cronicidade da situação de pobreza, fontes de rendimento) e indicadores de risco 

familiar (dissolução/reconstituição familiar, família multidesafiada, medida de 

promoção/proteção, saúde mental do adulto cuidador, discriminação/exclusão social, 

minoria étnica); (c) variáveis mediadoras - os REC da criança nas suas dimensões 

(recursos da criança/jovem, recursos do adulto cuidador, casa e recursos familiares, 

recursos e capital social da vizinhança, e recursos e serviços da comunidade); (d) 

variável dependente - Be da criança entendido ampla e compreensivamente (Be físico 

e material, Be psicológico, Be educacional, Be subjetivo, Be social e restantes 

dimensões da QdVRS). Para além das características sociodemográficas, foram 

incluídos indicadores de risco familiar que neste estudo se constituem como variáveis 

que indicam a presença de risco não específico para a criança (ex. presença de 

experiências negativas, défice experiencial, ausência de experiências positivas, 
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desadaptação indivíduo-meio, disfunção familiar, discriminação/exclusão social, 

maltrato ou negligência), com implicações no seu Be (Casas, 1998; Martins, 2004; 

McLoyd, 1998; Melo, 2011; Mistry et al., 2002). 

 

2 – Participantes 

Foi operacionalizado que as crianças que vivem em situação de pobreza são 

aquelas que pertencem a agregados familiares cujos recursos monetários e não 

monetários disponíveis são insuficientes para suprir as necessidades e pré-requisitos 

do Be dos seus elementos, recorrendo, por isso, a apoio social formal. Outro critério a 

ser atendido refere-se à idade da criança participante, sendo os limites estabelecidos 

os 8 e os 16 anos.  

Atendendo aos objetivos do estudo, decidiu-se que os contextos mais 

adequados para a recolha de dados seriam instituições ou respostas sociais que 

forneçam formalmente serviços de apoio a famílias em situação de pobreza. Estas 

respostas sociais, prestadoras de serviços à família e comunidade, estão organizadas 

como Centros Comunitários, Centros de Atendimento/Acompanhamento Social ou 

Gabinetes de Apoio à Família, sendo usualmente valências de Instituições Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS, em parceria com a Segurança Social).  

Numa pesquisa efetuada no sítio da Carta Social da Segurança Social (GEP, 

2007), relativa ao espaço geográfico que compreende os distritos de Aveiro, Viseu, 

Coimbra, Porto, Braga e Viana do Castelo, foram identificados 73 equipamentos 

sociais da tipologia de Centro Comunitário e 76 equipamentos diversificados que 

fazem Atendimento e Acompanhamento Social a famílias. Destes equipamentos sociais 

identificados foram escolhidos aqueles que expressamente fornecem serviços 

diversificados de apoio social a famílias em situação de pobreza, tendo sido 

contactadas via e-mail 68 instituições, através de um pedido formal para participação 

na recolha de dados. Das instituições contactadas, 11 responderam positivamente ao 

pedido de participação e colaboração na recolha de dados (pertencentes aos distritos 

de Aveiro, Porto e Braga).  

As características sociodemográficas dos participantes (n=125) podem ser 

analisadas com detalhe na Tabela 1, onde estão incluídos aspetos concernentes às 

características das crianças, dos adultos cuidadores e da família. 



Método 

 

___________________________________________________________________________
55 

 

          Tabela 1. Características Sociodemográficas da Amostra 

Característica n (%) 

Sexo - Feminino 70 (56.0) 

Idade M = 12.16, DP = 2.32 [min.8, máx.16] 

 

Escolaridade 1º Ciclo: 21 (17.6) 

2º Ciclo: 47 (39.5) 

3º Ciclo: 45 (37.8) 

10º Ano: 6 (5.0) 

 

Doença crónica ou deficiência  24 (19.2) 

 

Origem familiar migrante                               

Pertença a minoria étnica                                

11 (8.9)   

13 (10.6) 

  

Estrutura Familiar 

    Família Nuclear 

    Monoparental Adulto Feminino 

    Monoparental Adulto Masculino 

    Família Alargada 

    Outra 

  

58 (46.4) 

29 (23.2) 

2 (1.6) 

29 (23.2)                                         

7 (5.6) 

 

Adulto que exerce principais responsabilidades parentais 

 Grau de parentesco Estatuto marital 

    Mãe 107 (85.6)    Casado  59 (47.6) 

    Pai 9 (7.2)    União de facto 27 (21.8) 

    Avó 7 (5.6)    Divorciado 25 (20.2) 

    Avô 1 (0.8)    Solteiro 7 (5.6) 

    Tia 1 (0.8)    Viúvo 6 (4.8)  

            

Cuidador feminino Cuidador masculino 

Emprego  

   Empregada(o) 39 (32.0)    36 (43.4) 

   9 (10.8) 

   32 (38.6) 

   6 (7.2) 

 

   Desemp. curta duração  6 (4.9) 

   Desemp. longa duração 74 (60.7) 

   Reformada/Pensionista 3 (2.5) 

Habilitações académicas  

   ≤1.ºCiclo  42 (38.5)    36 (50.0) 

   21(29.2) 

   8 (11.1) 

   4 (5.6) 

   3 (4.2) 

   2.º Ciclo  32 (29.4) 

   3.ºCiclo 29 (26.6) 

   Ensino Secundário  5 (4.6) 

   Ensino Superior  1 (0.9) 
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3 – Instrumentos 

Os dados foram obtidos a partir de três respondentes: a criança (participante), 

o adulto cuidador (informante) e o técnico responsável pelo acompanhamento 

psicossocial da família (informante). Os instrumentos utilizados e seus objetivos 

podem ser observados sucintamente no Quadro 1. 

 

    Quadro 1. Instrumentos, Respondentes e Objetivos 

Instrumento  

Respondente 

Objetivos 

Ficha 

Ecosociodemográfica 

Técnico 

Caracterização sociodemográfica da criança e sua família, 

incluindo informações relevantes de enquadramento ecológico. 

KIDSCREEN-52 

Criança 

Recolha de dados sobre a QdVRS das crianças, nas 10 dimensões do 

instrumento. 

CWBS Escalas de  

Bem-Estar da Criança 

Técnico 

Avaliação do Be da criança nas dimensões de Desempenho da 

Criança, Adequação do Ambiente Familiar e Desempenho Parental. 

IRE1 Index de  

Recursos Ecológicos 

Criança 

Índice de recursos ecológicos existentes, avaliados na perspetiva da 

Criança, relativos às dimensões Recursos da Criança, Casa e 

Recursos Familiares, Recursos e Capital Social da Vizinhança. 

IRE2 Index de  

Recursos Ecológicos 

Adulto Cuidador 

Índice de recursos ecológicos existentes, avaliados na perspetiva do 

Adulto Cuidador, relativos às dimensões Recursos do Adulto 

Cuidador, Casa e Recursos Familiares, Recursos e Capital Social 

da Vizinhança, e Recursos e Serviços da Comunidade. 

IRE3 Index de  

Recursos Ecológicos 

Técnico 

Índice de recursos ecológicos existentes, avaliados na perspetiva do 

Técnico da Instituição, relativos às dimensões Recursos do Adulto 

Cuidador, Recursos e Capital Social da Vizinhança e Recursos e 

Serviços da Comunidade. 

 

A Ficha Ecosociodemográfica é um instrumento criado para o estudo, a ser 

preenchido pelo técnico do serviço que presta apoio psicossocial à família, com o 

objetivo de recolher dados sobre as características sociodemográficas da criança e sua 

família, assim como de indicadores de risco familiar (cf. Anexo 1). Neste instrumento 

constam as seguintes dimensões: características individuais da criança, tipologia 

familiar, situação face ao emprego e habilitações dos adultos cuidadores, estado 
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marital do adulto cuidador, origem migrante e etnia, tipologia da habitação e 

localização, dissolução e reconstituição familiar, fontes do rendimento familiar, 

tipologia e cronicidade da pobreza, família multidesafiada, medida de promoção e 

proteção, saúde mental dos adultos cuidadores e discriminação/exclusão social da 

família. 

O KIDSCREEN-52 (Matos, Gaspar, Calmeiro, & Kidscreen-Group, 2005)  é 

um instrumento genérico que mede o constructo multidimensional da QdVRS de 

crianças e adolescentes entre os 8 e os 18 anos de idade, através de um questionário de 

autopreenchimento composto por 52 escalas Likert de 5 postos (entre Nunca e Sempre; 

Nada e Totalmente; Muito Má e Excelente). As 10 dimensões avaliadas são: Saúde e 

Atividade Física (nível de atividade, energia e aptidão física); Sentimentos (bem-estar 

psicológico, emoções e satisfação com a vida); Estado de Humor Geral (sentimentos 

e emoções depressivas e stressantes); Auto-perceção (autoimagem); 

Autonomia/Tempo Livre (oportunidades de criação e gestão do tempo social e de 

lazer); Família e Ambiente Familiar (avaliação da relação com os pais e ambiente 

familiar); Questões económicas (qualidade dos recursos financeiros); Amigos 

(qualidade das relações sociais com pares); Ambiente Escolar e Aprendizagem 

(perceção da sua capacidade cognitiva e de aprendizagem; Provocação (sentimentos 

de rejeição por parte dos pares, bullying). A consistência interna (α de Cronbach) das 

dimensões varia entre .60 (Auto-percepção) e .88 (Questões Económicas) com valor 

global médio de .80. A análise fatorial não revelou um modelo melhor, medindo 81% 

da variância e covariância dos itens (Gaspar & Matos, 2008). 

As Escalas de Bem-estar da Criança, ou CWBS (Child Well-Being Scales) de 

Magura e Moses (1986), revista por Laurendeau e Vézina (1989), tradução e adaptação 

de Agulhas (2007), é um instrumento que compreende 43 escalas avaliativas do 

comportamento, assentes num conjunto de 4 dimensões: Desempenho da Criança, 

Competências Parentais, Adequação do Ambiente Familiar e Capacidades da 

Criança. Cada escala apresenta uma série de critérios, de 3 a 6 categorias (ex. de 

Adequado a Severamente Inadequado), que permitem ao avaliador, neste estudo o 

técnico da instituição, qualificar o comportamento do(s) progenitor(es) e da criança. O 

objetivo desta avaliação é qualificar as forças e vulnerabilidades do meio 

parental/familiar, a fim de estimar o seu impacto sobre a satisfação das necessidades 
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da criança. Este instrumento também pode ser utilizado para avaliar a segurança e 

desenvolvimento da criança (Agulhas, 2007; Lyons, Doueck, Koster, Witzky, & Kelly, 

1999). As escalas receberam algumas críticas relativas a limitações metodológicas 

(construção das escalas) e conceptuais (Be da criança), embora apresentem igualmente 

algumas qualidades, nomeadamente validade concorrente relativamente à negligência, 

facilidade de preenchimento pelos técnicos, capacidade de deteção de diferenças na 

dinâmica familiar e sensibilidade ao risco (Gaudin, Polansky, & Kilpatrick, 1992; 

Lyons et al., 1999). Outras qualidades prendem-se com a forma como as escalas foram 

construídas tendo em conta a severidade da condição, baseada nas opiniões de uma 

amostra de técnicos pertencentes a serviços sociais, e a fiabilidade das escalas na 

medição dos cuidados físicos e psicológicos (Gaudin et al., 1992). Das 43 escalas 

foram retiradas 13 por inadequação aos objetivos ou sobreposição com outras medidas 

do estudo. Assim sendo, o técnico de cada instituição participante preencheu uma 

versão reduzida de 30 escalas pertencentes às dimensões referenciadas anteriormente 

(cf. Anexo 2). Destas 30 escalas o item n.º13 (Incapacidades ou Défices da Criança) 

está dividido em duas secções (Tipo de Incapacidade e Grau de Incapacidade). Os 

itens relativos ao Desempenho Parental foram considerados REC da criança, pelo que 

serão utilizados na dimensão Recursos do Adulto Cuidador. 

 O Index de Recursos Ecológicos (IRE) é um instrumento criado para este 

estudo, é centrado na ecologia social da criança e composto por três 

questionários/formas, cada um para o respetivo respondente: Criança (IRE1), Adulto 

Cuidador (IRE2) e Técnico da Instituição (IRE3) (cf. Anexo 3). O objetivo deste 

instrumento é aferir a existência e acessibilidade/utilização de recursos nos contextos 

de vida da criança, distais e proximais, de natureza material e psicossocial, emanantes 

de vários níveis do seu ecossistema de desenvolvimento (microssistemas, 

mesossistemas e exossistemas). Alguns recursos/fatores foram considerados 

inversamente, ou seja, a sua ausência foi considerada como protetora/promotora (ex. 

crowding, toxicidade, barulho em casa, criminalidade acentuada na área de residência, 

concentração de pobreza e desemprego na vizinhança). Este instrumento está 

organizado por dimensões e respetivas variáveis: recursos da criança ou jovem (rede 

de suporte social; tempo livre e atividades extracurriculares; autonomia; recursos de 

aprendizagem); recursos do adulto cuidador (rede de suporte social e emprego; 



Método 

 

___________________________________________________________________________
59 

 

investimento e supervisão da criança); casa e recursos familiares (coesão e 

estabilidade material/psicossocial; tempo/atividades/recursos familiares); recursos e 

capital social da vizinhança (recursos e serviços disponíveis vizinhança; coesão e 

capital social); e recursos e serviços da comunidade. 

Quanto aos conteúdos dos itens, estes derivam da revisão bibliográfica 

efetuada, onde foram identificados os recursos/fatores que quando estão presentes nos 

contextos ecológicos da criança são promotores do Be e desenvolvimento (Aber et al., 

1997; Attree, 2004; Berlin et al., 2001; Bradley & Corwyn, 2002; Bronfenbrenner, 

1986; Brooks-Gunn & Duncan, 1997; Dearing, 2008; Evans, 2004, 2006; Evans & 

English, 2002; Evans et al., 2005; Evans & Kim, 2007; Komro et al., 2011; Sellstrom 

& Bremberg, 2006; Theokas & Lerner, 2006; Urban, Lewin-Bizan, & Lerner, 2009; 

Urban et al., 2010; Yoshikawa et al., 2012). Quanto à forma dos itens estes consistem 

em afirmações ou questões de resposta dicotómica (ex. Sim e Não; cotação: Sim=1 e 

Não=0) ou múltipla escolha cumulativa (ex. n.º atividades realizadas nos tempos 

livres; n.º serviços sociais disponíveis na comunidade; cotação: nenhum serviço = 0, 

entre 1 e 3 serviços = 1, entre 4 e 6 = 2, 7+ = 3). Os itens compassam quer a existência 

de determinado recurso material ou psicossocial, quer a sua utilização regular, 

qualificação e acessibilidade (ex. Perto de tua casa há Espaços Verdes ou Parques 

para ir passear ou jogar? Costumas ir a esses sítios?). A formulação dos itens foi 

baseada em instrumentos que estão relacionados com as variáveis do estudo: o 

Inquérito Sobre o Bem-estar das Crianças (Bastos et al., 2008), o Inventário de 

Recursos do Ambiente Familiar, adaptação do HOME por Marturano (2006), o 

Inventário das Necessidades da Família (Bailey & Simeonsson, 1988), e os Child 

Surveys e Neighborhood Checkup da Promise Neighborhood Research Consortium 

(Kjellstrand et al., 2011). Os questionários foram analisados previamente por 3 

técnicos de instituições participantes para averiguação de adequação da forma e 

conteúdo. A hétero-aplicação, realizada em alguns casos pelo investigador, permitiu 

avaliar com os participantes a acessibilidade e compreensibilidade dos questionários.  

 

4 – Procedimentos  

Em cada instituição participante realizou-se uma reunião com a direção técnica 

ou com os técnicos que iriam participar na recolha de dados, sendo explicados os 
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objetivos e enquadramento do estudo, assim como entregues e explanados exemplares 

do manual de procedimentos e dos instrumentos. Tanto o manual de procedimentos 

como a informação veiculada nestas reuniões visaram garantir: (a) que a aplicação 

individual dos instrumentos deveria ocorrer em locais adequados (visitas domiciliárias 

ou entrevistas na instituição); (b) que a cada participante deveriam ser explicados os 

objetivos do estudo, assim como os conteúdos do consentimento informado; (c) que 

todo o processo deveria guiar-se pela voluntariedade, anonimato e confidencialidade; 

(d) que a recolha de dados e preenchimento dos instrumentos têm regras definidas para 

garantia da qualidade dos dados; (e) que cada instituição deveria nomear o técnico que 

acompanha a família, ou que melhor conhece o funcionamento familiar e da criança, 

para liderar o processo de recolha de dados; (f) que o técnico nomeado para o efeito, 

durante a recolha de dados, deveria fornecer todo o apoio necessário à criança e ao 

adulto cuidador (principalmente aquando da existência de problemas de literacia).  

Cada resposta social identificou as famílias que cumpriam os requisitos de 

participação no estudo (famílias em risco de pobreza ou exclusão social e com pelo 

menos uma criança com idade compreendida entre os 8 e 16 anos), sendo solicitado o 

número de protocolos por cada instituição. Cada conjunto de protocolos entregue foi 

acompanhado por um manual de procedimentos e registo de ocorrências (cf. Anexo 

4), assim como, pelo guia de critérios de avaliação das Escalas de Bem-Estar da 

Criança. O protocolo de cada caso, devidamente codificado, era constituído pelos 

instrumentos a serem preenchidos por cada um dos três respondentes do estudo e os 

respetivos consentimentos informados (cf. Anexo 5). Os instrumentos foram aplicados 

às crianças e adultos cuidadores em contexto institucional por parte dos técnicos 

nomeados para o efeito (16 técnicos) que, por sua vez, procederam ao preenchimento 

dos instrumentos relativos a essas mesmas famílias. Foi solicitado por parte de 3 

instituições que a aplicação fosse realizada pelo investigador, tendo tal ocorrido em 

entrevistas agendadas. A recolha de dados ocorreu entre Abril de 2013 e Janeiro de 

2014. Foram entregues 169 protocolos, no final do processo de recolha de dados foram 

devolvidos 135 preenchidos, 5 dos quais inviáveis (n=130). A análise dos padrões de 

valores perdidos determinou a retirada de 5 casos, resultando numa amostra de 125 

participantes. Destes 125 casos, 11 são irmãos de outros 10 casos na amostra. Após a 

recolha dos protocolos preenchidos em cada instituição, os dados foram inseridos para 
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tratamento no programa IBM SPSS ("IBM SPSS Statistics for Windows, Version 

20.0", 2011). 

Aplicou-se um conjunto de procedimentos de tratamento e recodificação dos 

dados, implicando a tomada de várias decisões metodológicas. A análise da 

distribuição e padrões dos valores perdidos na amostra e nos itens dos instrumentos 

mostrou-se problemática em situações específicas, determinando, como referido, o 

corte de 5 casos da amostra (concentração elevada de valores perdidos nas Escalas de 

Bem-estar da Criança, IRE2 e Ficha Ecosociodemográfica) e a retirada de 3 itens das 

Escalas de Bem-estar da Criança por ≥30% de valores perdidos (itens 10, 19, 29). 

A Ficha EcoSocioDemográfica apresenta um total de 6.8% de valores 

perdidos. Isto deve-se principalmente a variáveis cuja natureza é dependente da 

verificação de condições prévias nas características familiares: Habilitações 

Académicas do Adulto Cuidador Masculino e sua Situação face ao Emprego (não 

presente em muitos dos casos), Complemento dos Rendimentos Familiares (não 

existente em muitos casos), a Cronicidade da Pobreza (não verificável em vários 

casos), e a definição como Família Multidesafiada por parte do técnico da instituição. 

Não foi realizado tratamento destes valores perdidos.  

O IRE 1, 2 e 3 apresenta um total de valores perdidos de 4.8%. Os 4 itens com 

maior concentração de valores perdidos (superior a 50%) devem-se ao facto de serem 

variáveis aplicáveis apenas em caso do Adulto Cuidador estar empregado e da Criança 

frequentar um ATL ou Sala de Estudo. Estes últimos foram recodificados com o valor 

zero. Os restantes valores perdidos foram recodificados com o valor da média do item 

na amostra. Depois da recodificação, os itens foram adicionados e computados para 

formarem novas variáveis (scores parciais/dimensões) referentes aos REC da criança, 

tendo sido criado um score total cumulativo.   

O KIDSCREEN-52 apresenta uma percentagem de valores perdidos muito 

baixa (1.3%) e cada item tem no máximo 3.2% de valores perdidos (sem tratamento). 

O manual do instrumento é omisso em vários aspetos da codificação e tratamento dos 

itens. Ainda assim, os itens de cada dimensão/variável foram recodificados para que 

quanto mais elevado fosse o valor melhor o nível de QdV, sendo adicionados para 

formarem as variáveis da QdV (10), e transformados em valores entre 20 e 100 (scores 
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parciais) assumindo o mesmo peso, por sugestão do manual e opção do investigador. 

O score total da QdV consiste na média dos scores parciais.  

Os itens das Escalas de Bem-estar da Criança foram considerados 

inversamente, no sentido em que um valor mais elevado corresponda a um melhor 

nível de funcionamento e Be. Como as escalas possuem um número diferente de postos 

(entre 3 e 6), os itens foram recodificados para que assumissem a mesma métrica (3 

postos), seguindo critérios teóricos e estatísticos. Analisando os critérios de 

qualificação do funcionamento, saúde e bem-estar das escalas, foi possível de forma 

coerente atribuir o valor 3 aos critérios que definiam um adequado funcionamento, o 

valor 2 aos critérios que englobavam um bom funcionamento mas com alguns 

problemas, e o valor 1 aos critérios que definiam um funcionamento problemático ou 

disfuncional. Também a distribuição dos valores das respostas nos itens encontra-se 

mais próxima da extremidade que reflete um adequado funcionamento (assimétrica), 

permitindo englobar os postos que se localizam no lado oposto e correspondentes a 

um pior bem-estar (muitos sem representação na amostra). Os critérios e modelo de 

recodificação foram aplicados a todos os itens de forma idêntica, consoante o seu 

número de postos.  

Uma segunda análise aos 28 itens das Escalas de Bem-estar da Criança que 

permaneceram mostra 10.09% de valores perdidos. A análise univariada indica que 

existem 5 itens mais problemáticos (valores perdidos entre 16.8% e 25.6%), 15 itens 

com valores perdidos entre 5.6% e 14.4%, e 8 itens com valores perdidos inferiores a 

5%, apontando para a inexistência de uma tendência de monotonia. As tabelas de 

contingência mostram que as variáveis Contexto Institucional e Etnia explicam uma 

significativa parte da concentração dos valores perdidos (a probabilidade de aumento 

da percentagem de valores perdidos deve-se em grande parte a 3 instituições e a 

pertença a uma minoria étnica). Estes dados indicam uma possível não aleatoriedade 

dos valores perdidos sendo aplicada a prova MCAR de Little. Os resultados confirmam 

que os valores perdidos não se devem completamente ao acaso (χ2 = 1527.27, DF = 

1312, p = .001). Realizou-se, por isso, um processo de imputação múltipla com o 

método de imputação automática (5 imputações), que perante a distribuição não 

monotónica dos valores perdidos aplicou o método MCMC fully conditional 

specification, através de um modelo de regressão linear (com 10 iterações). O método 
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utilizado é o adequado para padrões de valores perdidos que não se devam 

completamente ao acaso e para posteriores análises inferenciais (IBM, 2011). Os testes 

realizados com estes itens consideram os dados agregados da imputação múltipla 

(pooled data), produzindo grande parte do tipo de resultados estatísticos pretendidos. 

Sempre que não seja possível, serão relatados os resultados provenientes dos dados 

originais. Os itens das Escalas de Bem-estar da Criança foram teoricamente agregados 

em 4 variáveis: Be Físico e Material (itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), Be Psicológico (itens 

12, 14, 15, 21, 23, 24, 28, 30), e Be Educacional (itens 16, 17, 18) como variáveis 

dependentes, e Desempenho Parental (itens 9, 20, 22, 25, 26, 27) como REC. A análise 

fatorial para 4 componentes, utilizando o método de rotação Varimax, mostrou que o 

modelo explica 56.9% da variância dos itens e é satisfatório para as variáveis Be Físico 

e Material, Be Psicológico e Desempenho Parental, e insatisfatório para a variável Be 

Educacional (KMO = .80, p = .000, Eigenvalues > 1.748). Realizou-se uma análise 

para avaliar a consistência interna de cada conjunto de itens e testar a adequação da 

utilização destes como componentes das variáveis. Os resultados são satisfatórios e 

adequados em termos de consistência interna para todas as variáveis (α de Cronbach 

varia entre .80 e .90), exceto na variável Be Educacional (α = .50), que apesar de uma 

baixa consistência interna foi mantida para análise, mantendo-se neste caso o critério 

teórico.  

A análise exploratória das variáveis do estudo revelou, no que concerne à 

normalidade das distribuições, não estarem cumpridos os pressupostos subjacentes à 

utilização de testes paramétricos (exceto nas variáveis Recursos Adulto Cuidador, 

Recursos e Capital Social da Vizinhança, e Recursos Ecológicos Score total). No que 

concerne aos outliers das variáveis Be Score total (2 casos) e QdV Score total (1 caso), 

estes não se mostraram problemáticos, não se realizando nenhum tratamento. Foi 

tentada uma transformação logarítmica com resultados insatisfatórios, já que a 

assimetria é, nestas variáveis, negativa, implicando riscos num conjunto de dados já 

por si sujeito a vários tratamentos estatísticos descritos anteriormente. Optou-se pela 

utilização de testes não paramétricos e em adição aplicamos a estratégia proposta por 

Fife-Schaw (cit. in Martins, 2011), de aplicar os seus equivalentes paramétricos e 

sempre que a testagem indique resultados no mesmo sentido, serão relatados os 

provenientes destes últimos.



 

 

RESULTADOS 

 

A descrição dos resultados obtidos será introduzida por um enquadramento 

ecológico das condições de vida das crianças da amostra. A localização da habitação 

dos participantes é em 47.2% dos casos semiurbana, 40% urbana e 12.8% rural. No 

que concerne à tipologia de habitação, 36% vivem numa casa em aglomerado social 

ou bairro de realojamento, 33.6% num andar, 24.8% numa moradia e apenas 5.6% 

numa estrutura inadequada (anexo ou barraca). Em termos de constituição familiar há 

a relatar que 19.4% das famílias são reconstituídas e que ocorreu divórcio ou 

dissolução familiar em 17.2% dos casos nos últimos 5 anos. Em 19.2% dos casos os 

técnicos relatam a existência de problemas de saúde mental de pelo menos um adulto 

cuidador do agregado familiar e que, nos últimos 5 anos, em 31.2% dos casos, pelo 

menos uma das crianças da família foi sujeita a medida de promoção e proteção.       

As fontes do rendimento familiar fornecem dados essenciais à compreensão 

das dinâmicas da pobreza familiar, dividindo-se em duas partes: fontes do rendimento 

familiar (n = 125) e complemento ao rendimento familiar (n = 86, casos em que há 

mais do que uma fonte de rendimentos). Em 43.2% dos casos os rendimentos resultam 

do trabalho, 19.2% do Rendimento Social de Inserção (RSI), 16.8% de rendimentos 

de serviços ou tarefas, 11.2% de pensões, 7.2% do subsídio de desemprego e 2.4% do 

subsídio social de desemprego. Em complemento a estes rendimentos outras fontes 

são contempladas: 43.0% são benefícios fornecidos pela instituição, 25.6% provêm do 

RSI, 17.4% de pensões, 5.8% do subsídio de desemprego, 3.5% de rendimentos de 

serviços e tarefas, 2.3% do subsídio social de desemprego e 2.3% de outros apoios 

sociais públicos. Dos critérios usados pelas instituições para definir a tipologia de 

pobreza das famílias, o mais utilizado é o rendimento per capita menor do que 197.55 

euros mensais (77.5%). Outros critérios são utilizados, nomeadamente risco de 

pobreza (18.3%), muito baixa intensidade de trabalho (2.5%) e privação material 

severa (1.7%). A cronicidade da situação de pobreza familiar encontra-se distribuída 

da seguinte forma: entre 1 e 3 anos (45.2%), superior a 5 anos (38.5%), entre 3 e 5 

anos (13.5%) e menor que 1 ano (2.9%). Sobre a consideração por parte do técnico se 

a família é multidesafiada, 62.3% responderam que sim, enquanto 32.8% consideram 
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que a família sofre alguma forma de discriminação ou se encontra numa situação de 

exclusão social. 

No que concerne à disponibilidade na comunidade de recursos sociais (ex. 

serviços de saúde, educação, cultura), em 57.3% dos casos foi relatada a existência de 

7 ou mais recursos, em 10.5% dos casos 6 recursos, em 12.1% dos casos 5 recursos, 

em 7.3% dos casos 4 recursos, e nos restantes casos (12.9%) 3 ou menos recursos. 

Sobre a adequação às necessidades da família e criança dos recursos sociais de saúde, 

educação e cultura da comunidade, a resposta foi positiva em 98.4%, 99.2% e 72.1% 

dos casos respetivamente. O número de serviços prestados pelas instituições às 

famílias (ex. apoio monetário, acompanhamento psicossocial, apoio alimentar) 

encontra-se distribuído da seguinte forma: 7 ou mais (7.3%), 4 a 6 (52.4%), 1 a 3 

(38.7%), e nenhum serviço (1.6%). Cerca de 87.1% dos adultos cuidadores estão 

envolvidos ativamente no acompanhamento fornecido pela instituição (consideração 

dos técnicos). Em 49.6% dos casos foi relatada a existência de uma dinâmica positiva 

na comunidade em termos de empregabilidade e formação profissional, e em 88.5% 

dos casos os técnicos confirmaram a existência de serviços que promovem a 

qualificação/inclusão no mercado de trabalho de pessoas economicamente 

vulneráveis. No entanto, em 65.5% dos casos as famílias habitam numa área onde 

existe concentração de desemprego e pobreza, em 20.2% existência de violência e 

criminalidade acentuada, e em 33.6% presença de delinquência ou comportamento 

antissocial de crianças e adolescentes. A presença de modelos socialmente positivos 

na vizinhança é, por outro lado, considerada em 64.7% dos casos e a integração social 

da família na vizinhança em 85.7%.  

Finalizando, 21.3% dos adultos cuidadores (informantes) pertencem à 

associação de pais da escola dos seus educandos, 80.6% relatam ter tempo suficiente 

para estarem com as crianças, 81.4% realizam frequentemente 4 ou mais atividades 

com os seus educandos, 86.2% estão satisfeitos com o acesso da família a cuidados de 

saúde, mas cerca de 28.9% considera que a vida familiar é caótica e sem regras, 

sentindo-se impotente para mudar.  

Na Tabela 2 encontram-se os dados da análise descritiva das variáveis 

dependentes (Be e QdV) e mediadoras (REC). 
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     Tabela 2. Análise Descritiva das Variáveis Dependentes e Mediadoras 

Variável (n) min. máx. M DP 

Be Score total (47) 

     Be Físico e Material (96) 

     Be Educacional (111) 

     Be Psicológico (58) 

47 

8 

4 

13 

84 

24 

9 

24 

73.68 

22.40 

7.96 

20.03 

9.07           

3.02 

1.26 

3.12 

QdV Score total (119) 

     QdV Saúde (125) 

     QdV Be Subjetivo (125) 

     QdV Humor (123) 

     QdV Autoimagem (123) 

     QdV Be Social Relações Familiares (124) 

     QdV Questões Económicas (122) 

     QdV Be Social Relações Pares (125) 

     QdV Bullying (124) 

     QdV Escola Aprendizagem (124) 

     QdV Tempo Livre (123) 

48.43 

32 

33.33 

34.28 

36 

33.33 

20 

20 

20 

30 

44 

98.39 

100 

99.99 

100 

100 

99.99 

99.99 

99.99 

99.99 

99.99 

100 

82.66 

79.30 

86.42 

84.57 

82.63 

84.59 

70.54 

84.18 

86.44 

77.41 

87.97 

9.47 

13.99 

12.39 

15.28 

14.23 

14.14 

25.42 

17.13 

19.46 

16.65 

13.52 

Recursos Ecológicos Score total (87) 

     Recursos Criança (125) 

     Recursos Adulto Cuidador (87) 

     Casa e Recursos Familiares (125) 

     Recursos e Capital Social Vizinhança (125) 

     Recursos e Serviços da Comunidade (125) 

73 

8.69 

18 

7 

9 

9 

123 

25 

37 

19.17 

23 

24 

96.78 

18.47 

28.26 

14.64 

16.66 

19.00 

8.85 

3.27 

4.33 

2.68 

3.07 

2.76 

Notas. O n das variáveis Be Score total, Be Físico e Material, Be Psicológico, Recursos Ecológicos Score 

total e Recursos Adulto Cuidador descrito nesta Tabela é inferior ao n da amostra pois foram relatados os 

scores parciais e totais dos dados originais e não os resultantes da imputação múltipla, já que estes últimos 

não são fornecidos na sua versão agregada para esta análise (exceto o valor de M). Para referência 

comparativa os dados agregados da imputação múltipla (n = 125) no que concerne ao valor de M são: Be 

Score total (M = 72.79), Be Físico e Material (M = 22.47), Be Psicológico (M = 20.22), Recursos Ecológicos 

Score total (M = 97.20), e Recursos Adulto Cuidador (M = 28.42).  

 

1. Associações entre as características sociodemográficas, os indicadores de risco 

familiar, os recursos ecológicos, o Bem-estar e a Qualidade de Vida da criança 

Com o objetivo de responder à primeira questão do estudo realizaram-se 

diversos testes que verificassem as possíveis associações entre as variáveis. Como 

referido anteriormente na análise exploratória dos dados, muitas das variáveis não 
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cumprem os pressupostos da utilização de testes paramétricos. Optou-se pela estratégia 

de aplicar a esta questão os testes paramétricos e seus equivalentes não paramétricos. 

Sempre que os resultados de ambos os testes apontem no mesmo sentido (resultado e 

significância), serão relatados os referentes aos testes paramétricos. Se tal não ocorrer, 

o resultado reportado será o não paramétrico. Serão apenas relatadas as correlações 

significativas ≥ .20, exceto quando assinalado.  

Relativamente às associações entre os scores totais e os scores parciais do Be, 

QdV e REC, estes encontram-se positivamente correlacionados, como expectável, em 

várias combinações que poderão ser analisadas na tabela do Anexo 6 (apenas estão 

incluídas as associações entre os scores total e parciais da QdV que se encontram num 

ponto de correlação ≥ .40). De relevar, no entanto, que a variável Recursos Ecológicos 

Score total está positivamente correlacionada com a QdV Score total (n = 119), r = 

.30, p = .001, e com o Be Score total (n = 125), r = .50, p = .000. Um número mais 

elevado de REC da criança está associado a melhores níveis da QdV e Be. Não foi, no 

entanto, encontrada uma correlação significativa entre os scores totais e parciais do 

Be e da QdV. Na tabela do Anexo 7 poderão ser verificadas as correlações 

significativas entre as variáveis/dimensões dos REC e as referentes ao Be e à QdV, 

relevando-se, neste caso, a força das correlações entre os Recursos Ecológicos Score 

total e o Be Físico e Material, o Be Educacional, e o Be Psicológico, assim como, 

entre os Recursos do Adulto Cuidador e o Be Score total, o Be Físico e Material, o Be 

Educacional, e o Be Psicológico. 

Foram igualmente testadas as possíveis associações entre as características 

sociodemográficas e o Be, QdV e REC da criança. No que concerne à variável Sexo 

não foram encontradas correlações significativas com as variáveis do Be e REC, mas 

o mesmo não se verifica com as variáveis da QdV, verificando-se correlações 

negativas na QdV Score total (rpb = -.27, p = 004), na Saúde (rpb = -.42, p = 000), na 

Autoimagem (rpb = -.20, p = 029), no Tempo Livre (rpb = -.26, p = 004), e no Be 

Subjetivo (rpb = -.29, p = 001). O sexo feminino está associado a resultados mais baixos 

nas variáveis referidas. A variável Idade (valores entre 8 e 16 anos) foi recodificada 

em 3 grupos formando a variável Idade Grupos (8-10, 11-13, 14-16 anos). Foram 

testadas as associações desta variável com o Be, QdV e REC, cujos resultados foram: 

QdV Score total (rs = -.22, p = .016), Escola Aprendizagem (rs = -.41, p = .000), Humor 
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(rs = -.29, p = .001), Autoimagem (rs = -.25, p = .005), Be Subjetivo (rs = -.21, p = .018), 

Recursos Ecológicos Score total (rs = -.28, p = .002), e Recursos da Criança (rs = -.26, 

p = .003). Estas correlações negativas indicam resultados mais baixos nestas variáveis 

para as crianças mais velhas. As associações não se mostraram significativas para as 

variáveis do Be.            

Relativamente à variável Deficiência/Doença Crónica da criança, as suas 

associações com os REC não são significativas, verificando-se, no entanto, a existência 

de uma correlação negativa com a variável Be Score total (rpb = -.25, p = .007) e com 

a variável Saúde (rpb = -.27, p = .003). A presença de deficiência ou doença crónica na 

criança está associada a piores resultados nestas variáveis. Surpreendentemente a 

presença de um adulto cuidador com problemas de saúde mental (variável Saúde 

Mental Adulto Cuidador), não se encontra associada significativamente a nenhuma das 

variáveis do estudo (REC, Be e QdV), incluindo variáveis sociodemográficas e 

indicadores de risco familiar como Família Multidesafiada, Cronicidade da Situação 

de Pobreza, Discriminação ou Exclusão Social, Medida de Promoção e Proteção, e 

Divórcio ou Dissolução Familiar.  

 A Origem Migrante (pelo menos um adulto nascido noutro país) está 

correlacionada positivamente com as variáveis Questões Económicas (rpb = .25, p = 

.005) e Casa e Recursos Familiares (rpb = .22, p = .014), ou seja, pertencer a uma 

família de origem migrante está associada a melhores resultados nas variáveis 

referidas. A Etnia não se encontra significativamente correlacionada com as diversas 

variáveis, exceto no caso do Be Físico e Material (rpb = -.28, p = .002), Be Educacional 

(rpb = -.32, p = .000), e Questões Económicas (rpb = -.26, p = .005),  ou seja, a pertença 

a uma minoria étnica está associada a um resultado mais baixo nestas variáveis. 

 Tanto a variável Divórcio/Dissolução Familiar (nos últimos 5 anos), como a 

variável Reconstituição Familiar (nos últimos 5 anos), não se encontram 

correlacionadas com nenhuma das variáveis em análise. No entanto, verificou-se que 

pertencer a uma família considerada como multidesafiada (Família Multidesafiada) 

está associada a resultados mais baixos nas seguintes variáveis: Be Score total (rpb = -

.36, p = .000), Be Físico e Material (rpb = -.33, p = .001), Be Educacional (rpb = -.31, 

p = .001), Be Psicológico (rpb = -.22, p = .031), Escola Aprendizagem (rpb = -.25, p = 

.01), Recursos Ecológicos Score total (rpb = -.24, p = .014), Casa e Recursos 
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Familiares (rpb = -.28, p = .004), e Recursos Adulto Cuidador (rpb = -.44, p = .000). A 

ocorrência de uma medida de promoção e proteção nos últimos 5 anos (Medida 

Promoção Proteção), relativa a pelo menos uma das crianças da família está associada 

a resultados mais baixos nas variáveis Be Score total (rpb = -.41, p = .000), Be Físico 

e Material (rpb = -.33, p = .000), Be Educacional (rpb = -.36, p = .000), Questões 

Económicas (rpb = -.24, p = .007), Saúde (rpb = -.25, p = .004), Bullying (rpb = -.27, p 

= .002), Recursos Ecológicos Score total (rpb = -.36, p = .000), e Recursos Adulto 

Cuidador (rpb = -.48, p = .000). A situação de discriminação ou exclusão social da 

família (Discriminação/Exclusão Social) está associada a resultados mais baixos nas 

variáveis Be Educacional (rpb = -.26, p = .004) e Recursos Adulto Cuidador (rpb = -

.21, p = .048). A Cronicidade da Pobreza está negativamente correlacionada com as 

variáveis Be Score total (r = -.46, p = .001), Be Físico e Material (r = -.40, p = .000), 

Be Educacional (r = -.45, p = .000), Be Psicológico (rs = -.40, p = .000), e Recursos 

Adulto Cuidador (r = -.39, p = .001), e positivamente correlacionada com a variável 

Recursos da Criança (r = .21, p = .035). Quanto maior for o número de anos em 

situação de pobreza, mais baixos são os resultados nas variáveis relatadas.       

 Após a verificação de possíveis associações entre as variáveis, procedemos à 

análise diferencial com o objetivo de compreender: (a) se as diferenças ocorrem de 

forma significativa nas variáveis do Be, QdV e REC, entre grupos formados a partir 

das características sociodemográficas da criança e indicadores de risco familiar; (b) se 

as diferenças ocorrem de forma significativa nas variáveis do Be e QdV, entre grupos 

formados a partir das variáveis dos REC.  

Na variável Sexo não foram encontradas diferenças significativas ao nível do 

Be, mas o mesmo não se verifica no que concerne às variáveis QdV Score total [t 

(116.96) = 3.05, p = .003], Saúde [t (122.96) = 5.27, p = .000], Be Subjetivo [t (117.41) 

= 3.51, p = .001], Tempo Livre [t (121.00) = 3.03, p = .003], e Be Social Relações 

Pares [t (118.90) = 2.07, p = .040], sendo os participantes do sexo masculino a 

apresentar resultados mais elevados. Por outro lado, no caso da variável Recursos 

Adulto Cuidador, o sexo feminino tem melhores resultados [t (85) = -2.35, p = .021]. 

Na variável Idade Grupos também se verificaram diferenças significativas, todas no 

sentido de resultados consistentemente mais baixos para o Grupo 3 (14-16 anos) e 

mais elevados para o Grupo 1 (8-10 anos): QdV Score total, χ2 (2) = 5.60, p = .050, 
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Be Subjetivo, χ2 (2) = 6.60, p = .037, Humor, F (2,120) = 5.42,  p = .006, Autoimagem, 

F (2,120) = 4.26, p = .016, Escola e Aprendizagem, F (2,121) = 10.53,  p = .000, 

Recursos Ecológicos Score total, F (2,84) = 5.27,  p = .007, e Recursos da Criança, F 

(2,122) = 5.01, p = .008. Não foram encontradas diferenças significativas relativas às 

variáveis do Be. A presença de Deficiência/Doença Crónica na criança proveu 

diferenças significativas nas variáveis Be Score total [t (975.32) = 2.72, p = .007], Be 

Educacional, U = 512.00, p = .012, e Saúde [t (32.49) = 2.88, p = .007], ou seja, 

crianças portadoras de deficiência ou doença crónica apresentaram resultados mais 

baixos nestas variáveis. Não foram encontradas diferenças significativas relativas às 

variáveis dos REC.  

 A variável Emprego Adulto Cuidador Feminino mostrou diferenças ao nível 

das variáveis Be Social Relações Familiares, F (3,117) = 6.56, p = .000 (resultados 

mais baixos para a situação Reformada/Pensionista), Be Físico e Material, χ2 (3) = 

12.03, p = .007 (resultados mais baixos para a situação Desempregada de Longa 

Duração), Recursos Adulto Cuidador, F (3,81) = 8.47, p = .000 (resultados mais 

baixos para a situação Desempregada de Longa Duração), e Casa e Recursos 

Familiares, F (3,118) = 2.79, p = .044 (resultados mais baixos para a situação 

Reformada/Pensionista e Desempregada de Longa Duração). Quanto às Habilitações 

do Adulto Cuidador Feminino é possível observar diferenças ao nível do Be 

Educacional, F (4,92) = 3.44, p = .012 (resultados mais baixos para a situação 

Habilitações 1ºCiclo), Casa e Recursos Familiares, F (4,104) = 5.22, p = .001 

(resultados mais baixos para a situação Habilitações 1ºCiclo e 2º Ciclo), sendo não 

significativo para as variáveis da QdV.  

Para os grupos da variável Tipologia Familiar não foram encontradas 

diferenças significativas no que concerne à QdV e REC, à exceção da variável Be 

Físico e Material, em que as famílias monoparentais de liderança masculina e famílias 

enquadradas em outra estrutura familiar, apresentaram resultados mais baixos, apesar 

do seu reduzido número na amostra, F (4,91) = 4.65, p = .002. A Origem Migrante 

não se mostrou significativa das variáveis do Be, mas foram encontradas diferenças ao 

nível de Casa e Recursos Familiares [t (12.64) = -2.76, p = .017], Questões 

Económicas [t (17.62) = -5.16, p = .000], e marginalmente significativas na QdV Score 

total, U = 355, p = .079, [t (17.99) = -3.34, p = .004], situações em que a origem 
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migrante apresenta resultados mais elevados que os restantes casos da amostra. Para a 

variável Etnia os resultados são diversificados, ou seja, casos em que a pertença a uma 

minoria étnica está associada a resultados mais elevados, como em Recursos da 

Criança [t (16.13) = -2.51, p = .023], e Escola Aprendizagem, U = 453.00, p = .034, e 

os casos em que é o contrário que se verifica, sendo este grupo o que apresenta 

resultados mais baixos, como em Be Score total [t (11.00) = 2.37, p = .037], Be 

Educacional [t (14.59) = 3.29, p = .005], Be Físico e Material, U = 269.00, p = .012, 

e diferenças marginalmente significativas ao nível do Be Psicológico (U = 99, p = 

.055).  

Os grupos formados pela variável Tipologia Habitacional são 

significativamente diferentes nas seguintes variáveis: Be Físico e Material, F (3,92) = 

13.60, p = .000, Be Educacional, F (3,107) = 8.83,  p = .000, Recursos da Criança, F 

(3,121) = 2.90, p = .038, Recursos Adulto Cuidador, F (3,83) = 4.25, p = .008, Casa e 

Recursos Familiares, F (3,121) = 3.61, p = .015, Recursos e Capital Social 

Vizinhança, F (3,121) = 4.65, p = .004, Recursos e Serviços Comunidade, F (3,121) = 

4.99, p = .003, Recursos Ecológicos Score total F (3,83) = 4.81, p = .004. Os resultados 

mais baixos pertencem aos casos cuja habitação é das tipologias Estrutura Inadequada 

e Bairro de Realojamento. A Localização da habitação (urbana, semiurbana e rural) 

não apresenta diferenças significativas para as variáveis do Be e da QdV, mas mostrou-

se significativa para as variáveis Casa e Recursos Familiares, χ2 (2) = 6.62, p = .037, 

Recursos e Serviços Comunidade, F (2,122) = 6.36, p = .002, e Recursos Ecológicos 

Score total, F (2,84) = 3.59, p = .032, com os resultados mais baixos a serem obtidos 

no grupo Rural e os mais elevados no grupo Semiurbana.  

O grupo de casos em que ocorreu uma medida de promoção e proteção nos 

últimos 5 anos (Medida Promoção Proteção) está associado a resultados mais baixos 

nas seguintes variáveis: Be Score total, t (22.50) = 4.11, p = .000, Be Físico e Material, 

t (35.30) = 3.23, p = .003, Be Educacional, t (47.66) = 3.75, p = .000, Be Psicológico, 

t (27.42) = 412, p = .000, QdV Score total, t (62.18) = 2.05, p = .045, Saúde, t (73.14) 

= 2.90, p = .005, Questões Económicas, t (63.87) = 2.61, p = .011, Bullying, t (53.06) 

= 2.69, p = .010, Recursos Ecológicos Score total, t (85) = 4.33, p = .000, Recursos 

Adulto Cuidador, t (85) = 5.44, p = .000, e Casa e Recursos Familiares, U = 1309.50, 

p = .049.  
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Na Tabela 3 podem verificar-se as diferenças significativas encontradas entre 

os Grupos Pobreza Cronicidade, Família Multidesafiada, e Discriminação/Exclusão 

Social ao nível do Be, QdV e REC. Os resultados mostram que os grupos de casos 

pertencentes a famílias multidesafiadas, sujeitas a alguma forma de 

Discriminação/Exclusão social ou em situação de pobreza há mais de 5 anos, 

apresentam consistentemente os resultados mais baixos ao nível do Be e REC. 

 

Tabela 3. Análise Diferencial Entre os Grupos Pobreza Cronicidade, Família Multidesafiada e 

Discriminação/Exclusão Social ao Nível do Be, QdV e REC 

Variável Sociodemográfica (grupos) 

     Variáveis do Be, QdV e REC 

Resultados dos testes de 

diferenças 

Grupo e 

posicionamento 

relativo 

Pobreza Cronicidade (b - situação de pobreza <1 ano; 1-3 anos; 3-5 anos; +5anos) 

     Be Score total 

     Be Físico e Material 

     Be Educacional 

     Be Psicológico 

     Recursos Adulto Cuidador 

     Casa e Recursos Familiares 

F (3,39) = 12.62*** 

F (3,82) = 8.26*** 

F (3,87) = 7.97*** 

F (3,50) = 7.87*** 

F (3,75) = 4.98** 

F (3,100) = 3.59* 

pobreza +5 anos < a 

pobreza +5 anos < a 

pobreza +5 anos < a 

pobreza +5 anos < a 

pobreza +5 anos < a 

pobreza +5 anos < a 

Multidesafiada (b – sim/não)   

     Be Físico e Material 

     Be Educacional 

     Escola Aprendizagem 

     Recursos da Criança 

     Recursos Adulto Cuidador 

     Casa e Recursos Familiares 

t (68.83) = 3.52** 

t (89.92) = 3.45** 

t (100.05) = 2.89** 

t (86.26) = -2.15* 

t (50.95) = 3.18** 

t (86.45) = 2.97** 

multidesafiada < a 

multidesafiada < a 

multidesafiada < a 

multidesafiada > a 

multidesafiada < a 

multidesafiada < a 

Discrim./ Exclusão. Social  (b –sim/não) 

     Be Score total 

     Be Educacional 

     Be Psicológico 

     Recursos da Criança 

t (23.38) = 2.42* 

t (58.64) = 3.10** 

t (28.68) = 2.48* 

t (90.64) = -2.13* 

discrim./exclus. < a 

discrim./exclus. < a 

discrim./exclus. < a 

discrim./exclus. > a 

Notas. a=restantes grupos da variável sociodemográfica; b=grupos da variável sociodemográfica usados na 

análise diferencial. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Não foram encontradas diferenças significativas nos grupos referentes às 

variáveis Estatuto Marital, Saúde Mental Adulto Cuidador, Divórcio/Dissolução 

Familiar e Reconstituição Familiar.  

Dividiu-se, pelo valor da mediana, a variável Recursos Ecológicos Score total 

em 2 grupos (Grupo 1- valores abaixo da mediana; Grupo 2 - valores acima da 

mediana) para verificar possíveis diferenças no Be e QdV. Os resultados indicam que 

as crianças pertencentes ao grupo com mais REC (Grupo 2) têm valores 

significativamente mais elevados ao nível das variáveis QdV Score total [t (69.94) = -

2.80, p = 007], Be Subjetivo [t (73.62) = -3.06, p = .003], Humor [t (81.64) = -2.03, p 

= .046], Be Social Relações Familiares [t (70.42) = -2.54, p = .013], Be Relações Pares 

[t (76.17) = -2.14, p = .036], Escola Aprendizagem [t (80.90) = -2.35, p = .021], Be 

Físico e Material [t (20.71) = -2.90, p = .009], Be Educacional [t (188.01) = -3.70, p 

= .000], e marginalmente significativos para a variável Be Score total, U = 184.00, p 

= .078, [t (35.19) = -4.11, p = .000].  

Semelhante procedimento foi realizado para as restantes variáveis dos REC, 

com o objetivo de verificar possíveis diferenças entre grupos (para cada variável o 

Grupo 1 tem valores abaixo da mediana e o Grupo 2 valores acima da mediana). 

Quanto à variável Recursos da Criança, as diferenças mostraram-se não significativas 

para as variáveis do Be, mas significativas para o Be Subjetivo [t (120.43) = -3.37, p = 

.001], o Be Social Relações Pares, U = 1533.50, p = .049, e Escola Aprendizagem, U 

= 1417.50, p = .015. Neste caso, o Grupo 2 apresentou resultados mais elevados. Para 

os grupos da variável Recursos do Adulto Cuidador as diferenças foram significativas 

no Be Score total [t (48.46) = -6.30, p = .000], Be Psicológico, U = 159.00, p = .001, 

Be Físico e Material [t (156.86) = -4.33, p = .000], e Be Educacional [t (452.06) = -

4.87, p = .000]. Também nestes casos o Grupo 2 apresentou resultados mais elevados, 

com a exceção da variável Tempo Livre. No que concerne à variável Casa e Recursos 

Familiares, o Grupo 2 obteve resultados mais elevados e significativos nas variáveis 

Be Físico e Material, U = 769.50, p = .037, e Be Subjetivo [t (120.72) = -2.94, p = 

.004], e marginalmente significativos nas variáveis Be Score total, U = 140.50, p = 

.055, Questões Económicas, U = 1406.00, p = .051, e Escola Aprendizagem, U = 

1495.50, p = .080. Os grupos da variável Recursos e Capital Social Vizinhança 

produziram igualmente resultados significativos, nos quais o Grupo 2 apresenta 
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valores superiores: Humor, U = 1430.50, p = .041, Escola Aprendizagem [t (121.41) 

= -2.81, p = .006], e QdV Score total [t (99.73) = -2.01, p = .047]. Não se verificaram, 

neste caso, resultados significativos relativos às variáveis do Be. Finalizando, os 

grupos da variável Recursos e Serviços da Comunidade mostraram diferenças 

marginalmente significativas relativas ao Be Educacional, U = 1266.50, p = .094, e Be 

Social Relações Familiares, U = 1544.50, p = .060.  

  

2. Efeitos moderadores das características sociodemográficas da criança e 

indicadores de risco familiar sobre o seu Bem-estar e Qualidade de Vida  

Previamente à testagem de possíveis interações entre variáveis, foram 

analisadas as variáveis sociodemográficas e indicadores de risco familiar que se 

poderiam constituir como preditores significativos do Be e QdV. Através de regressões 

simples, usando o método Enter, emergiram os resultados descritos na Tabela 4. 

 

                            Tabela 4. Preditores Sociodemográficos do Be, QdV e REC 

Preditores do Be Score total B SE B 

Doença Crónica/Deficiência 

Emprego Adulto Cuidador Fem. 

Família Multidesafiada 

Medida Promoção e Proteção 

Discriminação/Exclusão Social 

Cronicidade Situação Pobreza 

-6.18** 

-2.52** 

-6.96*** 

-8.72*** 

-4.02* 

-4.87*** 

2.25 

0.92 

1.76 

1.96 

2.00 

1.17 

Preditores da QdV Score total   

Sexo Criança 

Idade 

Medida Promoção Proteção 

-5.02** 

-2.52* 

-3.97* 

1.69 

1.10 

1.85 

Preditores dos REC Score total   

Idade 

Família Multidesafiada 

Medida Promoção e Proteção 

Indicador Caos Familiar 

-3.31** 

-4.70* 

-7.52*** 

-6.44** 

1.11 

1.89 

1.76 

1.92 

                              Notas. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. 
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Também se mostraram preditores significativos, testados através de regressões 

simples utilizando o método Enter, as variáveis: Situação da Mãe ou Adulto Cuidador 

Feminino face ao Emprego em relação aos Recursos Adulto Cuidador (B = -2.60, p = 

.000), Habilitações Académicas da Mãe ou Adulto Cuidador Feminino em relação a 

Casa e Recursos Familiares (B = 1.09, p = .000), e Habilitações Académicas da Mãe 

ou Adulto Cuidador Feminino em relação a Be Educacional (B = .28, p = .022). 

Para testar o efeito das variáveis sociodemográficas e indicadores de risco 

familiar (Doença Crónica/Deficiência, Discriminação/Exclusão Social, Família 

Multidesafiada, Medida Promoção/Proteção, Situação Emprego Mãe ou Adulto 

Cuidador Feminino, Cronicidade da Situação de Pobreza) sobre a variável Be Score 

total, foi realizada uma regressão múltipla. Usando o método Enter, um modelo 

significativo emergiu: F (6, 34) = 11.46, p = .000. O modelo explica 61.1% da 

variância no Be Score total (adjusted R square). Os resultados dos dados agregados 

mostram que neste modelo de regressão as variáveis que mantêm significância são a 

Cronicidade da Situação de Pobreza (B = -3.19, p = .000), a Medida de 

Promoção/Proteção (B = -6.07, p = .000), e a Doença Crónica/Deficiência (B = -5.74, 

p = .001), predizendo piores resultados ao nível do Be Score total.  

Foi igualmente testado o efeito das variáveis sociodemográficas e indicadores 

de risco familiar (Sexo, Idade, Etnia, Doença Crónica/Deficiência, 

Discriminação/Exclusão Social, Família Multidesafiada, Medida 

Promoção/Proteção, Situação Emprego Mãe ou Adulto Cuidador Feminino, 

Habilitações académicas Mãe ou Adulto Cuidador Feminino, Cronicidade da 

Situação de Pobreza) sobre a variável QdV Score total através de regressão múltipla. 

Usando o método Enter, um modelo significativo emergiu: F (10, 66) = 2.17, p = .031. 

O modelo explica 13.3% da variância na QdV Score total (adjusted R square). Os 

resultados dos dados agregados mostram que neste modelo de regressão a única 

variável que mantém significância é o Sexo, B = -7.22, p = 004. Uma regressão 

múltipla realizada apenas com as 3 variáveis que se mostraram como preditores 

significativos da QdV Score total (Sexo, Idade, Medida de Promoção/Proteção), 

resultou num modelo significativo, F(3, 115) = 6.28, p = .001, explicando 11.8% da 

variância (adjusted R square) desta variável, mas apenas se mantiveram significativas 

o Sexo, B = -4.71, p = .005, e a Idade, B = -2.49, p = .020. 
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A análise dos resultados previamente descritos proveu a construção de 4 

modelos de moderação (cf. Anexo 8), testados através de regressão linear, procurando 

aferir possíveis interações (efeitos moderadores) das características sociodemográficas 

e indicadores de risco familiar nas variáveis do Be e QdV. No entanto, não se 

verificaram interações significativas nas testagens efetuadas destes modelos, 

inviabilizando a observação de algum efeito moderador das características 

sociodemográficas no Be e QdV da amostra.    

 

3. Efeito cumulativo e mediador dos recursos ecológicos da criança sobre o seu 

Bem-estar e Qualidade de Vida 

Para testar o efeito dos Recursos Ecológicos Score total sobre as variáveis Be 

Score total e QdV Score total foram realizadas regressões simples. Relativamente ao 

Be Score total, usando o método Enter, um modelo significativo surgiu, F (1, 45) = 

10.83, p = .002, explicando 17.6% da variância (adjusted R square), cujos resultados 

são B = .51, p = .000. O aumento de 1 ponto na variável Recursos Ecológicos Score 

total prediz o aumento de .51 pontos na variável Be Score total. No que concerne à 

QdV Score total, usando o método Enter, um modelo significativo também surgiu, F 

(1, 81) = 7.65, p = .007, embora explicando apenas 7.5% da variância (adjusted R 

square), com os resultados, B = .32, p = .007. O aumento de 1 ponto na variável 

Recursos Ecológicos Score total prediz, neste caso, o aumento de .32 pontos na 

variável QdV Score total.   

A análise dos resultados previamente descritos proveu a construção de 4 

modelos de mediação (cf. Anexo 9), que foram testados através de regressão linear 

simples e múltipla, procurando aferir efeitos cumulativos e mediadores dos REC da 

criança nas variáveis do Be e QdV. A testagem de efeitos mediadores baseou-se no 

modelo de mediação proposto por Baron e Kenny (1986). Os modelos que se 

mostraram viáveis e significativos na testagem foram os modelos 1 e 3, cujos 

resultados podem ser verificados nas Figuras 1 e 2, que indicam mediação parcial, e 

na Figura 3, que indica uma mediação total.  
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 4. Discussão 

O propósito central deste estudo foi investigar a hipótese de efeitos cumulativos 

e mediadores dos recursos materiais e psicossociais, emanantes de níveis ecológicos 

diferentes, no Bem-estar (Be) e Qualidade de Vida (QdV) de crianças em situação de 

pobreza. Procurou-se, por isso, aferir e examinar a natureza e dinâmicas das 

associações existentes entre características sociodemográficas, indicadores de risco 

familiar, recursos ecológicos e o Be e QdV das crianças da amostra. Para tal, 

estabeleceram-se como objetivos: descrever as características específicas dos 

contextos das crianças participantes, através das suas características 

sociodemográficas, indicadores de risco familiar e recursos ecológicos; aferir ampla e 

compreensivamente o seu Be e QdV nas suas multidimensionalidades; procurar 

associações entre as características sociodemográficas, os indicadores de risco, os 

recursos ecológicos, e o seu Be e QdV; testar possíveis interações das variáveis 

sociodemográficas e indicadores de risco no seu Be e QdV; por fim, testar a hipótese 

de efeitos cumulativos e mediadores dos recursos ecológicos no seu Be e QdV.  

A aplicação dos diversos instrumentos do estudo permitiu recolher dados que 

proveram uma extensiva caracterização e análise da ecologia social dos participantes, 

possibilitando assim um enquadramento ecológico do Be e QdV das crianças. Essa 

análise aponta para a existência de diversos perfis e vivências da pobreza infantil, tanto 
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ao nível das características sociodemográficas e fontes do rendimento familiar, como 

ao nível dos indicadores de risco familiar e da vizinhança, da participação e integração 

social da família, dos recursos da criança e adulto cuidador, dos recursos da vizinhança 

e seu capital social, ou dos recursos sociais e dinâmicas existentes na comunidade. 

Esta diversidade de perfis e vivências foi evidenciada tanto no enquadramento da 

ecologia social dos participantes, como na análise descritiva das variáveis do estudo. 

Embora todas estas crianças se encontrem em risco de pobreza e exclusão social, não 

foram encontrados perfis dominantes ou monotonia ao nível das suas vivências e 

ecologia social (características sociodemográficas, indicadores de risco, recursos 

ecológicos), e ao nível dos resultados funcionais e desenvolvimentais (Be e QdV). Esta 

observação vai no mesmo sentido que as preocupações metodológicas apresentadas 

pela pesquisa realizada sobre pobreza infantil, que relevam a importância de uma 

abordagem multidimensional e compreensiva do fenómeno, de forma a ultrapassar 

limitações no seu enquadramento, assim como para identificar marcadores positivos e 

negativos do Be de crianças em situação de pobreza (Bastos et al., 2008; Murry et al., 

2002; White et al., 2003; Yoshikawa et al., 2012). Embora esta multiplicidade de perfis 

não esteja, de forma alguma, dissociada do Be e QdV das crianças, tal análise não 

existe, porém, sem alguma complexidade. De todas as possibilidades de análise dos 

dados, foi dada prevalecente atenção às que atenderam as questões endereçadas pelo 

estudo, pelo que serão apresentados os pontos essenciais emanantes dos resultados: 

(a) Crianças com mais recursos ecológicos apresentam níveis mais elevados 

no seu Be e QdV. Este estudo partiu da hipótese de que os recursos ecológicos da 

criança teriam um impacto positivo e cumulativo no seu Be e QdV. Verificou-se que 

os recursos ecológicos além de estarem associados a melhores resultados, são 

igualmente bons preditores, ou seja, quanto mais recursos a criança possui mais 

elevados são os níveis do seu Be e QdV. Além das associações verificadas a nível 

global, também se observaram associações específicas entre os recursos do adulto 

cuidador e da família e várias dimensões do Be da criança, assim como associações 

entre os recursos e capital social da vizinhança e a QdV da criança, todas elas 

positivando os resultados observados. Estes dados realçam a importância dos recursos 

materiais e psicossociais emanantes da ecologia social da criança nas dinâmicas do seu 

Be e QdV, sendo consistentes com outros estudos que indicam que os contextos 
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ecológicos influenciam os resultados desenvolvimentais pelos recursos que 

disponibilizam, pela sua estabilidade ao longo do tempo, pelas experiências que 

proporcionam e pelo suporte que fornecem (Berlin et al., 2001; Bradley & Corwyn, 

2002; Bronfenbrenner, 1999; Bronfenbrenner & Morris, 1998; Duncan & Brooks-

Gunn, 2000; Theokas & Lerner, 2006). O suporte encontrado neste estudo para a 

hipótese de efeitos cumulativos dos recursos ecológicos dá relevância às abordagens 

compreensivas e ecológicas de análise do Be das crianças, particularmente das que se 

encontram em situação de pobreza. Uma intervenção que procure positivar o Be de 

crianças em situação de pobreza deverá atender o provimento de recursos indicados e 

a vários níveis ecológicos, que exerçam efeitos proximais e distais no seu 

desenvolvimento.   

Todavia, neste estudo o Be e a QdV da criança não se encontram associados 

quer na globalidade, quer nas suas várias dimensões, indicando uma total 

independência dos constructos, que não sendo expectável - na medida em que as 

dimensões do Be poderão constituir-se teoricamente como pré-requisitos das 

dimensões da QdV-, poderá ser explicada por limitações metodológicas ao nível dos 

instrumentos e dos respondentes (fontes dos dados). Os dados indicam também a 

existência de diferentes trajetórias explicativas das dinâmicas do Be e QdV, trajetórias 

estas abordadas nos pontos seguintes da discussão. 

(b) Características sociodemográficas específicas e indicadores de risco 

familiar predizem menos recursos ecológicos da criança e níveis mais baixos no seu 

Be e QdV, verificando-se efeitos mediadores dos recursos ecológicos da criança na 

presença de risco familiar. No que concerne a interações ou efeitos moderadores das 

características sociodemográficas e indicadores de risco sobre o Be e QdV, os modelos 

testados não indicaram a existência de interações significativas. Isto poderá dever-se a 

limitações metodológicas na construção e testagem dos modelos, ou então à 

possibilidade de os recursos ecológicos da criança exercerem efeitos mediadores-

moderadores (Bradley & Corwyn, 2002) não verificados neste estudo. Por outro lado, 

observou-se a existência de características sociodemográficas e indicadores de risco 

familiar que são bons preditores dos recursos ecológicos da criança, do seu Be e da 

sua QdV. É de particular relevância o caso dos indicadores de risco familiar – família 

multidesafiada; ocorrência de medida de promoção e proteção; situação de 
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discriminação/exclusão social; pertença a minoria étnica – que predizem níveis mais 

baixos dos recursos ecológicos da criança, do seu Be e da sua QdV, nas suas várias 

dimensões. O conjunto de características sociodemográficas e indicadores de risco 

familiar - situação face ao emprego do adulto cuidador feminino; cronicidade da 

situação de pobreza; família multidesafiada; ocorrência de medida de promoção e 

proteção; situação de discriminação/exclusão social; doença crónica ou deficiência da 

criança - explicou 61.1% da variância no Be, constituindo-se cada um destes elementos 

como um bom preditor do Be da criança, nestes casos de sentido negativo. Não se 

observaram, no entanto, resultados relevantes no caso da QdV (exceto aquando da 

ocorrência de uma medida de promoção e proteção). Estes dados são consistentes com 

estudos anteriores que realçam que as vivências da pobreza infantil são muitas vezes 

caracterizadas por condições adversas e desestabilizadoras (das quais os processos 

familiares são fatores críticos), escassas em recursos de suporte e estímulo 

desenvolvimental, e abundantes em stressores proximais e distais, com implicações 

deletérias no Be das crianças (Bradley & Corwyn, 2002; Conger & Donnellan, 2007; 

Dearing, 2008; McLoyd, 1998; Mistry et al., 2002; Yoshikawa et al., 2012). 

Outras características sociodemográficas, nomeadamente as atribuíveis ao 

adulto cuidador feminino (desemprego de longa duração e baixas habilitações 

académicas), estão associadas a menos recursos do adulto cuidador e da família, assim 

como a níveis mais baixos no Be físico, material e educacional da criança. A 

insegurança financeira provocada pelo desemprego e as baixas habilitações 

académicas do adulto cuidador poderão limitar a qualidade do ambiente familiar em 

termos de investimento material e psicossocial, diminuindo o desempenho educacional 

da criança (Aber et al., 1997; Dearing, 2008; Teachman, 2008). Também a tipologia e 

localização da habitação familiar (estrutura inadequada/bairro de realojamento e 

localização rural) estão associadas a menos recursos ecológicos nas suas diversas 

dimensões, assim como a piores resultados no Be físico, material e educacional da 

criança. Estes dados sugerem que tanto as condições habitacionais das famílias, como 

as vivências da pobreza em contexto rural estão associadas a um pior acesso a recursos 

em diversos níveis ecológicos. Depreende-se que determinados perfis do adulto 

cuidador e das condições de vida familiares, quando associados a menos recursos 
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ecológicos, poderão explicar alguns dos efeitos negativos da pobreza no Be da criança 

(Mistry et al., 2002).  

Assume particular relevância a cronicidade da pobreza. Quanto mais tempo a 

família se encontrar em situação de pobreza, menos são os recursos do adulto cuidador 

e da família, assim como mais baixos são os níveis do Be da criança nas suas várias 

dimensões, sendo que o grupo de casos que se encontram numa situação de pobreza 

crónica (mais de 5 anos) apresenta consistentemente os piores resultados. Crianças 

pertencentes a famílias em situação de pobreza de longa duração estarão diminuídas 

nos seus recursos ecológicos proximais e distais, e os problemas de solvência 

financeira e baixos recursos familiares provocados pela situação de pobreza 

prolongada, parecem indicar que estas famílias terão muitas dificuldades no 

provimento do Be das suas crianças, principalmente quando estas apresentam 

problemas de saúde e desenvolvimento. Constate-se que a pobreza crónica está 

associada a uma maior exposição a cumulativos riscos ambientais e reduzidos recursos 

de estímulo e suporte, explicativos, por sua vez de piores resultados desenvolvimentais 

(Aber et al., 1997; Bradley & Corwyn, 2002; Duncan, Brooks-Gunn, et al., 1994; 

Evans, 2004).  

Efetivamente verificaram-se efeitos mediadores dos recursos ecológicos da 

criança na relação família multidesafiada e o Be da criança, assim como na relação 

medida de promoção e proteção e o Be da criança. Na presença de risco familiar, os 

recursos ecológicos da criança (a nível global) mediaram parcialmente os efeitos no 

seu Be. Estes dados sugerem, além da dimensão explicativa das associações 

observadas previamente, a possibilidade de os recursos ecológicos se constituírem 

como uma variável mediadora-moderadora, dado o efeito de amortecimento verificado 

(Bradley & Corwyn, 2002). Isto implica que uma intervenção que objetive a melhoria 

dos níveis de Be de crianças em situação de pobreza deverá contemplar o provimento 

de diversos recursos materiais e psicossociais indicados - à criança, ao adulto cuidador 

e à família - com particular importância para as famílias que apresentam indicadores 

de risco ou que se encontram numa situação prolongada de privação. Ainda que não 

tenha sido objeto de análise neste estudo, tal provimento também poderá ser relevante 

quando se pretende atender o problema da transmissão intergeracional da pobreza, já 



Resultados 

 

___________________________________________________________________________
83 

 

que crianças que experienciam uma privação continuada nos pré-requisitos do seu Be 

poderão estar em risco de prosseguir trajetórias de pobreza até à idade adulta.  

(c) O sexo e idade da criança são bons preditores da sua QdV, verificando-se 

um efeito mediador dos recursos ecológicos da criança. As crianças do sexo feminino 

e as crianças mais velhas apresentam resultados mais baixos na QdV e em várias das 

suas dimensões, sendo teoricamente expectável e estando relacionado com os 

processos cognitivos e emocionais próprios de cada sexo e faixa etária (Gaspar, Matos, 

et al., 2008; Matos et al., 2005). No entanto, neste estudo a idade prediz negativamente 

os recursos ecológicos da criança, verificando-se conjuntamente uma mediação total 

destes na associação entre idade e QdV. Isto significa que os recursos ecológicos da 

criança poderão explicar a associação negativa entre a idade da criança e a sua 

avaliação da QdV. Jovens em situação de pobreza e com menos recursos na sua 

ecologia social poderão fazer uma avaliação mais negativa da sua QdV, implicando 

igualmente níveis mais baixos na sua saúde e Be em diversas dimensões, relação esta 

expectável e que se enquadra numa abordagem ecológica da QdV relacionada com a 

saúde (Gaspar et al., 2006). Uma intervenção que pretenda positivar a QdV e 

resultados desenvolvimentais de jovens não deverá, como tal, excluir a importância de 

atender ao provimento de recursos ecológicos diversificados e adequados a esta faixa 

etária, numa perspetiva de prevenção aliada à promoção (Evans, 2004; Lerner, 2001; 

Theokas & Lerner, 2006; Urban et al., 2009, 2010). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSÃO 

 

Este estudo apresenta limitações que devem ser consideradas. Tratando-se de 

um estudo correlacional, exploratório e transversal, não podemos retirar nenhuma 

inferência causal das associações e predições observadas. A amostra, sendo por 

conveniência (não representativa do universo de crianças em situação de pobreza) e de 

dimensão limitada (tendo em conta o elevado número de variáveis e fatores), não 

permite uma generalização dos resultados sem as devidas reservas. É também de 

considerar o facto de que as famílias da amostra recebiam algum tipo de apoio social 

(em muitos casos diversificado) por parte das instituições participantes, pelo que 

existia alguma forma de atendimento e tratamento das suas necessidades, não sendo 

possível comparar, por exemplo, com outros agregados que se encontram fora do 

âmbito de intervenção de respostas sociais existentes. Além disso, deve ser realçado 

que a falta de uma dimensão cronológica na recolha dos dados e a não 

aferição/inclusão de atributos disposicionais das crianças e adultos cuidadores na 

análise se constituem como limitações num estudo enquadrado na teoria bioecológica 

do desenvolvimento humano.  

Relativamente aos instrumentos, deve ser salientado que as Escalas de Bem-

estar da Criança se encontram em fase de adaptação à população portuguesa, que o 

Index de Recursos Ecológicos não foi ainda testado na sua sensibilidade, fidelidade e 

validade, e que os instrumentos do estudo foram aplicados por diversos intervenientes 

(apesar da existência de um manual de procedimentos que visou a qualidade dessa 

aplicação).  

Quanto aos dados, os técnicos informantes demonstraram dificuldade e falta de 

conhecimento na avaliação do Bem-estar (Be) da criança, resultando num elevado 

número de valores perdidos. Este dado sugere que a criança possa estar “diluída” no 

atendimento e apoio prestado pelas instituições às famílias. Ainda relativamente aos 

dados, o seu tratamento estatístico implicou a tomada de diversas decisões 

metodológicas que atendessem as várias problemáticas encontradas, nomeadamente 

ao nível dos valores perdidos, da normalidade da distribuição das variáveis do estudo, 

da transformação de variáveis ordinais em variáveis intervalares, e da não verificação 

em alguns casos dos pressupostos de aplicação de testes paramétricos. Tais 
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problemáticas e opções estatísticas tomadas estão relatadas detalhadamente no 

capítulo metodológico, não deixando no entanto de se constituírem como limitações à 

análise e interpretação dos dados do estudo. 

Concluindo, a pobreza infantil constitui-se como um fenómeno de risco distal 

cujos efeitos são mediados por fatores proximais. A falta de recursos de suporte e 

estímulo desenvolvimental e a exposição ao risco físico e psicossocial produz efeitos 

prejudiciais no Be das crianças, nas suas diversas dimensões (física, cognitiva, 

socioemocional e comportamental). A ecologia social e as condições de vida 

específicas de cada criança, nomeadamente ao nível dos recursos ecológicos 

existentes, explicam diferentes resultados desenvolvimentais que são relevantes para 

a intervenção psicossocial com crianças e famílias. Os resultados deste estudo sugerem 

que os recursos ecológicos exercem um efeito cumulativo e mediador no Be das 

crianças, com especial relevância para os recursos da criança que emanam dos 

contextos do adulto cuidador, do ambiente familiar e da vizinhança, particularmente 

na presença de risco familiar e nas situações de pobreza crónica. Tais dados concorrem 

no mesmo sentido de estudos anteriores que realçam a importância do provimento de 

recursos proximais e distais, que minimizando as condições tóxicas da pobreza, 

promovem um desenvolvimento sadio das crianças, através de mecanismos 

mediadores múltiplos, sustentáveis e adaptados às diversas realidades da pobreza 

infantil. Estes mecanismos são relevantes para a intervenção psicossocial, no sentido 

em que as práticas institucionais e os programas de intervenção poderão ser mais 

eficazes na redução dos efeitos negativos da pobreza no desenvolvimento e Be das 

crianças, se elegerem como alvos dessa intervenção diversos fatores empiricamente 

validados. No âmbito dos resultados deste estudo poderão ser realçados os seguintes 

fatores: desempenho/competência parental, redes de suporte social do adulto cuidador 

e criança, recursos de estímulo desenvolvimental no ambiente familiar, solvência 

financeira e recursos familiares, relações interpessoais positivas, tempo livre e 

atividades extracurriculares (participação da criança em atividades positivas), 

supervisão e promoção do sucesso escolar, recursos e coesão/capital social da 

vizinhança, recursos institucionais comunitários que prestem serviços diversificados e 

indicados, oportunidades de inclusão e participação das famílias. 
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Existem, ainda, poucos estudos dedicados ao Be das crianças portuguesas, 

especificamente no caso de crianças em situação de pobreza. Este estudo, centrado na 

criança, num enquadramento ecológico que recorreu a vários informantes-chave com 

perspetivas coadjuvantes, permitiu uma abordagem ampla e compreensiva da ecologia 

social e do Be de crianças em situação de pobreza. Além disso, possibilitou a 

exploração de alguns dos efeitos e mecanismos mediadores que poderão estar a operar. 

Futuros estudos poderão procurar aferir, com maior rigor metodológico, a influência 

diferenciada de recursos ecológicos de natureza psicossocial e de natureza material, os 

efeitos de recursos emanantes de níveis ecológicos diferentes (do microssistema ao 

macrossistema), a possibilidade de os recursos ecológicos se constituírem como uma 

variável mediadora-moderadora, e a importância dos atributos disposicionais e 

recursos específicos da criança no seu Be, QdV e desenvolvimento.  
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ANEXO 1.  

Ficha Ecosociodemográfica 
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ANEXO 2. 

Folha de Respostas  

Escalas de Bem-Estar da Criança 
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ANEXO 3 

IRE1, IRE2 e IRE3 
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ANEXO 4. 

Manual de Procedimentos 

Registo de Ocorrências 
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ANEXO 5. 

Consentimento Informado 
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ANEXO 6 

Tabela de Correlações entre Scores totais/parciais 

das variáveis Be, QdV e REC 
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                       Tabela Anexo 6. Correlações Entre Scores Parciais e Totais das Variáveis 

                       Be, QdV e REC 

Be Score total 

     Be Físico e Material  

     Be Educacional 

     Be Psicológico 

Be Físico e Material 

     Be Educacional 

     Be Psicológico 

Be Educacional 

     Be Psicológico 

 

r = .76 

r = .70 

r = .86 

 

r = .50 

rs = .50 

 

rs = .57 

 

p = .030 

p = .000 

p = .010 

 

p = .000 

p = .000 

 

p = .000 

 

QdV Score total 

     Saúde 

     Be Subjetivo  

     Humor 

     Autoimagem  

     Tempo Livre  

     Be Social Relações Fam. 

     Be Social Relações Pares  

     Questões Económicas  

     Escola Aprendizagem  

     Bullying  

Be Subjetivo 

     Saúde  

     Humor 

     Be Social Relações Fam.  

     Be Social Relações Pares 

     Escola Aprendizagem  

Humor 

     Autoimagem  

     Be Social Relações Fam.  

     Escola Aprendizagem  

Tempo Livre 

     Be Social Relações Fam.  

     Be Social Relações Pares  

Autoimagem 

     Escola Aprendizagem 

 

 

r = .46 

r = .76   

r = .70 

r = .59 

r = .65 

r = .69 

r = .58 

r = .57 

r = .54 

r = .51 

 

r = .49 

r = .65 

r = .65 

rs = .41 

rs = .45 

 

r = .49 

r = .47 

rs = .44 

 

r = .52 

r = .44 

 

rs = .42 

 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

 

p = .000 

p = .000 

 

p = .000 

 

Recursos Ecológicos 

     Recursos e Serviços da Comunidade          

     Recursos e Capital Social da Viz. 

     Casa e Recursos Familiares  

     Recursos Adulto Cuidador  

     Recursos da Criança 

Recursos e Capital Social da Viz. 

     Casa e Recursos Familiares 

Casa e Recursos Familiares 

     Recursos Adulto Cuidador  

Recursos e Serviços da Comunidade 

     Recursos da Criança 

 

r = .56  

r = .55 

r = .53 

r = .73 

r = .49 

 

r = .23 

 

r = .33 

 

r = .30 

 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

p = .000 

 

p = .010 

 

p = .010 

 

p = .001 
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ANEXO 7 

Tabela de Correlações entre os REC  

e variáveis do Be e QdV 
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                                     Tabela Anexo 7. Correlações entre os REC e Variáveis do Be e QdV 

Recursos Ecológicos Score total  

     Be Físico e Material 

     Be Educacional 

     Be Psicológico 

     Be Subjetivo 

     Questões Económicas 

     Escola Aprendizagem 

     Bullying 

 

r = .42 

r = .40 

rs = .39 

r = .27 

r = .24 

r = .28 

r = .24 

 

p = .001 

p = .000 

p = .001 

p = .002 

p = .008 

p = .001 

p = .006 

Recursos e Serviços da Comunidade 

     Be Score total 

     Be Físico e Material 

     Be Educacional 

 

r = .26 

r = .29 

r = .22 

 

p = .017 

p = .001 

p = .017 

Recursos e Capital Social Vizinhança 

     QdV Score Total     

     Humor 

     Escola Aprendizagem 

 

r = .27 

rs = .22 

r = .27 

 

p = .003 

p = .017 

p = .002 

Casa e Recursos Familiares 

     Be Score total 

     Be Físico e Material 

     Be Subjetivo 

 

rs = .23 

rs = .25 

r = .22 

 

p = .050 

p = .010 

p = .010 

Recursos Adulto Cuidador 

     Be Score total 

     Be Físico e Material 

     Be Educacional 

     Be Psicológico 

 

r = .72 

r = .58 

r = .52 

rs = .60 

 

p = .035 

p = .008 

p = .000 

p = .000 

Recursos da Criança 

     Be Subjetivo 

     Be Social Relações Pares 

     Escola Aprendizagem 

 

r = .31 

rs = .20 

rs = .25 

 

p = .000 

p = .024 

p = .004 
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ANEXO 8 

Modelos de Moderação 
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ANEXO 9 

Modelos de Mediação 
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