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PREVENÇÃO
Estudos sobre a prevenção de problemas de
comportamento em crianças apresentaram nos anos
1970 o conceito de fatores de risco ao
desenvolvimento infantil adequado.

FATORES DE RISCO
Os fatores de risco são condições
relacionadas à alta probabilidade de
que ocorram resultados negativos ou
indesejáveis no curso de
desenvolvimento da uma criança.
 Os fatores de risco podem ser
características da criança, da família,
da escola ou da comunidade em que
a criança vive.


(Reppold, Pacheco, Bardagi e Hutz, 2002)

FATORES DE RISCO –QUAIS SÃO
Variáveis da criança: temperamento difícil, problemas
de saúde
Variáveis da família: padrão familiar inadequado de
educação infantil, violência familiar, pouca
afetividade pais-criança, baixo nível educacional
dos pais, pais com problemas emocionais, pais
antissociais e que usam drogas, famílias numerosas,
desemprego, pobreza, etc.
Variáveis
da
comunidade/cultura:
vizinhança
problemática, moradias inadequadas, serviços
inadequados de atendimento à população (saúde,
educação, lazer, cultura), cultura de aceitação da
violência, cultura de valorização do uso do álcool e
cultura de tolerância do uso de substâncias ilícitas.

EFEITOS DOS FATORES DE RISCO


Os Fatores de risco afetam o
desenvolvimento
infantil
porque
influenciam negativamente as interações
da criança.

FATORES DE PROTEÇÃO
Os estudos dos Fatores de Risco
levaram à formulação do conceito de

FATORES DE PROTEÇÃO

FATORES DE PROTEÇÃO
Fatores de proteção são influências que melhoram ou
alteram a forma como a criança reage a situações
difíceis ou a ambientes hostis; são fatores que
diminuem o risco de a criança apresentar problemas
ao longo de seu desenvolvimento.
(Hutz, Koller e Bandeira, 1996; Holden et al., 1998).

FATORES DE PROTEÇÃO:
QUAIS SÃO
Os Fatores de Proteção incluem condições da família, escola e bairro/cultura
em que a criança vive:
NO ÂMBITO DA FAMILIA:

a) Disciplina adequada de educação pelos pais (muito limite e muito afeto);
b) Criança ser sempre supervisionada por algum adulto (este deve saber onde a
criança está, com quem está, o que está fazendo).
NO ÂMBITO DA ESCOLA:

c) Bom envolvimento da criança e da família com a escola; bom desempenho
escolar da criança
d) Educação em valores como: vida saudável, afetividade, amizade, cooperação,
solidariedade, responsabilidade, auto-estima.
NO ÂMBITO DO BAIRRO E SOCIO-CULTURAL:

e) Cultura de pouca tolerância à violência e ao uso de substâncias lícitas
f) Políticas para retardar o contato de crianças com tabaco e álcool
g) Redução das desigualdades sociais
h) Melhora nos serviços públicos de saúde e educação

PREVENÇÃO:
FATORES DE RISCO E DE PROTEÇÃO
Os PROGRAMAS DE PREVENÇÃO DEVEM:

aumentar a ocorrência dos fatores de
proteção e
 reduzir a frequência e/ou a intensidade
dos fatores de risco.


RISCOS E PROTEÇÃO NA FAMÍLIA
Às vezes, a situação familiar aumenta o RISCO para a violência e o
uso de drogas:
 a) falta de afeto e apoio por parte dos pais ou cuidadores
 b) práticas inadequadas de educação infantil
 c) Pais ou cuidadores são usuários de substâncias (álcool, tabaco ou
outras drogas)
A prevenção inclui aumentar os seguintes FATORES DE PROTEÇÃO:
 a) Relacionamento afetivo forte pais e filhos e entre a família;
 b) Participação dos pais na vida da criança;
 c) Pais apresentam limites claros para a criança (o que pode e o
que não pode fazer) e disciplina infantil consistente (o adulto não
muda a forma de educar de acordo com seu humor naquele
momento).

RISCOS E PROTEÇÃO NA ESCOLA
FATORES DE RISCO NA ESCOLA (tanto para crianças como adolescentes):
a)
Criança apresenta fracasso acadêmico (dificuldades para aprender)
b)
Criança não se sente compreendida e querida pelos professores
c)
Criança/adolescente se relaciona com mais facilidade com outros colegas
agressivos e/ou que usam drogas (álcool, tabaco ou outras drogas).
FATORES DE PROTEÇÃO NA ESCOLA (prevenção):
a)
Professores afetuosos, disponíveis para ajudar, calmos mas firmes, com boas
habilidades de interação social;
b)
Ajuda as crianças a desenvolverem habilidades sociais (aprenderem a
interagir sem uso da agressão e sem timidez);
c)
Ensino de valores na escola: cooperação, amizade, respeito às regras e às
pessoas, solidariedade, conhecer e valorizar tudo que traga boa saúde, etc.
d)
Criança se sentir competente na escola (ou ter ajuda para melhorar seus
resultados), gostar da escola, sentir-se incluída naquele ambiente;
e)
Família ter bom vínculo com a escola.

PROGRAMAS PREVENTIVOS
Os Programas preventivos devem ser dirigidos a
diferentes pessoas:
 Programas para famílias
 Programas para professores e outros funcionários
da escola
 Programas para crianças e jovens
 Programas para a comunidade em geral
 Políticas públicas que favoreçam a prevenção

COMPONENTES PRINCIPAIS DOS
PROGRAMAS PREVENTIVOS


•

•

•





Desenvolver comportamento pró-social infantil e valores
pró-sociais, como:
habilidades sociais (saber se relacionar sem uso da
agressão);
autocontrole (criança saber esperar, perseverar em
atividades difíceis ou detalhadas, por exemplo);
Aprender e valorizar a solidariedade, cooperação,
respeito, amizade, saúde, etc;
Melhorar os resultados acadêmicos da criança e o
vínculo da criança e da família com a escola;
Orientar os pais para melhorar as práticas parentais de
educação infantil e a qualidade da interação afetiva
pais-criança.
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