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Resumo: A Primeira Infância é um período fundamental para o desenvolvimento, 
em todos seus domínios - cognitivo, afetivo-social e psicomotor. O desenvolvimento 
infantil é um processo em que fatores intrínsecos à criança, relacionados à sua 
herança genética, interagem com fatores biológicos e fatores ambientais. A presente 
revisão tem como objetivo apresentar os principais pontos discutidos na literatura 
sobre a influência da qualidade do contexto ambiental no desenvolvimento infantil 
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nos primeiros anos de vida. Serão apresentados os contextos ambientais imediatos 
à criança - a família/casa, o ambiente educacional/creche e a vizinhança. Em cada 
um destes contextos ambientais será dado destaque aos fatores de risco 
socioeconômicos, visando fomentar discussão sobre estratégias de intervenção e 
políticas públicas para crianças que expostas a condições economicamente 
desfavorecidas.  
 
Palavras-chave: criança, desenvolvimento infantil; ambiente sociocultural. 
 
 
 
Introdução 
 

 

O desenvolvimento humano é um processo de continuidade e mudanças nos 

diferentes domínios do comportamento humano - motor, cognitivo/linguagem e 

psicossocial - que ocorre ao longo do ciclo da vida (Short-Degraff; Palisano, 1988). 

Trata-se de processo multifacetado em que fatores intrínsecos à criança, 

relacionados à sua herança genética, interagem com fatores biológicos e fatores 

externos, provenientes do ambiente físico, social, cultural e emocional em que a 

criança vive (Bronfenbrenner, 1994; Engle; Black, 2008).  

A Primeira Infância, de 0 a 36 meses de idade, é um período fundamental para o 

desenvolvimento humano em todos seus domínios, isso ocorre porque, mesmo após 

o nascimento, o cérebro encontra-se em intensa organização neurofisiológica, 

propiciando período de grande riqueza e potencialidade para o desenvolvimento 

(Thompson; Nelson, 2001). Os primeiros anos de vida pós-natal são marcados por 

acontecimentos importantes como crescimento axonal e dendrítico, sinaptogênese, 

poda sináptica e mielinização (Thompson; Nelson, 2001). Todos os eventos desse 

período estão sob influência do contexto ambiental físico, social, econômico e 

emocional (Deater-Deckard; Cahill, 2006; Hackman; Farah, 2008; Blair; Raver, 

2012). 

O contexto ambiental que a criança vivencia exerce importante papel no 

desenvolvimento infantil (Grantham-Mcgregor et al., 2007; Blair; Raver, 2012), com 

destaque para o ambiente familiar (Hungerford; Cox, 2006; McCartney, 2006; 

Guralnick, 2006; Bornstein; Tamis–LeMonda, 2010),  Cabe aos pais prover 

necessidades básicas como afeto, alimentação, condições adequadas de higiene e 

saúde, segurança, além de promover ambiente estimulante para o desenvolvimento 
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infantil. Ainda, são eles que transmitem aos filhos valores culturais e educacionais, 

que dão suporte as demandas de adaptação social (Irwin et al., 2007; Eagle; Black, 

2008). Além da casa, cada vez mais se tem destacado a influência de ambientes 

educacionais no desenvolvimento infantil, pois, com a maior participação da mulher 

no orçamento familiar, as crianças têm ido cada vez mais cedo para creches, onde 

passam de 4 a 12 horas diárias (Pacheco; Dupret, 2004). Embora ainda pouco 

estudado, outro ambiente que pode exercer influência direta ou indireta no 

desenvolvimento da criança é a vizinhança onde a família reside (Coulton et al., 

1996; Caughy; O’Campo, 2006; Kohen et al., 2008; Huston; Bentley, 2010). Segundo 

Kohen et al. (2008), nos primeiros anos de vida a exposição direta da criança à 

vizinhança é limitada, mesmo assim, há evidências de associação entre a influência 

das condições socioeconômicas da vizinhança e o desenvolvimento infantil nesse 

período.  

A presente revisão crítica tem como objetivo apresentar os principais pontos 

discutidos na literatura sobre a influência do contexto ambiental no desenvolvimento 

infantil nos primeiros anos de vida. Serão abordados os contextos ambientais 

imediatos à criança - a família/casa, o ambiente educacional/creche e a vizinhança, 

sempre destacando a influência de fatores de riscos socioeconômicos. 

 

2. A ambiente da família: a casa 

 

O bebê humano não pode crescer e se desenvolver como um indivíduo solitário. 

É, portanto, função dos pais oferecer proteção e suprir suas necessidades básicas 

para sobrevivência. No entanto, não basta ser trocado, alimentado e aquecido, para 

o desenvolvimento favorável é fundamental ter cuidadores sensíveis para 

compreender e responder prontamente aos seus sinais, cuidadores capazes de 

oferecer aceitação, segurança e proximidade, permitindo, assim que a criança 

estabeleça vínculos afetivos seguros (Bornstein; Tamis–LeMonda, 2010). A 

formação de bom vínculo afetivo entre os pais e a criança promove, nos anos 

subsequentes, adequada regulação das emoções, ou seja, a criança lida melhor 

com suas frustrações, é mais atenta e segura (Hungerford; Cox, 2006). Um ambiente 

de aceitação e forte interação entre os pais e filhos propicia liberdade para a criança 

comunicar seus desejos e interesses. Assim, a criança poderá manifestar sua 
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curiosidade por meio da exploração ambiental, favorecendo o desenvolvimento, não 

apenas emocional, mas também social, cognitivo e motor (Guaralnick, 2006). 

No entanto, trata-se de uma relação de reciprocidade, o adulto modela o 

comportamento da criança, mas o bebê também modela a conduta do adulto 

(Bronfenbrenner, 2011). A díade adulto-criança, geralmente mãe-filho (a), interage 

de forma a responder e se adaptar um ao outro. Nessa relação o que determina as 

práticas de cuidado com a criança não são apenas os sentimentos, as crenças e a 

saúde mental da mãe, mas também comportamentos específicos de resposta da 

criança. As características individuais do bebê ao nascer, como intensidade do 

choro, a capacidade de se acalmar e lidar com os estímulos sensoriais, afetarão, em 

curto e longo prazo, sua adaptação ambiental (Kelly; Barnard, 2006). Assim, o laço 

afetivo mútuo motiva o interesse da criança e o engajamento em atividades de 

exploração, manipulação e elaboração no ambiente físico e social (Bronfenbrenner, 

2011). 

 Os pais também são responsáveis por organizar uma variedade de 

experiências, dentro de casa e na comunidade, que favorecem o desenvolvimento 

infantil. São rotinas, brincadeiras e atividades, bem como oferta de brinquedos, livros 

e materiais que promovem ambiente apropriadamente estimulante. Na comunidade, 

os pais introduzem os filhos em ambientes de convívio social, como praças e 

parquinhos, ou nos ambientes sociais habituais da família, como grupos de 

atividades religiosas, clubes, passeios e encontros com parentes (Guralnick, 2006). 

Embora no microssistema familiar a relação diádica mãe-filho(a) seja 

usualmente a mais estudada, os outros membros do núcleo familiar também 

exercem importante papel no desenvolvimento infantil (Sarkadi et al., 2008; Dunn, 

1988). A família na sociedade moderna tem diferentes composições (Parke, 2004), 

porém destaca-se o papel do pai e dos irmãos. 

Alguns autores propõem que o pai exerce papel indireto sobre o 

desenvolvimento da criança, mediado pela mãe (Bornstein; Sawyer, 2006; Cabreira 

et al., 2011). Entretanto, outros autores (Marsiglio et al., 2000; Parke; 2004) afirmam 

que o papel do pai, após o controle dos efeitos dos cuidados da mãe, é reconhecido 

na atualidade como distinto e único no desenvolvimento da criança. Embora 

atualmente haja grande número de filhos criados apenas pela mãe, o pai muitas 

vezes tem convivência com o filho, ou mesmo, um pai substituto (avô, tio, namorado 
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da mãe) assume o papel do pai biológico (Sarkadi et al., 2008). Segundo Osfsky e 

Thompson (2009), os pais são menos envolvidos nas atividades de cuidado, mas 

interagem com a criança por meio de brincadeiras, principalmente motoras e mais 

agitadas.  

Plomin e Daniels (2011), em estudo de revisão, afirmam que o nascimento 

subsequente dos filhos, após o primeiro, altera o papel de cada membro da família e 

afeta as interações entre os membros e da família como um todo. Esses autores 

ressaltam, ainda, que crianças de uma mesma família podem ser influenciados por 

diferentes fatores, como a ordem de nascimento, o gênero a qual pertencem, a 

idade cronológica, a relação com os pais e com os outros irmãos. Observa-se, 

,ainda, a influência dos pares fora do contexto familiar, como, por exemplo, os 

colegas da creche (Plomin; Daniels, 2011). Embora não existam dados conclusivos, 

o desenvolvimento dos irmãos mais novos parece ser influenciado pelos mais 

velhos, nos diversos domínios (Dunn, 1988). 

Outra importante função da família, que afeta o desenvolvimento infantil, é 

atender às necessidades de saúde, alimentação e segurança da criança. Isto inclui a 

prevenção de doenças, por meio de vacinações, as visitas rotineiras ao pediatra, 

postura ativa no combate das doenças que eventualmente possam surgir, além de 

garantir o suporte energético e nutricional adequado à criança. Também é de 

responsabilidade dos pais manter a integridade física e emocional da criança, 

protegendo-a de todo tipo de violência (Guralnick, 2006).  

Há evidências de que o ambiente familiar e os cuidados parentais são 

mediadores dos efeitos do nível socioeconômico sobre a criança (Huston; Bentley, 

2010). Os estudos consistentemente demonstram (McLoyd, 1998; Mistry et al. 2004; 

Najman et al., 2009) que, quanto mais severa e persistente for a pobreza, maior será 

a repercussão negativa sobre o desenvolvimento infantil. Os efeitos da pobreza 

dentro do microssistema da família também estão relacionados à condições 

sociodemográficas, como baixa escolaridade dos pais, família numerosa, famílias 

monoparentais femininas, pais adolescentes, entre outros (McLoyd, 1998). Embora 

seja difícil isolar o efeito dessas condições, é reconhecido que elas atuam como 

fatores de risco para o desenvolvimento infantil (McLoyd, 1998; Huston; Bentley, 

2010).  
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Há na literatura duas perspectivas teóricas que procuram explicar a relação 

entre o impacto da pobreza no ambiente de casa e o desenvolvimento infantil: 

modelo do investimento familiar e modelo do estresse familiar. A primeira preconiza 

que famílias economicamente desfavorecidas têm dificuldades para investir em 

recursos que dão suporte ou estimulam o desenvolvimento infantil. Em outras 

palavras, o capital financeiro é mais escasso havendo prejuízo no investimento no 

capital humano da criança, ou seja, há menor oferta de brinquedos, livros, 

investimento em viagens, passeios e educação complementar (Dearing et al., 2006). 

A segunda teoria enfatiza que os recursos financeiros escassos são fatores 

estressores, que esgotam os recursos psicossociais e trazem consequências na 

saúde mental dos membros da família. Sendo assim, os pais de crianças 

economicamente desfavorecidas seriam mais suscetíveis a estresse ou alterações 

de humor e, consequentemente, mais punitivos ou menos disponíveis e receptivos 

às necessidades de atenção, afeto e estímulos da linguagem, cognição e 

psicomotores da criança (Conger; Donnellan, 2007). Segundo Dering et al. (2006), é 

possível que a teoria do estresse familiar e a teoria do investimento familiar possam 

apresentar efeitos cumulativos ou interativos. 

 Viver no contexto da pobreza também deixa a criança mais suscetível a 

problemas de saúde, ficando, portanto, também exposta a riscos biológicos 

potencialmente prejudiciais ao seu desenvolvimento (Dearing et al., 2006; Walker et 

al., 2007). O acompanhamento pré-natal deficiente, a nutrição inadequada, o uso de 

drogas lícitas e ilícitas e infecções durante a gestação deixam o bebê mais 

vulnerável à prematuridade, baixo peso ao nascimento e doenças que afetam o 

desenvolvimento neuropsicomotor (Larson, 2007). Após o nascimento, a criança 

economicamente desfavorecida pode estar ainda vulnerável à desnutrição crônica e 

à ingestão insuficiente de micronutrientes como ferro, vitamina A, zinco, além de 

doenças infecciosas, verminoses e doenças respiratórias. Isso ocorre devido à 

exposição ambiental a condições sanitárias e de higiene precárias, além de suporte 

nutricional inadequado e acesso restrito ao atendimento de saúde (Bradley; Corwyn, 

2002; Walker et al., 2007).  
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3. O ambiente educacional: a creche 

 

Entrar para a creche significa, para muitas crianças, formar as primeiras 

relações com outros adultos fora do ambiente familiar, aprender a interagir com 

outras crianças, seus pares, e receber estímulos, além daqueles oferecidos em 

casa, para o seu desenvolvimento (Phillips et al., 2006). A creche é um ambiente 

educacional que atende crianças nos primeiros anos de vida e visa, além do 

cuidado, favorecer o desenvolvimento físico, psicológico, social e intelectual, pré-

requisitos importantes para a entrada na escola anos mais tarde. Mais 

especificamente, a prontidão para entrada na escola e as habilidades trabalhadas 

em creches e pré-escolas, tradicionalmente, relacionam-se ao bem-estar físico e ao 

desenvolvimento motor; ao desenvolvimento social e emocional; ao desenvolvimento 

da linguagem e introdução ao letramento; o estímulo a habilidades relacionadas à 

aprendizagem como curiosidade, persistência, criatividade e entusiasmo em se 

envolver em tarefas; à cognição e conhecimentos gerais (Zaslow et al, 2006; Engle; 

Black, 2008). 

Ao longo das décadas houve mudança no direcionamento das pesquisas 

dentro dessa temática. Uma primeira geração de estudos buscou comparar crianças 

que ficavam em casa com aquelas que frequentavam creches, sendo o foco 

principal o desenvolvimento psicossocial, mais especificamente o impacto negativo 

da creche na formação do vínculo afetivo entre a díade mãe-filho (Belsky; Rovine, 

1988; NICHD, 1997; NICHD, 2001). Os resultados desses estudos são controversos 

e foram criticados posteriormente, porque a influência de fatores do ambiente 

familiar sobre as crianças frequentadoras da creche não era controlada (Hungerford; 

Cox, 2006; Bradley; Vandell, 2007; Phillips; Lowenstein, 2011). Atualmente, acredita-

se que o ambiente de creche por si só não seja prejudicial ou benéfico, mas 

dependa da interação entre vários fatores da creche e do ambiente familiar da 

criança. No entanto, o maior legado dessa geração de estudos foi o surgimento de 

senso crítico acerca da necessidade de se atentar para o viés de seleção e outros 

fatores familiares que podem influenciar o comportamento e o desempenho da 

criança dentro da creche (Phillips et al. 2006; Phillips; Lowenstein, 2011).  

Dessa maneira, a segunda geração de pesquisa voltou-se para os estudos 

dentro do ambiente de creche procurando, entretanto, controlar as influências do 
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ambiente de casa por meio de tratamento estatístico (Phillips et al. 2006; 

Hungerford; Cox, 2006). Embora isso signifique um grande avanço nos estudos da 

área, alguns autores alertam para o fato de que tratar os aspectos relacionados à 

família como covariante pode subestimar o efeito da creche sobre o 

desenvolvimento infantil (NICHD; Duncan, 2003). 

Assim, no atual momento, a chamada terceira geração de estudos sobre a 

influência da creche no desenvolvimento infantil procura compreender, em vez de 

controlar, de que forma a casa e a creche interagem para promover o 

desenvolvimento infantil, por meio do estudo dos efeitos moderador e mediador1 

(Phillips; Lowenstein, 2011). Atualmente é amplamente aceito que compreender o 

desenvolvimento infantil envolve capturar a inter-relação dinâmica, os impactos 

cumulativos e os mecanismos compensatórios que operam através dos ambientes 

imediatos na vida da criança (Phillips et al. 2006; Phillips; Lowenstein, 2011). 

Segundo Newcombe (2003), uma das ferramentas estatísticas que permitem 

analisar elementos tanto da casa como da creche, em adição aos efeitos dessas 

variáveis na vida real, é a modelagem de equações estruturais (MEE). 

Dentro do ambiente de creche, os principais aspectos pesquisados têm sido a 

quantidade de tempo e a qualidade do ambiente ofertada para o bem-estar, 

crescimento e desenvolvimento saudável da criança (Love et al. 2003, Phillips et al. 

2006; Anderson et al., 2003). 

Com relação à quantidade de tempo vivenciado por crianças nos primeiros 

anos de vida no ambiente de creche, há evidências de que muitas horas podem 

afetar futuramente diferentes aspectos do desenvolvimento psicossocial, como a 

relação com os pares e problemas de comportamento. No entanto, resultados de 

diferentes estudos são conflitantes, diferindo quanto à faixa etária mais suscetível e 

a retenção dos efeitos (Hungerford; Cox, 2006; Bradley; Vandell, 2007). Alguns 

estudos indicam que a qualidade da creche, além de fatores do ambiente familiar, 

pode moderar os efeitos da quantidade de tempo (Love et al., 2003). 

Especificamente, horas de permanência na creche estão mais fortemente 

                                                 
1
 Efeito moderador - variável quantitativa ou qualitativa que afeta a direção e/ou a força da relação 

entre a variável independente e a dependente. Efeito mediador – variável qualitativa ou quantitativa 
que atuaria como elo ou mecanismo através do qual uma variável independente influencia uma 
dependente (Rose et al., 2004). 
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relacionadas a problemas de comportamento quando a criança está em ambiente de 

qualidade considerada ruim (Phillips et al. 2006; Phillips; Lowenstein, 2011). 

Aspectos relacionados à creche, particularmente a qualidade, estão 

significativamente relacionados ao desenvolvimento infantil, mesmo após controlar 

aspectos do ambiente familiar e características da criança (Love et al, 2003; 

Hungerford; Cox, 2006). Os indicadores de qualidade de creche mais 

expressivamente estudados têm sido a estrutura física; a formação ou capacitação 

dos educadores; a permanência duradoura da equipe; a estrutura do programa; a 

relação quantidade de crianças por educador e o envolvimento da família (Love et 

al., 2003; Layzer; Goodson, 2006). Assim, há evidências de que quanto maior a 

estabilidade da equipe que trabalha com a criança, menor a relação número de 

crianças por educador, e quanto mais treinado e capacitado for o educador, melhor 

efeito terá sobre o desenvolvimento da criança. Esses aspectos estão relacionados 

à maior atenção, responsividade e maior disponibilidade do educador para 

estimulação cognitiva, da linguagem e motora da criança (Bradley; Vandell, 2007; 

Phillips; Lowenstein, 2011).  

Alguns autores destacam que os estudos sobre a influência da creche no 

desenvolvimento infantil ainda apresentam alguns desafios como, por exemplo, o 

fato de a maioria dos estudos ser de associação e não de causa-efeito (Duncan; 

Gibson-Davis, 2006; Olds, 2007). Outro problema apresentado é a dificuldade de se 

isolar o efeito de diferentes dimensões do ambiente de creche, por exemplo, a 

quantidade ou números de horas e a qualidade do ambiente (Hungerfor; Cox, 2006; 

Bradley, Vandell, 2007). Outro aspecto importante está relacionado ao fato de que 

há mais estudos sobre alguns domínios do desenvolvimento infantil em detrimento 

de outros. Zaslow et al. (2006), analisando 65 artigos, de 1979 a 2005, encontraram 

que 85% dos estudos contemplavam o desenvolvimento psicossocial e linguagem, 

54% o desenvolvimento cognitivo e 5% apenas avaliam o desenvolvimento físico, ou 

seja, o desenvolvimento motor e aspectos relacionados à saúde da criança. 

Estudos experimentais e não experimentais (Votruba-Drzal et al., 2004; 

Reynolds et al. 2007; Crosnoe et al., 2010, Watamura et al., 2011) indicam que a 

creche pode ter maior impacto sobre o desenvolvimento de algumas crianças. 

Particularmente, a qualidade da creche tem efeito maior em crianças que vivem em 

ambiente familiar de risco (Votruba-Drzal et al., 2004; Hungerford; Cox, 2006, 
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Watamura et al., 2011). Vários estudos indicam que programas educacionais de alta 

qualidade têm impacto positivo no desenvolvimento social e cognitivo de crianças 

com nível socioeconômico baixo, com repercussões na fase adulta (Anderson et al., 

2003; Votruba-Drzal et al., 2004; Bradley; Vandell, 2007; Reynolds et al., 2007, 

Watamura et al., 2011).  

Nos países desenvolvidos há programas educacionais governamentais ou 

não, intensivos e de alta qualidade, para crianças economicamente desfavorecidas, 

como o Abecedarian Project, Perry Preschool Project, Chicago Child-Parenting 

Centers (CCPC) e o Head Start (Anderson et al., 2003; Phillips et al., 2006; St. 

Pierre; Rossi, 2006).  

Dentro do Projeto CCPC, Reynolds et al. (2007) estudaram durante 19 anos 

uma coorte longitudinal com 1539 crianças de baixa renda. Os autores observaram 

que os indivíduos que frequentaram educação infantil de alta qualidade, desde os 

três anos de idade, aos 24 anos apresentaram maior número de conclusão de 

ensino médio, maior frequência à faculdade, menor índice de violência, prática de 

crimes, detenções; além de receberem menos auxílios governamentais. 

Apresentaram, ainda, maior taxa de adesão a seguro saúde e menos sintomas 

depressivos. Os autores concluíram que tais indivíduos obtiveram ganhos não só em 

termos educativos, mas também em termos de saúde e bem-estar.  

Segundo Engle e Black (2008), os resultados de pesquisas realizadas dentro 

de alguns desses programas demonstram seus efeitos positivos sobre o 

desenvolvimento infantil, com tamanho de efeito considerado expressivo (0,50 a 

0,75). No entanto, cabe ressaltar que se trata, em sua maioria, de estudos 

experimentais, pois em estudos naturalísticos observacionais o tamanho do efeito é 

considerado modesto (até 0,20) a moderado (0,20 a 0,50) (Cohen, 1992; Hungerfor 

e Cox, 2003; NICHD, 2006).  

Muitas publicações (NICHD, 1997; NICHD, 2001b, NICHD, 2006; NICHD, 

2010), baseadas em estudos naturalísticos, têm sido originadas do programa Study 

of Early Child Care and Youth Develop financiado pelo National Institute of Child 

Health and Human Development (NICHD). Este programa vem seguindo uma coorte 

de 1.200 crianças, nascidas em 1991 em dez cidades norte americanas, sendo que 

o progresso educacional das crianças vem sendo acompanhado (NICHD, 2001b). 
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Quanto à interação entre a casa e a creche, a literatura revisada foram 

enfatizados três aspectos principais: a seleção da creche feita pela família (Singer et 

al., 1998; Early; Burchinal, 2001; McCartney, 2006); a compensação ou impacto 

cumulativo da qualidade dos ambientes casa e creche (Votruba-Drzal et al., 2004; 

McCartney, 2006;  Watamura et al., 2011) e a creche como apoio à família 

(McCartney, 2006) 

As características sociodemográficas e os valores das famílias influenciam 

diretamente na escolha da creche ou outros cuidados oferecidos aos filhos como, 

por exemplo, a idade de entrada e a qualidade da creche (Singer et al., 1998; Early; 

Burchinal, 2001). Geralmente, pais com mais anos de escolaridade e nível 

econômico mais elevado, bem como pais mais atentos às necessidades da criança, 

escolhem a creche visando não apenas um lugar para cuidar da criança enquanto 

trabalham, mas também que promova educação complementar (Hungerfor; Cox; 

2006; McCartney, 2006; Fergusson et al., 2006). 

Estudos  que investigaram o mesossistema casa-creche têm demonstrado 

que ambiente educacional de qualidade pode compensar ou proteger crianças que 

apresentam riscos em seu ambiente familiar (Votruba-Drzal et al., 2004; Watamura 

et al., 2011). Atualmente, a influência ambiental no desenvolvimento infantil tem sido 

compreendida em termos das relações de proteção, risco, compensação ou impacto 

cumulativo entre os ambientes ecológicos nos quais as crianças convivem 

(McCullocha; Joshi, 2001; Votruba-Drzal et al., 2004; Vanderbilt-Adriance; Shaw, 

2008; Watamura et al., 2011). Segundo Watamura et al. (2011), o modelo de nichos 

oferece um esquema para o estudo das relações entre os ambientes. A criança pode 

experimentar ambiente de “dupla proteção” quando casa e creche são ricos em 

estímulos, portanto protetores; ambiente de “recursos perdidos”, quando a casa 

exerce proteção e a creche risco; “cuidados compensatórios”, quando a casa 

oferece risco e a creche proteção e, finalmente, “risco duplo”, quando ambos são 

considerados de risco. 

A creche como apoio familiar implica na parceria entre creche e casa na 

educação da criança. A creche promove a educação informal dos pais, geralmente 

por meio de conversas entre pais e educadores, na chegada ou saida da criança da 

creche, ou por meio de educação formal como, por exemplo, reuniões, cursos ou 

visitas domiciliares, entre outras ações (Fergusson et al., 2006; McCartney, 2006). 
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3. A vizinhança  

 

Crescentes evidências têm demonstrado a associação entre a vizinhança 

onde a criança reside e aspectos do seu desenvolvimento (Kohn et al., 2002, 

Caughy; O’Campo, 2006; Kohn et al., 2008). Embora não haja consenso quanto à 

definição, o termo vizinhança geralmente refere-se a uma comunidade delimitada 

geograficamente, onde existe interação social, compartilhamento de espaços físicos 

e institucionais (Kohn et al., 2008). Roosa et al. (2003) fazem distinção entre 

vizinhança e comunidade. A primeira se refere a uma área delimitada 

geograficamente, geralmente residencial. A segunda refere-se a um grupo de 

pessoas que têm um vínculo em comum e compartilham uma identidade, além de 

simplesmente compartilhar local de residência.  

As vizinhanças diferem quanto à organização social e integração, sendo que 

aquelas menos coesas e organizadas podem oferecer ambiente menos favorável ao 

desenvolvimento infantil (Coulton; Korbin, 1996). Organização Social refere-se a 

organizações formais ou informais, mecanismos de controles presentes dentro de 

uma vizinhança. Suas fontes incluem normas, valores compartilhados, confiança 

mútua e o desejo de intervir em prol do bem comum, particularmente em matéria de 

criação dos filhos (Kohn et al., 2008). 

Outro aspecto importante é que a vizinhança pode fazer parte da rede social 

dos pais, ou seja, pode oferecer suporte nos cuidados diretos da criança, no 

aconselhamento ou encorajamento aos pais. Pais devidamente apoiados são mais 

capazes de lidar com suas próprias demandas e, consequentemente, atender as 

necessidades de sua criança (Bornstein; Tamis-Lemonda, 2010). No entanto, os 

membros de uma rede social nem sempre exercem papel de apoio, pois também 

surgem conflitos e desentendimentos entre eles, podendo contribuir para o estresse 

no ambiente familiar (Osofsky; Thompson, 2009). 

A literatura analisada difere quanto às variáveis selecionadas para mensurar a 

vizinhança. Alguns estudos utilizam dados secundários, censitários, principalmente 

relacionados à estrutura física e a aspectos socioeconômicos da vizinhança (Kohn et 

al., 2008; Lloyd; Hertzman, 2010; Kenney, 2012;). Outros, no entanto, fazem uso de 

variáveis que mensuram aspectos relacionados à organização social (Coulton; 

Korbin, 1996; Caughy; O’Campo, 2006).  
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A maioria dos estudos sobre a relação entre vizinhança e desenvolvimento 

está mais concentrada na adolescência e, principalmente, voltada para o domínio 

psicossocial, seguido do desempenho na escola (Levanthal; Brooks-Gunn, 2000; 

Schonberg; Shaw, 2007; Vanderbilt-Adriance; Shaw, 2008; Ogers et al. 2009, Ogers 

et al. 2012). Portanto, a literatura sobre a influência da qualidade da vizinhança 

sobre o desenvolvimento de crianças pequenas, e verificando diferentes aspectos do 

desenvolvimento infantil, é escassa (Kohn et al., 2008).  

Segundo Leventhal e Brooks-Gunn (2000), a maneira como a vizinhança 

influencia o desenvolvimento da criança e de adolescentes tem sido apresentada 

teoricamente na literatura por meio dos modelos: (a) modelo de recursos 

institucionais da vizinhança, ou seja, a vizinhança influencia no desenvolvimento da 

criança por meio dos recursos e políticas presentes como parques, bibliotecas, 

centros comunitários, serviços como creches, unidades básicas de saúde; (b) 

modelos coletivos de socialização da vizinhança, que propõem que a vizinhança 

influencia no desenvolvimento da criança por meio da organização social da 

comunidade, incluindo modelos sociais de adultos, estruturas e rotinas; (c) modelo 

de contágio, que foca no problema do comportamento e tem como base a premissa 

de que o comportamento negativo dos vizinhos ou pares influencia fortemente ou 

espalha para os outros; (d) modelo de competição, o qual sugere que vizinhos ou 

pares competem pelos recursos escassos da comunidade; e (e) modelo de 

depravação relativa, o qual postula que as condições da vizinhança afetam os 

indivíduos por meio da avaliação de sua própria situação em relação aos seus 

vizinhos ou pares. 

Estudos ecológicos ressaltam que, diferentemente da adolescência, quando a 

influência da vizinhança pode ser direta, durante a infância a vizinhança exerce 

influência sobre o desenvolvimento, entretanto, por meio de mediação ou 

moderação da família, principalmente no caso de crianças menores (Kohen et al., 

2002). Durante os primeiros anos de vida é papel dos pais supervisionar e tomar as 

decisões pela criança, controlando, dessa forma, sua participação em atividades 

dentro e fora de casa. Além disso, os pais agem no sentido de filtrar a exposição da 

criança à vizinhança (Kohen et al., 2008). Por outro lado, aspectos relacionados à 

organização social, estrutura física e socioeconômica da vizinhança onde reside a 
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família podem afetar os pais e, por meio dos cuidados parentais, atingir a criança 

pequena (Huston; Bentley, 2010). 

Famílias economicamente desfavorecidas geralmente residem em 

vizinhanças nas quais a criança está mais exposta à alta densidade populacional, 

maior índice de criminalidade e delinquência, além do maior número de abandono 

escolar, menor oportunidade de acesso à recreação e escolas de boa qualidade 

(Engle; Black, 2008). Observa-se, ainda, maior taxa de desemprego, maior número 

de famílias monoparentais femininas, menor coesão e apoio entre vizinhos (Roosa 

et al., 2003).  

A partir de revisão da literatura, Leventhal e Brooks-Gunn (2000) concluíram 

que vizinhanças mais afluentes contribuem para melhor prontidão, ou seja, melhor 

preparo para ingressar na escola e, no caso de crianças maiores, melhor 

desempenho escolar do que vizinhanças menos afluentes, mesmo controlando-se a 

influência do ambiente familiar. Além disso, em vizinhanças com menor poder 

aquisitivo é mais provável encontrar problemas de comportamento. No entanto, os 

autores ressaltam que o tamanho do efeito da vizinhança sobre os resultados de 

testes de desempenho infantil tem se mostrado modesto (0,05 a 0,10). 

Alguns autores têm procurado analisar o efeito em longo prazo de se viver, 

desde pequeno, em comunidades mais carentes (Ogers et al. 2009; Lloyd et al., 

2010; Odgers et al. 2012). Segundo os resultados do estudo longitudinal de Lloyd et 

al. (2010), em que crianças de 5 a 6 anos foram acompanhadas até 12 ou 13 anos, 

viver desde pequeno em uma vizinhança que concentra desvantagens 

socioeconômicas pode ter repercussão na compreensão da leitura, anos mais tarde. 

No entanto, o efeito da vizinhança no desempenho da criança parece 

depender de três aspectos: efeito composicional, ou seja, depende da interação das 

características da própria criança com a vizinhança; efeito contextual, que significa a 

emergência de propriedades físicas e sociais da vizinhança; e efeitos coletivos, 

relacionados às características socioculturais e históricas da vizinhança (Macintyre 

et al. 2002). Dessa forma, estudos com crianças que vivem em vizinhança com 

privações têm demonstrado que alguns fatores relacionados à família, como pais 

atentos e cuidadosos, ou ao indivíduo, como o quociente de inteligência da própria 

criança, ou mesmo fatores relacionados à vizinhança, como a eficácia coletiva ou 

organização social, podem atuar como protetores, ou moderadores gerando 
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ajustamento social positivo (Vanderbilt-Adriance; Shaw, 2008, Ogers et al. 2009; 

Flouri et al., 2012).  

 

 

 

Considerações finais 

 

O desenvolvimento é resultado da interação dinâmica entre o indivíduo com 

suas características tanto genéticas e biológicas, como construídas, em sua 

interação com o contexto ambiental. No ambiente familiar, os cuidados parentais, a 

oferta de bens e serviços, e outros fatores intrínsecos a esse ambiente, são a base 

para o desenvolvimento infantil.  

Os estudos indicam que as creches podem contribuir para o desenvolvimento 

infantil, caso a oferta dos serviços seja de boa qualidade. Isso é importante 

principalmente para crianças residentes em ambientes familiares de risco para o 

desenvolvimento. Crianças economicamente desfavorecidas são expostas a vários 

fatores de risco socioeconômicos mediados pela família ou vizinhança onde 

residem. Portanto, essas crianças estão em desvantagem e têm menos 

oportunidades de atingir seu pleno potencial de desenvolvimento, em relação às 

crianças economicamente favorecidas. Nessas condições, creches de boa qualidade 

poderiam mediar melhor o desenvolvimento a longo prazo.  

Os estudos relacionados à vizinhança são escassos na faixa etária de 

crianças menores, mas aqueles existentes apontam para efeito indireto, ou seja, a 

família seria a mediadora ou moderadora da influência desse ambiente no 

desenvolvimento infantil.  

Portanto, propostas de intervenções ou políticas públicas que favoreçam o 

desenvolvimento infantil necessitam levar em consideração a importâncias da 

qualidade dos diferentes ambientes ecológicos em que a criança encontra-se 

inserida. 
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