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1. Introdução 

 

A articulação de vida cotidiana se dá em função dos diferentes tempos 

sociais (Padilha, 2004), sendo que o tempo de trabalho pelo valor creditado a 

ele é considerado o mais importante dos tempos sociais. Os tempos infantis, 

devido a pouca autonomia hoje concedida a essa categoria, são dispostos em 

função do tempo dos adultos, o que modifica o modo de vida das crianças de 

acordo com as necessidades de trabalho dos pais (Mollo-Bouvier, 2005). 

 

 Estudos sobre o uso do tempo, especificamente o tempo infantil, são 

conduzidos com frequência nos Estados Unidos, Austrália e alguns países da 

Europa. No ano de 1999 foi realizado pelo INE (Instituto Nacional de 

Estatística) em Portugal pela primeira vez um inquérito denominado de 

“Inquérito a Ocupação do Tempo” (2001) que avaliou através de entrevistas e 

um diário de atividades, como as pessoas com mais de 6 anos ocupam o tempo. 

O estudo fez uma análise descritiva do padrão do uso do tempo e pela primeira 

vez, incluíram crianças entre 6 e 14 anos.  

 

 Também em 1999 no município de Cesena na Itália, foi organizado 

um seminário sobre “Os tempos das crianças”, cujo objetivo, ao contrário do 

estudo realizado em Portugal, foi evidenciar a qualidade do tempo cotidiano 

infantil urbano, vivenciado na escola e na família.  

 

 Não há registros no Brasil que o uso do tempo tenha sido investigado 

por órgãos governamentais como o IBGE (Instituto Brasileiro e Geografia e 

Estatística). Alguns pesquisadores, isoladamente, investigam a organização do 

cotidiano de crianças e adultos. Aguiar (2005) da Universidade Federal de 

Minas Gerais conduziu um estudo em 376 habitações, onde foram inquiridos 

todos os membros da família com mais de 8 anos, investigando o uso do tempo 

através de diários de atividades. Carvalho, Machado & Rosa (2001), diante da 

lógica da distribuição do tempo segundo o gênero, desenvolveram um estudo 

com crianças da periferia de Porto Alegre e, mais tarde, Carvalho & Machado 

(2006) incluem a perspectiva da distribuição segundo a classe social. 

 

 Na análise ao uso do tempo destaca-se a utilização tempo livre, que 

segundo Elias & Dunning (1992) pode ser ocupado por atividades de três tipos: 

1 – Atividades rotineiras; 

2 – Atividades de formação e auto desenvolvimento; 

3 – Atividades de lazer. 

  

Autores como Marcellino (1987) preferem chamar a este tempo 

“tempo disponível” acreditando na impossibilidade da existência de um tempo 

que seja realmente “livre de coações ou de normas de conduta social”. Neste 

trabalho, a expressão tempo livre será utilizada para designar o tempo de não 
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trabalho no qual acontecem as atividades cotidianas do indivíduo e serão 

analisadas as atividades de formação e auto desenvolvimento desenvolvidas 

pelas crianças neste tempo, denominadas de atividades extracurriculares (AE). 

 

 Quando investigadas as atividades rotineiras do tempo livre das 

crianças brasileiras a literatura dedica sua atenção sobretudo ao tempo da 

criança em situação de rua (Alves et al., 2002), a falta de acesso pelas crianças 

das classes sociais mais baixas às atividades extracurriculares (Franch, 2002; 

Carvalho & Machado, 2006), ou no potencial que apresentam essas atividades 

em tirar as crianças das situações de marginalidade (Hikiji, 2006). Esse não é o 

contexto de vida das crianças investigadas neste estudo, aqui são abordadas 

crianças oriundas de famílias com recursos financeiros suficientes para prover 

a vida delas com a dignidade merecida, que vivem em situação de paz e não 

são exploradas pelo mercado do trabalho ou do sexo, acreditando que a 

condição social seja limitativa ao uso do tempo por se relacionar ao acesso a 

bens sociais e culturais.  

 

  O foco deste trabalho reside nas atividades extracurriculares (AE), 

uma vez que a dualidade que estas representam por um lado tomam o lugar das 

possibilidades de jogo livre e da autonomia de escolha da ocupação tempo livre 

infantil, mas, por outro, podem ser redentoras, se observada a possibilidade de 

interação com seus pares (inexistentes à frente do televisor e da consola de 

jogos) e “o caráter lúdico ou de prazer atribuído pelas crianças” muitas vezes 

contido nelas (Carvalho & Machado, 2006). 

 

 Nos centros urbanos devido a fatores como aumento do tráfego 

automotivo, violência e diminuição de espaços destinados às crianças, as ruas 

deixam de ser cenário para brincadeiras e trocas sociais uma vez que não é 

possível estar nela sem a supervisão de um adulto. Tomaram esse lugar a 

televisão, o vídeo game e as atividades organizadoras do tempo livre infantil, 

esta última utilizada como solução parental para dois problemas: 

1- As exigências acadêmicas cada vez maiores do mercado de 

trabalho; 

2- Ter os filhos em segurança enquanto os pais trabalham. 

 

Cada vez mais cedo as crianças vêem seu dia ocupado por uma agenda 

repleta de compromissos, um cotidiano cada vez mais solitário e fisicamente 

inativo, com qualidade de vida diminuída na proporção em que a globalização 

e a padronização dos modos de vida das sociedades aumentam. É nessa 

perspectiva que se percebe uma sobrevalorização crescente, por parte dos pais 

do aspecto cognitivo sobre os demais aspectos. O excesso de preocupação com 

o aspecto intelectual produz uma geração de crianças que Neto (1994, 2003) 

caracterizou como “intelectualmente ativas e corporalmente passivas”, o que 

segundo o autor deve despertar a atenção dos especialistas da educação e da 

saúde devido à sabida necessidade de atividade física na criação e 

desenvolvimento de hábitos e estilos de vida saudáveis. Não se sabe bem ao 
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certo quais serão as consequências desta mudança estrutural da família e dos 

modos de vida, estudos apontam para um significativo aumento das doenças 

crônicas devido à diminuição da atividade física das crianças (Macoby, 2000; 

Mello et al., 2004).  

 

 De Masi (2001) calcula que um jovem de 20 anos, tem a perspectiva 

de vida de 530.000 horas aproximadamente, nas quais, 80.000 se trabalham, 

219.000 são dispensadas com o sono e cuidados com o corpo, restando-lhe, 

imensas 216.000 horas de tempo livre. Vem daí a necessidade de ajudar as 

crianças a compreender a importância de como ocupar o tempo que lhes resta 

após as “obrigações” com o trabalho (no caso delas a escola).  

 

 A proposta de investigação que este estudo propõe é conhecer como 

as crianças de uma escola pertencente à rede Particular de ensino no Município 

de Teixeira de Freitas - Ba, configuram as atividades extracurriculares no seu 

dia-a-dia, levando em conta:  

1- O tipo de atividade praticada; 

2- Quantas são; 

3- Quem as escolhe;  

4- A concordância entre atividades preferidas e atividades praticadas;  

5- Motivação parental na escolha das atividades. 

 

O estudo se organiza da seguinte forma: 

 

Parte I -Revisão da literatura 

  

Na revisão da literatura serão expostas quatro variáveis que 

influenciam na gestão do cotidiano infantil: família, escola, tempo e espaço, 

que apesar da relação existente entre elas, serão apresentadas separadamente. 

Na primeira parte serão abordadas a evolução de duas estruturas sociais muito 

próximas da criança em desenvolvimento que contribuíram para a modificação 

nos modos de vida das sociedades: a família e a escola. Além da evolução, 

serão analisadas as consequências dessas alterações na vida cotidiana das 

crianças. A seguir serão consideradas o tempo e o espaço e a sua representação 

no uso e gestão do tempo cotidiano infantil. 

 

Parte II - Planificação e organização experimental 

  

A planificação e organização experimental descrevem e organizam o 

problema e os subproblemas, definem variáveis caracterizando a amostra e o 

contexto onde decorreu a investigação. 
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Parte III - Apresentação e discussão dos resultados e conclusões e 

recomendações. 

  

Apresenta os métodos e procedimentos na recolha e análise dos dados. 

Em conclusão, apresentam-se os resultados obtidos e os discutem, comparam-

se grupos (pais e filhos) e faz-se a relação com a literatura existente para então 

apresentar as limitações e conclusões do estudo. 

 

Parte IV - Referências e anexos. 
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2. Revisão da Literatura 

 

 

2.1 Estruturas sociais 

 

A um conjunto de elementos que se inter-relacionam, em que a 

mudança em um deles produz modificações nos restantes, denomina-se 

estruturas. Em ciências sociais, a soma das partes não representa a totalidade 

dos elementos, a totalidade é representada pelas relações de interdependência 

do conjunto de elementos que os constituem (Gomes, 2008). Ao se desmontar 

uma bicicleta, o que resta é um amontoado de peças, logo uma bicicleta não é 

apenas uma soma das suas peças, mas a maneira como elas são montadas e 

organizadas, a relação existente entre elas: isso é o que as fazem ser 

“bicicleta”. 

  

Esse pensamento (que compreende o mundo como um todo integrado) 

pertence também ao holismo, palavra criada por Jan Smuts (1996) para 

explicar que humanos e outros organismos não podem ser definidos apenas 

pela soma de suas partes. Igualmente a metafísica de Aristóteles concordava 

com estas ideias, quando dizia que “o inteiro é mais que a soma de suas 

partes”.  

  

Assim também é o desenvolvimento humano na concepção de alguns 

teóricos: Bronfenbrenner (1996) definiu desenvolvimento humano como sendo 

um conjunto de processos da pessoa e do ambiente, que interagem mutuamente 

e produzem mudanças nos dois conjuntos. Na ecologia do desenvolvimento 

humano, a concepção de ambiente sugerida por Bronfenbrenner é sistêmica e 

este deve ser compreendido além da sua estruturação física (Krebs, 1995), o 

que importa ao estudo do comportamento e desenvolvimento humano não é 

como o ambiente existe na realidade, mas como ele é percebido 

(Bronfenbrenner, 1996). 

  

A família e a escola podem ser identificados como ambientes 

considerados importantes no âmbito da socialização infantil, não somente 

porque esses contextos evidentemente amparam a socialização, mas também 

porque é onde transcorrem mais frequentemente a vida cotidiana infantil. Na 

concepção ecológica de Bronfenbrenner (1996) família e escola são parte do 

que ele chamou de “microssistemas” ou seja “ esquemas de atividades, papéis e 

relações interpessoais” que influenciam no desenvolvimento do indivíduo, 

sendo que as formas de comportamento adotadas são dotadas de significado e 

uma certa “permanência” (as “atividades molares”), as estruturas interpessoais 

(ou “díades”) são baseadas na reciprocidade e num certo equilíbrio de poder, e 

uma série de “papéis” existentes configuram um jogo de expectativas 

recíprocas. Estes ambientes relacionam-se entre si e a pessoa em 
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desenvolvimento participa ativamente nos dois ambientes (Krebs, 1995), o que 

Bronfenbrener (1996) chamou de “mesossistema”.  

  

A medida que a criança cresce, outros ambientes são introduzidos no 

seu cotidiano: o parque, a casa dos amigos, a escolinha de futebol, mas a 

família e a escola, embora não sejam os únicos, permanecem sempre como 

principal ambiente de desenvolvimento da criança. 

 

 

2.1.1 Escola 

 
 O sistema educacional sempre esteve ligado ao contexto histórico: nos 

primórdios da civilização humana, o valor educacional estava contido nas 

formas de ensino espontâneas, a sabedoria era transmitida oralmente através 

dos tempos pelos anciãos, feiticeiros e curandeiros e a transmissão do 

conhecimento era desprovida de organização. As crianças educavam-se nas 

famílias e na comunidade. Os gregos foram os responsáveis pela 

sistematização do ensino, os Sofistas andavam com seus jovens discípulos 

discutindo questões filosóficas e do conhecimento por ruas e praças, tirando 

dos pais a responsabilidade exclusiva pela educação dos filhos. É de 

responsabilidade dos romanos a criação do edifício “escola” e nasce da 

preocupação de impor seus costumes e valores aos povos dominados. 

 

  A escola tal como é hoje, surge no período medieval. Os primeiros 

processos educativos organizados são criados pela igreja, são voltados para a 

formação de sacerdotes e até o século XVI se restringem apenas à elite, aos 

demais, a transmissão do conhecimento se realizava na vivência de cada ofício 

dos trabalhos da comunidade ou da família (Ariès, 1986). De acordo com Illich 

(1985) a educação neste período fazia parte da vida das pessoas sem manter 

relações com a competição ou com a separação de tempo de trabalho e de 

lazer, são as alterações nas relações de produção advindas da Revolução 

Industrial que conferem essas características ao modelo educacional que 

começava a surgir. 

 

  A Sociedade Industrial traz consigo o aumento da concentração de 

pessoas nas cidades, e fundamenta o seu sistema produtivo na exploração do 

trabalho assalariado, os trabalhadores viviam em condições miseráveis e os 

baixos salários obrigavam que toda a família (incluindo as crianças) se 

empregasse nas fábricas. Estas ofereciam condições desumanas de vida e um 

excessivo número de horas de trabalho e como não poderia deixar de ser a 

classe trabalhadora começa a comparar a riqueza ostentada pela burguesia 

ascendente, com a situação da vida vivida por eles e então se prolifera a 

atividade sindical fabril, em busca de melhores condições de trabalho. 
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A classe dirigente da época toma consciência do perigo eminente de 

uma revolta e investe na democratização do ensino primário como 

reestabelecedora da ordem social, apesar do medo de que a escolarização das 

classes inferiores pudesse fomentar a subversão entre os trabalhadores. Com o 

tempo constatou-se um retorno imediato no aumento da produtividade dos 

trabalhadores e que a subversão não tinha suas raízes na instrução mas era uma 

reação à exploração do trabalho assalariado. 

  

Além da pacificação social, a escolarização preparava o indivíduo que 

a sociedade industrial necessitava: um indivíduo não mais ligado às suas raízes 

bucólicas, regido pelo tempo natural, mas um homem sincronizado com a 

máquina adaptado “a um mundo novo de trabalho repetitivo, portas adentro, a 

um mundo de fumo, barulho, máquinas, vida em ambientes superpovoados e 

disciplina colectiva, a um mundo em que o tempo, em vez de regulado pelo 

ciclo sol-lua, seria regido pelo apito da fábrica e pelo relógio” (Toffler, 1973) 

e é em virtude desta “pré-adaptação” para o trabalho fabril que se dá a 

transição do trabalho infantil para a escola como principal ocupação da criança. 

 

 Para Toffler (1973) o ensino foi uma forma engenhosa que a 

sociedade industrial criou para conseguir o tipo de adultos que precisava:  

 
“…a solução só podia ser um sistema educacional que, na sua 

própria estrutura, simulasse esse mundo novo. Tal sistema não 

surgiu logo; ainda hoje conserva elementos retrógrados da 

sociedade pré-industrial. No entanto, a ideia geral de reunir 

multidões de estudantes (matéria-prima) destinados a ser 

processados por professores (operários) numa escola central 

(fábrica), foi uma demonstração de génio industrial” (Toffler, 

1973) 

  

É através do ensino que o capitalismo do princípio do século XX 

cumpre a sua função social de produzir indivíduos úteis e disciplinados, 

segundo Toffler (2001) 

 
“…a educação em massa escondia um “currículo encoberto”, ou 

invisível que consistia e ainda consiste na maioria das nações 

industriais em três características a serem ensinadas: e 

pontualidade, de obediência e de trabalho maquinal, repetitivo. O 

trabalho da fábrica exigia trabalhadores que se apresentassem na 

hora, especialmente os operários de linha de montagem. Exigia 

trabalhadores que aceitassem ordens da hierarquia da gerência sem 

objeções. E exigia homens e mulheres dispostos a escravizarem às 

máquinas ou à escritórios, realizando operações brutalmente 

repetitivas”.  

  
É também neste período que surgem as teorias administrativas 

orientadas por princípios científicos com a finalidade de aumentar a 
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produtividade das fábricas, destacando-se o Taylorismo (que concentra o 

controle sobre meios de produção nas mãos de poucos e restringe o 

conhecimento do trabalhador a apenas uma parte da produção) e o Fordismo 

(que através da introdução da linha de montagem, reduz ainda mais o 

conhecimento do todo por parte do trabalhador). Dessa forma, a ideologia 

dominante mantém o controle sobre os meios educacionais. 

 

 Mas o valor econômico da educação contido na Teoria do Capital 

Humano de Schultz (1973) descortina uma nova visão sobre a escolarização 

das massas: a de que o nível de escolaridade de uma nação é o responsável pela 

sua riqueza. Theodor Schultz nos anos 50 chega a essas constatações através de 

uma pesquisa desenvolvida pela UNESCO e coordenada por ele, acerca da 

situação do ensino nos países pobres e ricos e conclui que escolarização e 

riqueza possuem efetivamente uma relação (tome-se por exemplo os índices de 

analfabetismo dos países ricos). Mais tarde, investiga as relações entre a 

escolarização e a riqueza, concluindo que quanto mais anos de estudos maior é 

a probabilidade de que este indivíduo venha acumular um património 

individual, havendo assim outro tipo de capital além do capital econômico: o 

capital humano. É chamado de capital, pois é a soma dos investimentos 

individuais que em qualquer ponto podem ser revertidos em benefício 

econômico para o próprio indivíduo. 

  
 Saviani (2004) em seu texto sobre a história da educação pública 

brasileira no século XX relata que ao se perceber o “valor econômico da 

educação” encerrado nesta teoria, a escolarização passa a ser “algo decisivo do 

ponto de vista do desenvolvimento econômico, um bem de produção, 

portanto”. Esse pensamento é o norteador teórico das reformas educacionais 

brasileiras ocorridas entre as décadas de 60, 70 e 80 e apesar das críticas 

surgidas durante este período a concepção “produtivista” de educação contida 

na Teoria do Capital Humano, resistiu e adaptou-se a globalização dos 

mercados, redefinindo o papel da educação, mercantilizando-a. 

  
O sistema educacional, sob o ponto de vista do capitalismo, é dirigido 

pela economia de mercado, sendo responsável pela formação do novo tipo de 

trabalhador exigido: mais competitivo, individualista, flexível e capaz de se 

adaptar às mudanças, necessita de pessoas que saibam trabalhar em grupo, 

mais para competir. A escola quando produz capacidade para o trabalho produz 

uma mercadoria como outra qualquer, Illich (1985) afirma que a escola se 

transformou em “um processo planejado que prepara o homem para um mundo 

planejado”. Assim, a escola hoje é vendida como um produto aos seus 

consumidores (pais e alunos), está pautada numa educação que tem como 

intenção o sucesso futuro.  

 

 É essa mercadoria que supostamente proporcionará ao indivíduo a 

oportunidade de ser um bom profissional, ter melhores condições de vida. Foi 
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difundida a ideia de que a escolarização é o único meio de condução da vida e 

havendo a crença de que apenas através da educação formal haverá uma 

possibilidade de ascensão social. Resultado disso é que a família, com vistas no 

futuro de seus membros, deixa que a escola os oriente sobre o modo de como 

cuidar e educar seus filhos, consagrando-a como fonte imprescindível na vida 

das pessoas. Tunes et al. (2004) através de entrevistas com grupos de mães, 

efetuadas em algumas cidades do Brasil, verificaram que as mães atribuíam 

muito valor ao processo de escolarização e concebiam a infância com ênfase 

em etapas de aquisições futuras, com forte orientação da vida da criança para o 

futuro.  

 

 Em outro estudo desenvolvido na cidade de Brasília, Tunes & Peraci 

(2006) com a intenção de compreender o papel atribuído à escola por pais e 

professores, concluem que independentemente do extrato socioeconômico a 

que pertencem, pais e professores associam a escola ao mercado de trabalho e 

que as crianças devem desde pequenas serem preparadas profissionalmente na 

escola. Os pais por sua vez, acreditam que a escola “está atrasada em seus 

métodos e não acompanha as exigências do mercado de trabalho”, afirmam que 

as disciplinas básicas existentes no currículo escolar, já não são suficientes para 

atender a demanda do mercado, daí a necessidade de complementar esta 

preparação para o futuro, através das atividades extracurriculares (AE). 

 

  As AE podem ser consideradas “fenômenos educativos que estão 

ligados à escolarização” (Coridian, 2003), fruto do que Illich (1985) chamou de 

“mito do consumo interminável” de serviços da escola, isto é, o sistema 

educacional impõe graus de estudo intermináveis para as pessoas obterem 

sucesso, valoriza-se cada vez mais a especialização do ensino e o aumento do 

tempo na escola. Neste sentido tudo que aumente as possibilidades de os filhos 

obterem melhores resultados, interessa aos pais (Coridian, 2003). Em razão 

disso as famílias preocupam-se que seus filhos aprendam idiomas, informática, 

dança, visando ampliar-lhes o conhecimento, aumentando assim as chances de 

serem bem sucedidos na vida.  

 

 Esta preocupação com o futuro profissional dos filhos gerou o que 

Coridian (2003) denominou “mercado da angústia”, ou seja, o receio do 

fracasso escolar dos filhos, impulsiona os pais a consumirem todo tipo de 

produto que possa aumentar as chances de sucesso escolar: Livros, CD rooms, 

jogos educativos, aulas particulares, cursos de desenho… Na visão de Neto 

(1994) estas atividades que ocorrem fora do sistema formal de ensino, são 

verdadeiras “escolas paralelas” e são responsáveis pela formação da “agenda” 

das crianças. 

 

 Mollo-Bouvier (2005) comenta que as intenções pedagógicas estão 

presente em todas as instâncias da vida infantil: na escola, na família, nas AE, 

nos projetos de turno oposto. Responsabiliza em parte as pesquisas 

relacionadas com o desenvolvimento precoce dos filhos, pela demanda de uma 
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educação especializada e questiona se as aprendizagens precoces seriam um 

antídoto ao temor que os pais têm em relação ao futuro dos filhos. Gils (1996) 

contribui neste debate quando afirma que deveriam ser reservados a criança, 

um tempo e um espaço, onde não houvesse intenção pedagógica, “where 

children, being out of reach of the educational eye which sees everything, can 

create various experiments”. 

 

 Deve-se destacar que trata-se aqui de uma população específica de 

crianças, pois o acesso às atividades extracurriculares é limitado pelas 

condições econômicas e sociais da população. Carvalho e Machado (2006) em 

estudo ao uso do tempo entre jovens de duas classes sociais distintas relatam 

que os dados recolhidos entre a classe popular, não apresentavam participação 

neste tipo de atividade. Brandão & Lellis (2003) em estudo sobre as relações 

entre as elites acadêmicas e a escolarização dos filhos identificam que na 

referida classe social, todos os entrevistados mantém os filhos matriculados em 

atividades extracurriculares, mesmo os que já frequentam a escola a tempo 

integral. As autoras afirmam que estas atividades “expressam também um 

poderoso instrumento de conhecimento – reconhecimento – distinção” o que 

para os pais pode significar um diferencial na carreira futura dos filhos. 

  

 Os autores como Mahoney et al. (2006); Eccles & Templeton (2002) 

Eccles et al. (2003) Larson et al. (2004), defendem a participação das crianças 

em atividades extracurriculares (cursos, clubes e programas pós turno), 

associam a participação neste tipo de atividade com um desenvolvimento 

positivo das crianças e fundamentam a sua justificativa exatamente nos 

benefícios acadêmicos e de ajuste social provenientes da participação em 

atividades organizadas. Afirmam que se o número de horas for superior a 20 

horas semanais ou que haja participação em um número igual ou superior a 

cinco atividades podem então ser observados então efeitos nocivos. 

 

 O que se conclui é que por meio de uma pesada agenda de atividades, 

busca-se desenvolver competências valorizadas no mundo do trabalho: as 

capacidades de trabalhar em equipe, de liderança e perseverança. As atividades 

extracurriculares teriam então como objetivo cultivar talentos e habilidades que 

despertem o interesse pela cultura e que possam ser úteis e distintivas no 

competitivo mercado de trabalho que as crianças terão de enfrentar na vida 

adulta. Com isso, o conhecimento para a vida, centrado nas atividades da vida 

em comunidade e na transmissão oral valorizado pelas sociedades arcaicas dá 

lugar à necessidade de produção e se orienta pela aquisição de um diploma. 

Dito de outra forma, o conhecimento se tornou vantagem competitiva, 

debitando um valor econômico ao saber. 
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2.1.2 Família 

 
 O desenvolvimento humano hoje é visto por alguns pesquisadores 

como uma relação em que existe reciprocidade entre indivíduo e meio, uma 

relação dinâmica afetada pelos contextos mais próximos à criança (família e 

escola) e também pelos mais distantes (trabalho dos pais, por exemplo), 

organizados de forma concêntrica, ao redor do indivíduo. (Brofenbrenner, 

1996). Escola e família são dois contextos de desenvolvimento essenciais aos 

processos evolutivos das pessoas, sendo ambos considerados espaços efetivos 

para aprendizagem e desenvolvimento humano. Foram abordados 

separadamente por questões metodológicas, mas é sabido que as duas 

estruturas sociais fazem parte do mesmo sistema, interagindo. 

 

 O homem, por ser um ser por natureza social, necessita de estar 

integrado à vida comunitária, desenvolve sua maneira de ser no mundo a partir 

das normas e valores do grupo social a qual pertence. A família hoje seria o 

lugar onde o indivíduo aprende a desenvolver seus papéis e atitudes e possui 

uma função formativa e determinante no desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

social. Contudo, a família é uma experiencia social historicamente localizada, 

cuja estrutura e funções têm variado ao longo do tempo, funciona mais como 

um dispositivo ideológico do que um elemento da natureza humana. 

 

 As transformações ocorridas na família são descritas na obra clássica 

de Ariès (1986) “História Social da Criança e da Família”. O autor explica que 

os sentimentos familiares são fruto de um processo histórico e destaca que na 

Idade Média a socialização da criança não era controlada pela família, a função 

primordial da família se relacionava à ajuda mútua no cotidiano e tinha por 

encargo a conservação dos bens e a prática de um ofício comum a todos e 

constituía-se numa unidade moral e social muito mais do que sentimental. A 

união do casal era fundamentada mais na sobrevivência (capacidade de 

trabalho masculina e feminina) do que no amor cortês. A criança era vista 

como substituível, como ser produtivo que tinha uma função utilitária para a 

sociedade, pois a partir dos sete anos era inserida na vida adulta e tornava-se 

útil na economia familiar, realizando tarefas, imitando seus pais e suas mães, 

acompanhando-os em seus ofícios, cumprindo, assim, seu papel perante a 

coletividade.  

 

 É a partir do final século XVI e início do século XVII que a família se 

instala como instituição responsável pela educação e criação infantil; graças à 

Igreja e a seu movimento de moralização, torna-se um lugar de afeição 

necessário entre pais e filhos (Ariès, 1986). A família se reorganiza em torno 

da criança, o que o autor chama de “sentimento da infância”, a criança que 

antes passava pela família e pela sociedade sem deixar rastros ou tocar a 

sensibilidade dos adultos, passa a ser o centro das atenções e é a partir daí que 

se desenvolvem estratégias educativas que os preparem para a vida. A partir da 
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construção do mito do amor materno e paterno, a família torna-se o lugar de 

afeição e de aprendizado entre pais e filho. Ariès (op. cit.) destaca:  

 
“A família tornou-se o lugar de uma afeição necessária entre 

cônjuges e entre pais e filhos, algo que ela não era antes. Essa 

afeição se exprimiu, sobretudo, através da importância que se 

passou a atribuir a educação. Não se tratava mais apenas de 

estabelecer os filhos em função dos bens e da honra. (...) A família 

começou então a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma 

importância, que a criança saiu do anonimato, que se tornou 

impossível perdê-la ou substituí-la sem uma enorme dor, que ela 

não pôde mais ser reproduzida muitas vezes, e que se tornou 

necessário limitar seu número para melhor cuidar dela” 

 

 O nascimento da família moderna acontece como resultado da 

mudança de atitudes: a família deixou de ser apenas uma instituição para a 

transmissão da vida, dos bens e do nome e começou a assumir funções morais, 

educativas e espirituais e a criança passa a ter um papel central nas 

preocupações da família e da sociedade. A nova percepção e organização social 

fizeram com que os laços entre adultos e crianças, pais e filhos, fossem 

fortalecidos. A partir deste momento, a criança começa a ser vista como 

indivíduo social, dentro da coletividade e a família tem grande preocupação 

com sua saúde e sua educação. Tais elementos são fatores imprescindíveis para 

a mudança de toda a relação social. 

 

 Em paralelo com a descoberta do “sentimento da infância” Ariès fala 

do “processo de privatização da vida familiar”, este processo provocou uma 

redefinição dos espaços e das relações sociais e uma institucionalização do 

espaço privado familiar, a qual era completamente estranha à sociedade 

tradicional. A determinação dos comportamentos e atividades familiares é 

transferida do espaço de sociabilidade extensa, exterior ao grupo doméstico, 

para o espaço fechado e íntimo do interior da família.  

 

 Dentro das novas concepções de família Lévi-Strauss (1976) afirma 

que a família é um grupo social que tem origem no casamento é uma união 

legal com direitos e obrigações econômicas, religiosas, sexuais e de outro tipo, 

mas que também está associada a sentimentos como o amor, o afeto, o respeito 

ou o temor. Hita (1998) conceitua família como um grupo de pessoas que 

habita o mesmo ambiente e que decide as funções familiares, desde a 

preparação dos alimentos até a supervisão da educação infantil. As concepções 

mais modernas de família abordam além do casamento, consanguinidade e 

afeto, segundo Kaloustian (1988),  

 
“Família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência 

e da proteção integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou da forma que vêm se 

estruturando. É a família que propicia ou deveria propiciar os 
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aportes afetivos e sobretudo materiais necessários ao 

desenvolvimento e bem-estar dos seus componentes. Ela 

desempenha um papel decisivo na educação formal e informal, e é 

em seu espaço que são absorvidos os valores éticos e humanitários, 

e onde se aprofundam os laços de solidariedade. É também em seu 

interior que se constroem as marcas entre gerações e são 

observados os valores culturais." 

 

 Da mesma forma que ocorreram mudanças na função da família, a 

estrutura também modificou-se. No que se refere a organização familiar, até 

meados do século XX predominavam dois tipos de família: a alargada e a 

nuclear. A família alargada que compreendia o casal, seus filhos, ascendentes 

do casal, parentes colaterais e seus descendentes, útil à sociedade rural (pois a 

produção agrícola envolvia um grupo numeroso de pessoas). Devido ao 

impulso da industrialização e as transformações no processo de trabalho a 

família passa gradualmente de alargada para nuclear (composta apenas pelo 

casal e seus filhos). A família nuclear, composta pelo pai que trabalha, a mãe 

dona de casa e um número limitado de filhos, perfeita para a sociedade de 

produção em massa (Toffler 2001), dá lugar a outros tipos de família de estilo 

não nuclear e com variadas formações: pai e mãe que trabalham, famílias 

monoparentais (onde apenas um adulto reside com as crianças), famílias 

recompostas (resultantes da constituição de laços conjugais após o divórcio). 

 

 Perista (2002) credita essas mudanças nos arranjos familiares aos 

“novos comportamentos face a conjugalidade e a parentalidade”, tais como: 

 A diminuição das taxas de nupcialidade e fecundidade. 

 O aumento da taxa de divórcios. 

 A entrada da mulher no mercado de trabalho. 

 

 Elkind (1995) crê que na família nuclear havia um desequilíbrio entre 

as necessidades dos adultos e as necessidades das crianças e que neste tipo de 

arranjo prevalecia a necessidade dos filhos, o resultado eram pais 

sobrecarregados de trabalho, mães que abandonavam suas carreiras em 

detrimento dos filhos e casamentos infelizes que eram mantidos apenas para 

preservar as crianças. Segundo o autor, estas são as principais causas do 

colapso da família nuclear e que origina o que ele chamou de “postmodern 

permeable family”: uma estrutura familiar mais urbana, mais flexível e mais 

permeável, que permite aos pais terem outros estilos de vida que derivam desta 

“permeabilidade”. 

 

 E os números obtidos pelos indicadores sociais brasileiros indicam 

uma tendência à diminuição de famílias do tipo nuclear e ao aumento dos 

novos tipos de arranjos familiares: 
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Figura 1 – Distribuição das famílias brasileiras, por tipo. 

                            
 Existe também a problemática relativa ao tamanho da família, que 

diminuiu segundo os indicadores sociais brasileiros. Em 1940, a taxa de 

fecundidade era de 6,2 filhos por mulher, em 1970 era de 5,8 filhos por mulher 

e em 2000 este número era de 2,3 filhos por mulher (IBGE, 2002). O fato das 

famílias estarem se tornando menores, mais nucleares e mais distantes dos 

vizinhos leva ao que Gils (1996) chamou de “cocooning” referindo-se ao 

“encasulamento” das famílias: cada qual vivendo sua própria vida, cada vez 

mais encerrados em si. O autor nos fala que a diminuição do contacto com os 

vizinhos e o decréscimo no número de membros da família, limita o raio de 
ação infantil e desloca a vida social das crianças para a escola e outras agência 

reguladoras do tempo infantil, diminuindo a função educacional e aumentando 

a função social da escola.  

 

 Elkind (1995) fala que o desequilíbrio existente na família nuclear que 

de certa forma favorecia a criança, com o surgimento da família “permeável” 

toma a direção inversa: não porque os pais pós modernos são mais indulgentes 

ou sacrificam-se menos que os pais modernos, mas a vida pós moderna exige 

mais dos adultos. Entre outras coisas, a economia global e a concorrência entre 

os mercados globalizados, exigem que os adultos tenham qualificações mais 

intensas e diversificadas. As novas exigências do mercado de trabalho geram 

dificuldades na gestão do tempo das famílias, pois antes a criança tinha a vida 

limitada ao círculo doméstico, com o trabalho feminino fora de casa ela 

necessita de outras soluções para gestão do tempo em que não está na escola. 

Isso implica em dizer que quando não estão sós em casa na companhia da TV e 

dos vídeo jogos, sua guarda está nas mãos da escola e das instituições de 

regulação do tempo infantil (Neto 1994). 
  
 A conciliação do trabalho com a criação dos filhos é um dos desafios 

da família pós moderna, a “dificuldade em gerir o tempo de trabalho e a 

segurança dos filhos” (Neto, 2003) transfere para a escola e para as 
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instituições reguladoras do tempo infantil a responsabilidade não só pela 

educação formal, mas também pelo preenchimento do tempo livre. Neto (1994, 

2003) afirma que o tempo escolar “anda a par da institucionalização do tempo 

livre”. Na escolha das atividades que preencherão o tempo não escolar, Neto 

(2003) evidencia a existência de alguns aspectos referentes à participação da 

família: 

1- Há manipulação por parte dos pais na escolha da atividade;  

2- Os pais nem sempre têm uma ideia clara a respeito da atividade 

desempenhada;  

3- Existe excesso na quantidade de atividades praticadas;  

4- São gastas muitas horas de prática da atividade e estas são centradas 

no aperfeiçoamento. 

 

 Há que se nessa análise a questão do aumento da pressão por parte dos 

pais, em direção às aquisições acadêmicas sendo esta pressão exercida também 

sobre os bebês (os estudos sobre as aquisições intelectuais precoces, tiveram 

seu ápice na década de 60) e abrange não só a esfera acadêmica, mas também a 

desportiva (Elkind, 2004). Neste caso Elkind (1995) afirma que a inocência da 

infância foi suplantada pela ilusão da infância competente, ou seja, a noção de 

criança como um ser competente, implica em pretender que ela seja não só 

feliz e cuidada, mas que sejam desenvolvidos os seus potenciais. 

 

 Estudos indicam (Carreteiro, 2003) que as famílias de maior poder 

aquisitivo, apresentam a tendência de capacitar seus filhos “fora da educação 

básica” numa tentativa de provê-los de uma capacitação máxima educacional. 

Dessa forma as famílias passam a funcionar como gestoras da educação dos 

filhos, trazendo como consequência uma diminuição do tempo de lazer e uma 

organização constante do seu cotidiano. 

 

 Wagner (2003) investigou as práticas educativas de 200 famílias, que 

foram organizadas em quatro clusters (grupos) com característica homogêneas, 

assim denominados:  

1- Famílias com pouco envolvimento;  

2- Famílias com envolvimento positivo;  

3- Famílias com envolvimento misto;  

4- Famílias com envolvimento negativo. Em todos os quatro tipos de 

família identificados, a formação acadêmica e o êxito econômico 

aparecem como uma via de acesso ao sucesso profissional e pessoal. 

 

Gils (1996) acredita que a educação e a proposta educacional não 

devem manter o predomínio sobre a vida das crianças, deve-se reservar espaço 

para que elas vivam a sua vida em tempos em que não haja uma intenção 

educacional. Para isso devem ser criadas condições ambientais (relacionadas ao 

tráfego e a segurança por exemplo) para que haja espaço para um tempo livre 

de uma agenda organizada, um tempo não programado pelos adultos. 
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Inevitavelmente as estruturas sociais família e escola, conduzem à 

análise de outras duas variáveis que influenciam nas modificações ocorridas 

nas esferas da vida cotidiana infantil: são elas o tempo e o espaço. 

 

 

 

2.2 Tempo 

 
“Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas, 

tenho muito tempo: Temos todo tempo do mundo. Todos os dias antes de 

dormir lembro e esqueço como foi o dia: Sempre em frente, não temos tempo 
a perder.” Renato Russo (1982) 

 

 Ânsia de se ganhar e perder, parte essencial da angústia do “stress” do 

tempo, paradigma da sociedade pós industrial. Hoje tão uniforme e tão linear: 

universalizado e homogeneizado. Observando-se a história da humanidade, 

percebe-se que o tempo, dantes marcado por unidades não padronizadas e 

intrinsecamente relacionado com a lida doméstica e rural, considerado por 

muitas culturas como circular e repetitivo, transforma-se em uma unidade 

linear e padronizada regida e sincronizada com a máquina (Toffler, 2001).  

 

 A civilização pós-industrial tem dificuldade em compreender o tempo 

como cíclico, pois cresce com a ideia da linearidade temporal. Tal linearidade 

traz consigo a divisibilidade do tempo: em segundos, minutos, horas, dias, 

meses… assim não é mais limitado às condições naturais (o clima e a noite por 

exemplo), podendo ser usado (gasto, perdido ou ganho) e controlado 

(calculado, previsto, mensurável). E “as formas de organizar e medir o tempo 

revelam as organizações dos grupos sociais”, hoje, quanto mais desenvolvida 

tecnologicamente é uma sociedade, mais imprescindíveis são os instrumentos 

de padronização e medição do tempo (Padilha, 2004), para Elias (1998) o 

tempo é um fenômeno socialmente construído pelos instrumentos que o medem 

e o chama de “tempo social”, um tempo que funciona como uma instância 

reguladora dos acontecimentos sociais, que estrutura o cotidiano das 

sociedades. 

 

 Perista (2002) afirma que o tempo pode ser considerado recurso 

porque “a partir do qual, se pode gerar riqueza e mais-valias” e ao ser encarado 

como recurso, pressupõe um valor que está ligado ao trabalho remunerado. 

Devido a “mercantilização” do tempo (Toffler, 2001), este foi dividido em 

tempo para produção e tempo de descanso. A polarização entre trabalho e 

tempo livre surge com a industrialização e na concepção de autores como 

Marcellino (2003) tempo livre é uma expressão inapropriada, uma vez que 

“tempo algum é totalmente livre de coações ou de normas de conduta” e o 

chama de “tempo disponível”.  
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 O tempo para produção é considerado o mais significativo pelas 

famílias, pois é sobre ele que se constrói e se consolida a vida familiar. Toda a 

gestão do tempo de não trabalho dos membros de uma família é condicionada 

ao tempo de trabalho, uma vez que é ele quem confere a condição material de 

subsistência. Atribui-se ao tempo livre a ideia de um tempo em que não se faz 

nada por obrigação e como no capitalismo, o trabalho é visto como obrigação, 

a expressão “livre” refere-se à liberdade em oposição à obrigação do trabalho.  

 

 Dumazedier (1994) considera que não se deve confundir tempo livre e 

lazer. Para ele, tempo livre é todo o tempo desobrigado do trabalho profissional 

e familiar e compreende as atividades referentes a compromissos (políticos, 

religiosos, culturais) dos sujeitos, que inclui e permite o lazer. No lazer, 

segundo a concepção do autor, as atividades são escolhidas autônoma e 

livremente pelos sujeitos, respondem às suas necessidades individuais e 

buscam um estado de satisfação, de um modo de expressão mais completo de 

si, pelo corpo, sentidos, sentimentos, imaginação e espírito.  

 
“O lazer é um conjunto de ocupações a que o indivíduo se pode de 

livre vontade, quer para repousar, quer para se divertir, quer para 

desenvolver a sua informação ou a sua formação desinteressada, a 

sua participação social voluntária ou a sua livre capacidade 

criadora depois de se ter libertado das obrigações profissionais, 

familiares e sociais.” 

 

 Na concepção de Elias e Dunning (1992) também nem tudo que 

transcorre no tempo livre é lazer, os autores delimitam as atividades que 

compõem este tempo, classificando-as conforme o grau de rotina e formam três 

subgrupos, subdividindo ainda mais o tempo:  

1- Atividades rotineiras: Cuidados pessoais; tarefas domésticas; 

atividades que além de rotineiras, são tidas como pouco prazerosas; 

2- Atividades de formação e auto desenvolvimento: Trabalho social 

voluntário; estudo não escolar; hobbies; atividades religiosas; 

participação em associações; atualização de conhecimentos. São 

atividades que exigem disciplina e, em grande medida, a manutenção 

da conduta civilizada que reprime manifestações espontâneas;  

3- Atividades de lazer: Encontros sociais formais ou informais; jogos e 

atividades miméticas, como participante ou como espectador; e uma 

miscelânea de atividades esporádicas prazerosas e multifuncionais, 

como viagens, jantares em restaurantes, caminhadas. 

 

 Ås (1978) com o objetivo de medir o uso do tempo crianças e adultos 

nas sociedades contemporâneas divide o tempo em quatro categorias: 

1- Tempo de satisfação das necessidades pessoais : Que seria o tempo 

dedicado aos cuidados pessoais;  

2- Tempo contratual: Tempo relacionado com o trabalho remunerado e a 

educação (no caso das crianças);  
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3- Tempo do empenhamento: Tempo ocupado com os trabalhos 

domésticos e cuidados à família;  

4- Tempo de lazer: Dedicado a actividades sociais, prática de desporto, 

lazer passivo, actividades cívicas e religiosas. 

 

 O modelo apresentado a seguir foi elaborado com base nos diferentes 

concepções da divisão do tempo e norteia a pesquisa aqui desenvolvida:  

     

 
                                                                                                                                                                                                                           
 

Figura 2 – Organograma do tempo desenvolvido a partir da divisão do tempo segundo 

Elias e Dunning (1992) e Ǻs (1978). 

 

 Com o aparecimento do tempo livre enquanto tempo social, surge a 

problemática da sua ocupação (Pereira, 1993). A falta de tempo para estar com 

os filhos, condicionada à vida profissional e aliada às características da vida 

urbana geram um problema com a gestão e ocupação do tempo livre dos filhos, 

segundo Pereira (1993) geram quatro paradigmas referentes à gestão e uso do 

tempo:  

1- As crianças ficam em casa ou na rua, sem o controle de um adulto;  

2- As crianças ficam em casa sobre o controle dos pais;  

3- Vão para uma instituição de promoção de atividades de tempos livres 

(denominadas em Portugal de ATL), onde permanecem em segurança 

mas possuem a gestão do tempo controlada por atividades pré 

estabelecidas; 

4- Frequentam atividades extracurriculares que podem ou não terem sido 

escolhidas (ou influenciadas) pelos pais e mesmo que tenham sido 

escolhidas pelas crianças, pela quantidade de tempo que ocupam, 

deixam pouco espaço para a brincadeira espontânea. 

 

 No caso do Brasil, pode-se acrescentar um quinto item, referente às 

empregadas domésticas e babás que ficam em casa em companhia da criança, 

buscam na escola, levam para as atividades extracurriculares, muitas vezes 

substituindo a presença da mãe. É a percepção que os adultos têm sobre as 

necessidades das crianças e os contextos socioculturais vividos pelos 

Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                
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indivíduos que vão determinar qual o estilo de gestão a ser adotado pela 

família. 

 

 No que se refere à utilização, o tempo infantil segue os mesmos 

padrões dos tempos dos adultos, por ser mercadoria, deve ser bem ocupado, 

bem preenchido. Os adultos não gostam de perder tempo e tendem a ocupar o 

das crianças como eles mesmos ocupam os seus: agendas lotadas de 

compromissos e atividades institucionalizadas. Há hoje uma tendência em 

institucionalizar o tempo livre de crianças e jovens (Neto, 2003). Os adultos se 

esquecem que o lazer tem um papel essencial no desenvolvimento da criança, 

Pereira (1993) diz que este é o momento em que elas se permitem a exploração 

de si e do outro estimulando o desenvolvimento, e é nos momentos de lazer 

que a criança faz o que mais gosta: brincar. Friedmann (1996), Kishimoto 

(1993) em seus estudos, alertam para o fato de que o brincar está 

desaparecendo das sociedades industrializadas, Gils (1996) afirma que a 

origem das agendas infantis está na subdivisão do tempo infantil, subdividido 

em tempo de aprender, de trabalhar, de estar com a família, de assistir 

televisão, de praticar esportes, a agenda se faz necessária para manter o 

controle sobre as subdivisões. Declara também haver um tempo não 

estruturado, extra agenda que seria coincidente com o tempo de brincar e que 

este tempo estaria em declínio devido aos constrangimentos causados pela vida 

pós moderna. 

 

 Quando inquiridas sobre o que fazem no tempo que lhes resta após 

a escola, Machado (2008) conclui que 43,1% das crianças brincam menos de 

duas horas durante os dias úteis, subindo este número para 62% aos fins-de-

semana, a autora atribui esta diferença percentual devido a redução do 

envolvimento das crianças com atividades institucionalizadas durante o fim-de-

semana. Duke, Huhman & Heizter (2003) em seu estudo afirmam que 61,55% 

das crianças investigadas não participam de nenhuma atividade física 

organizada e 22,6% não possuem nenhuma atividade física nos tempos livres e 

a falta de tempo dos pais aparece em terceiro lugar como uma das causas da 

inatividade. Lopes & Coelho (2003) concluem que frequentar atividades 

extracurriculares e participar em atividades relacionadas com atividades 

escolares, ocupam 25% do tempo diário das crianças, sendo a segunda 

atividade na ocupação do tempo diário da criança. 

 

 Mahoney, Harris & Eccles (2006) defendem a importância das 

atividades extracurriculares e argumentam que o tempo ocupado por elas não 

ultrapassa a 5 horas semanais, enquanto o tempo gasto com a televisão pode 

chegar a 17 horas semanais. Enumeram os resultados positivos que as práticas 

podem trazer: aumento da auto estima, melhoria dos resultados acadêmicos, 

afastamento do tabagismo, álcool e drogas. Referem que as crianças participam 

destas atividades por motivações intrínsecas (prazer, divertimento) e não por 

escolha ou pressão dos pais.  
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Neste estudo, a expressão tempo livre da criança, que tem sua 

gestão na sociedade atual subjugada às rotinas de trabalho dos pais, será 

empregada como o tempo em que ela não está na escola, descontados o tempo 

gasto com cuidados pessoais, alimentação e sono. Um tempo em que ela pode 

sozinha ou com ajuda dos pais (devido a pouca autonomia muitas vezes 

atribuída a ela), decidir o que quer fazer, mesmo que sejam práticas 

sistemáticas orientadas pois se a realização das práticas orientadas resultarem 

de uma livre escolha, se forem desejadas pelas crianças, estas, segundo a 

concepção de Dumazedier (1994) poderão ser consideradas atividades de lazer 

(Carvalho e Machado, 2006). Porém Belloni (1994) afirma que as escolhas 

infantis são bastante limitadas pelos pais o que conferem a elas um caráter 

obrigatório o que frustra a possibilidade de se considerar como lazer as práticas 

orientadas. 

 

Existe uma corrente de pesquisadores Americanos (Mahoney et al., 

2006; Eccles & Templeton, 2002, Larson et al., 2004); que defendem que o 

planejamento do tempo não deva ser condenado. Que apesar de se encontrarem 

sempre as mesmas crianças, com objetivo definido e períodos limitados, pode 

ser muitas vezes benéfico se pensadas as relações entre ocupação do tempo 

livre por atividades sedentárias ou por estar sozinhos em casa (o que nos 

remete aos paradigmas da gestão do tempo propostos por Pereira, 2003). Ao 

contrário do que se pensa, os resultados encontrados nas pesquisas do uso do 

tempo livre também com atividades extracurriculares tem demonstrado 

consequências positivas na participação acadêmica, social, cívica e no 

desenvolvimento físico. 

 

 Passa a existir então um paradoxo em relação à ocupação do tempo 

livre infantil por atividades que “organizam” este tempo: se vistas pelo lado de 

que este tipo de atividade impede a ocupação do tempo livre com o jogo 

espontâneo, elas podem ser consideradas como “veneno”, mas ao contrário, se 

vistas sob a ótica de que foram livremente escolhidas pelos indivíduos que a 

praticam e que representam uma oportunidade de trocas sociais e convivência 

com seus pares, hoje dificultadas por fatores como densidade de tráfego, 

ausência de espaços pensados para as crianças ou incompatibilidade de 

“agendas” familiares, a possibilidade de convívio com outras crianças em 

situação de educação não-formal, podem significar o antídoto. 

 

 

2.3 Espaço 

 

As abordagens atuais do desenvolvimento humano vêm estabelecendo uma 

relação de dependência entre ambiente e desenvolvimento humano. Visões 

fundamentadas numa perspectiva sistêmica e ecológica, que enfatizam a 

relação bidirecional e inter-dependente entre pessoa e contexto 
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(Bronfenbrenner, 1996) são cada vez mais frequentes nos estudos. Belski et al. 

(1984) refere que o ambiente pode ser considerado um indicador no 

desenvolvimento da saúde da criança, Andraca et al. (1998) e Bastos & 

Almeida (1990) constataram que a variável de maior impacto no 

desenvolvimento infantil é a estimulação do ambiente. Sallis et al. (1997) 

enunciaram uma forte relação entre as características ambientais e a decisão 

das mães em permitirem a realização de atividades físicas fora de casa. 

 

Como a vida se desenrola em espaços concretos (Zeiher, 2002) se faz 

necessário aprofundar as discussões referentes à categoria espaço em busca de 

elementos que nos ajudem a compreender como as modificações ocorridas no 

espaço urbano, influenciam as transformações ocorridas no cotidiano infantil. 

Gils (1996) credita à subdivisão do espaço a responsabilidade pela diminuição 

da mobilidade infantil. Na sua concepção a industrialização configura lugares 

diferentes para viver e trabalhar é daí que surge a necessidade de deslocamento 

que por sua vez origina o tráfego automotivo que é responsável pela inibição 

da mobilidade infantil.  

 

 Zeiher (2002) declara que um fato importante proveniente desta 

subdivisão do espaço é a criação de estruturas especializadas desenvolvidas 

especificamente para as crianças (creches, escolas, instalações esportivas, 

parques) baseadas na lógica capitalista de padronização e individualização dos 

espaços. Neste ponto, é necessário evocar a história para perceber como 

funcionou o processo de segregação e confinamento das crianças dentro dos 

muros institucionais.  

 

 Na Idade Média as muralhas que circundavam as cidades, serviam 

para delimitar o perigo e a segurança, tudo que estava fora representava o 

perigo: animais, assaltantes e exércitos invasores, portanto o que se encontrava 

dentro eram a representação da segurança e da liberdade. Havia também a 

questão da não diferenciação dos locais de trabalho e moradia onde a vida 

cotidiana das crianças não era diferenciada da vida dos adultos. É só no final 

do século XIX que as crianças começam a ser separadas do mundo dos adultos 

e a sua aprendizagem que se dava na família e na rua, passa a ser de 

responsabilidade da escola: 

 
“A criança foi separada dos adultos e mantida a distância numa de 

quarentena, antes de ser solta ao mundo. Essa quarentena foi a 

escola, o colégio. Começou  então um longo processo de 

enclausuramento das crianças que se estenderia até nossos dias, e 

ao qual se dá o nome de escolarização. (Ariès, 1986) 

 

É então que a criança perde o direito à rua e à cidade e ganha a família 

e a escola como novos espaços. Família e cidade estabelecem uma relação com 

casa e rua: enquanto a casa é um espaço protegido pelos laços de parentesco a 

rua é o lugar dos riscos e perigos. A cidade então passa a servir apenas como 
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elo entre os espaços destinados às crianças (Nascimento, 2007). O medo que 

tem os pais de que as crianças circulem sozinhas pela cidade, as confina cada 

vez mais a espaços institucionalizados onde um adulto é o responsável pela 

gestão dos seus tempos. 

 

As crianças das classes mais favorecidas vivem cercadas pelo muro 

medieval: os vidros dos carros, os muros dos condomínios, as paredes dos 

shoppings, as grades das escolas. Limitados por espaços que se constituem 

como ilhas infantis, indo sempre de uma área privada para outra (Nascimento, 

op. cit.) estas estruturas por vezes encontram-se distantes: e distâncias 

implicam em percursos e em dependência (dos meios de transporte, dos 

adultos, de combinar encontros com antecedência), diminuindo a liberdade de 

ação espontânea da criança. O brincar ao ar livre, sem a supervisão de um 

adulto está sendo substituído pelo brincar nos seguros espaços interiores. É 

neste momento que as crianças perdem o espaço da cidade. As cidades que 

antes ofereciam condições para que as crianças pudessem circular livremente, 

com o processo de urbanização e crescimento confinam a infância aos espaços 

privados: 

 
“ (...) o confinamento da infância ocasionou-lhe sérios problemas 

sócio-político-culturais. A cultura produzida pela infância 

livremente nos espaços públicos foi progressivamente sendo 

assimilada pelos espaços privados à medida que a urbanização e a 

vida burguesa avançavam. (...) Sem poder brincar livremente pela 

cidade, a criança perde não apenas o espaço físico, mas sobretudo 

altera estruturalmente suas condições de produzir e de se 

relacionar com a cultura, com a sociedade, com a vida política.” 

(Perrotti, 1990) 

 

 O fato de haver disponibilidade (ou não) de lugares onde as crianças 

possam utilizar sozinhas, sem a supervisão de um adulto e em segurança, afeta 

a maneira como elas interage e se comunicam. Os que não têm acesso 

sozinhos, perdem oportunidades de se desenvolver e testar maneiras diferentes 

de estar com os outros, pois a presença de um adulto influencia na maneira 

com que brincam e negociam (Bjorklind & Nordstrom, 2007). Quando as 

crianças falam em brincar, elas certamente falam em brincar fora de casa: na 

rua, no quintal, na praia (Gils, 2004). Mas a cidade é pensada, projetada e 

construída por adultos que concebe e atribui funções aos espaços para atender a 

um determinado fim (Nascimento, 2007), que certamente não visa as 

necessidades das minorias (idosos, pessoas com necessidades especiais e 

sobretudo as crianças).  

  
São inúmeras as limitações ao desenvolvimento afetivo e motor 

originados da vida nas cidades. Neto & Marques (2004) indicam algumas das  

causas relacionadas a estas limitações: 

1- Aumento do envolvimento eletrônico;  
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2- Aumento da densidade do tráfego;  

3- Diminuição dos espaço de jogo livre;  

4- Aumento da insegurança e proteção;  

5- Aumento da formalidade escolar;  

6- Aumento das atividades institucionalizadas;  

7- Diminuição da independência de mobilidade. 

 

 Alguns estudos atestam que apenas há algumas gerações as crianças 

tinham mais liberdade para explorar os arredores do que hoje em dia. Hillman 

& Adams (1992) considerando os dados entre 1971 e 1990, avaliam o impacto 

que o tráfego automotivo sobre a independência de mobilidade das crianças e 

concluem que as principais modificações ocorridas foram:  

1- Diminuição da autorização para atravessar ruas, principalmente entre 

os mais novos;  

2- Diminuição para ir a outros locais que não a escola;  

3- Diminuição da autorização para andarem sozinhas;  

4- Diminuição da autorização para andarem de bicicleta na rua; 

5- Aumento do número de crianças conduzidas de automóvel para a 

escola. 

 

 Smith (1995) ao verificar a opinião das crianças a respeito dos espaços 

de jogo institucionalizados que frequentam atesta que 52% das crianças 

gostariam de ter mais oportunidade para usar o espaço público sem a 

supervisão de um adulto e que a grande maioria não possui autorização para 

brincar fora de casa sem a supervisão direta ou indireta dos pais. Silva e Nunes 

(2008) afirmam que a maior parte dos pais (38,46%) determina a casa e o 

quintal como principal lugar permitido para as brincadeiras e apenas 17,15% 

podem brincar onde quiserem, o restante da amostra se divide nas opções 

apenas em casa, na rua tendo como limite o quarteirão ou na rua tendo como 

limite o bairro. Com relação a esse aspecto, percentagens ainda maiores 

referentes ao local permitido para brincadeiras se encontraram nos estudos de 

Berleze & Haeffner (2002), 80% afirmam ter permissão apenas para brincar no 

quintal de casa. 

 

 Rodrigues, Pessoa & Silva (2007) constataram que a idade dos filhos, 

o temor por assaltos e o tráfego automotor, são os principais motivos pelos 

quais os pais não permitem  seus filhos andarem sozinhos. O mesmo estudo 

indicou que a idade, a falta de locais adequados para serem ocupados por 

crianças, os índices de criminalidade e o excesso de trânsito nas ruas são os 

principais fatores que limitam o brincar fora da residência. 

 

 Percebe-se em Marcelino (2003) possíveis respostas para esta 

limitação na área de jogo espontâneo infantil: 

 
“Procurando afastá-las do perigo das ruas, os pais as limitam ao 

espaço da casa ou apartamento, onde passam a formar um público 
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cativo à televisão, que além dos desenhos animados, de discutível 

qualidade, quase nada lhes dirige especificamente, levando em 

conta suas características enquanto faixa etária (Marcelino, op. 

cit.) 

 

 Carvalho (2006) atribui à mudança do ambiente a capacidade de 

estimular às pessoas a estilos de vida mais saudáveis, tirando do indivíduo a 

inteira responsabilidade pela mudança de comportamento. Utiliza como 

exemplo o “dia europeu sem carros”, que objetiva sensibilizar a população à 

necessidade de reduzir a poluição, estimulando o uso do transporte público. 

Nas grandes cidades, sem se efetuar uma mudança na estrutura da rede pública 

de transportes, este dia se transforma num verdadeiro caos: atrasos, falta de 

conforto nas viagens, falta de coordenação entre as ligações são apenas alguns 

dos problemas trazidos pelo aumento do fluxo de pessoas no uso dos 

transportes públicos. Essa iniciativa acaba por acarretar uma ideia antagônica a 

desejada: os motoristas devido aos problemas enfrentados reforçam a ideia da 

necessidade do seu automóvel.  

 

 Esses dados remetem à reflexão sobre a necessidade de mudanças no 

ambiente urbano, para que a criança possa recuperar a mobilidade perdida. 

Uma vizinhança segura, com espaços apropriados criados à partir da 

necessidade expressa pelas crianças, que atendam realmente as suas 

necessidades. Mudanças no estilo de vida, onde segurança e realização pessoal 

não sejam os principais objetivos dos adultos quando gerem os tempos e os 

espaços das crianças. Os jogos e brincadeiras coletivas são importantes na 

aprendizagem sobre a vida em grupo (Marcellino, 2001) Porque são as 

experiências vividas na infância que permitem à criança selecionar, modificar e 

criar entendimento acerca daquilo que as rodeia (Malho, 2004). Urge a 

necessidade de se qualificar os serviços urbanos tendo em vista aumentar a 

qualidade da vida infantil.  

 

 

2.4 Dedos ou pernas? 

 

 Com base nos referenciais teóricos utilizados e nas reflexões advindas 

da leitura acerca do assunto, o modelo apresentado contextualiza o estudo que 

se segue: 
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Figura 3 – Contextualização do estudo 

 

 A prática de atividades extracurriculares está relacionada a angústia 

dos pais em relação ao futuro dos filhos. Na sociedade competitiva 

contemporânea, a família e a escola se preocupam não apenas com a educação 

das crianças, mas, sobretudo, em prepará-las para o competitivo mercado de 

trabalho, pois elas não são vistas pelo que são, mas sim como “pessoas que 

serão” (Qvortrup, 2000) e a formação é valorizada em detrimento das relações 

espontâneas entre as gerações (Mollo-Bouviere, 2005). 

 

 Alia-se a isso as modificações ocorridas nas instâncias tempo e 

espaço. Devido a transformações nas relações com o trabalho, ocorre uma 

divisão destas estruturas. O tempo antes cíclico e repetitivo, regido pelas 

estações do ano, agora se divide em tempo de trabalho e tempo livre, sendo que 

ao tempo de trabalho é debitado um valor mercantil. Esta divisão é responsável 

pelo aparecimento da necessidade de gestão e uso do tempo das famílias. 

Ocorre também a separação do lugar em que se vive do que se trabalha, o que 

provoca profundas modificações no cotidiano da humanidade e alterando 

significativamente o modo de vida das pessoas. 

 Criança 

- Aumento do tempo escolar 

- Aumento da institucionalização 

- Diminuição do tempo livre 

 
Mudanças: 

    - Na estrutura 

- Na função   

  - Aumento das exigências 

acadêmicas    
 - Aumento da intenção pedagógica   

- Cultivo de talentos visando o 

mercado de trabalho 

- Aumento do 

tráfego 
- Aumento da 

insegurança 

- Diminuição 

dos espaços de 

jogo 

Tempo 

Família Espaço 

Escola 
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 A rua se converte em lugar de passagem e trânsito, perde a sua função 

socializadora e se torna perigosa demais para que as crianças possam circular 

livremente por elas. A cidade segrega a todos que não estejam incluídos no 

grupo dos que produzam trabalho e dinheiro. A infância enclausura-se entre 

muros: das escolas, das casas, dos condomínios, dos clubes e exige-se dela 

cada vez mais e mais cedo que adquiram competências que lhe garantam uma 

posição de destaque na vida futura. 

 

 Do “enclausuramento da infância” (Ariès, 1986), surgem instituições 

de controle e regulação do tempo infantil. Estudiosos do desenvolvimento da 

criança, possuem opiniões distintas (Neto 1994, 2003; Gils, 1996, 2004; 

Mahoney et al., 2006; Eccles et al., 2003) à ocupação do tempo livre por 

atividades que de certa forma estão ligadas a este enclausuramento e estão a 

impedir oportunidades de jogo espontâneo da criança. A criança do terceiro 

milênio tem acesso a internet, vê televisão, tem contato precoce com temas 

como violência, clonagem, terrorismo. Tem amigos virtuais e se encontra com 

eles muito mais vezes do que com os reais, compra brinquedos ao invés de 

construí-los e usa muito mais os dedos do que as pernas. É neste sentido que 

este trabalho procurou colaborar com as investigações desenvolvidas nesta 

área, obtendo mais informações e procurando conhecer a realidade das 

atividades extracurriculares praticadas por um grupo de crianças Brasileiras. 
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3. Objetivos e metodologia  

 

 

 Os objetivos e a metodologia foram reunidos no mesmo capítulo pela 

contiguidade existente entre estes dois capítulos, facilitando a leitura e 

consequentemente a exposição do trabalho desenvolvido. 

 

 

3.1 Objetivo do estudo 

3.1.1 Objetivo geral 

 

Analisar a agenda de atividades extracurriculares, entre estudantes da 5ª e 6ª 

séries de uma escola da rede particular de ensino no Brasil, verificando as 

diferenças entre gêneros e a influência que a escolaridade materna exerce sobre 

a escolha e participação nas diferentes atividades. 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o tipo de atividade praticada. 

 Identificar o número de atividades praticadas. 

 Saber se as atividades extracurriculares (AE) mais praticadas estão de 

acordo com as preferidas, segundo a própria criança. 

 Analisar a participação das crianças na escolha das práticas. 

 Reconhecer o que motiva os pais na escolha das AE. 

 Observar o desejo de abandono de algumas da práticas 

 Observar a relação entre diferença de gênero e as AE. 

 Observar a relação entre escolaridade materna e as AE. 

 

 

3.2 Justificativa   

 

 Este estudo apoia a sua justificativa em duas questões: uma centrada 

na importância do jogo livre no desenvolvimento da criança e a outra na 

impossibilidade da sua existência, devido entre outros fatores à superlotação 

das agendas infantis. Surge a partir daí a necessidade de saber como esta 

agenda é preenchida.  

 

 Em razão das mudanças ocorridas no cotidiano da família, o tempo 

livre das crianças, as atitudes parentais em relação a eles, bem como a 

independência de mobilidade, têm sido objeto de estudo em vários países 
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(Ginsburg, 2007; Pereira, 1993; Arez, 1999; Kittä, 2002; Serrano, 2003; 

Serrano & Neto 2003; Machado (2008). Alguns autores (Araújo, 2005; 

Ginsburg, 2007;) afirmam que na ansiedade de produzir um profissional 

competente para o mercado, muitos pais montam uma agenda lotada de 

compromissos diários para seus filhos, o que muitas vezes gera ansiedade e 

medo nas crianças e adolescentes, produzindo efeito inverso ao desejado. 

 

 Cada vez mais o “brincar na rua” é substituído pela TV, vídeo game 

ou Internet, aula de música, teatro, artesanato, línguas. Com isso, a qualidade 

de vida urbana das crianças, diminui e o direito ao tempo livre, não 

programado pelos adultos desaparece, apoiado pelo discurso do medo e da 

violência que invade as ruas. As crianças vêem a sua autonomia de tráfego e do 

uso do tempo livre, subjugados a decisão dos pais e moldados pela sociedade 

globalizada. Assim surge uma nova cultura de infância: “adultizada” 

precocemente e repleta de doenças como: obesidade, stress, depressão, antes 

conhecidas apenas pelos adultos. 

 

Daí a necessidade de aprofundamento nesta área do comportamento 

humano, na tentativa de perceber quais as variáveis que influenciam nas 

escolhas de pais e filhos no que tange a institucionalização do tempo livre e 

quais as rotas alternativas a serem seguidas pelas famílias. 

 

 

3.3 Problema 

 

 Resultado de um longo processo a escola aparece ao final do século 

XIX para enfim tentar substituir o trabalho infantil. Hoje há quem diga 

(Araújo, 2005) que criança trabalha mais que o adulto, se levado em 

consideração o tempo gasto com as atividades escolares e extra escolares. Na 

ansiedade de transformar a criança em um adulto rico, feliz e bem sucedido, 

muitos pais, sem tempo de acompanhar o desenvolvimento de seus filhos 

devido aos seus horários de trabalho, institucionalizam o tempo livre deles com 

o objetivo de torná-los “os melhores” profissionais do mercado.  

 

 Preocupados sempre com o aspecto intelectual, muitas vezes as 

atividades escolhidas pelos pais menosprezam o plano afetivo e motor, o que 

segundo Neto & Marques (2004) tem criado uma geração de “analfabetos 

motores”: crianças que não têm o desempenho motor esperado para a idade. O 

avanço tecnológico, a automatização da vida cotidiana, a urbanização, 

colaboram com um estilo de vida progressivamente mais inativo e de certa 

forma são responsáveis pela substituição de atividades que envolvam certo 

esforço físico por brincadeiras eletrônicas (Guedes & Guedes, 1993). 
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 Certos de que a transformação da sociedade contemporânea acarreta 

alterações significativas no uso dos tempos, nomeadamente aqui o tempo gasto 

com atividades orientadas extracurriculares, surge a necessidade de delinear 

como atuam na rotina diária da criança. 

 

 Este estudo então, propõe o seguinte problema:  

 

Como é preenchida a agenda de meninos e meninas da classe média? 

 

O que leva à formulação dos seguintes subproblemas: 

 As atividades extracurriculares praticadas são as que a criança 

gostaria de praticar?  

 Quantas atividades são praticadas em média? 

 Qual o tipo de atividade mais frequente?  

 Como são escolhidas as atividades extracurriculares (AE)?  

- Fica a critério dos pais? 

- Fica a critério das crianças? 

- A decisão é tomada em conjunto? 

 Que aspecto valorizam os pais quando escolhem uma AE para os 

filhos? 

 O nível de escolaridade materna influência nas escolhas? 

 Há diferença no que preferem os meninos e as meninas? 

 

 

 

3.4 Hipóteses 

 

 O que os pais desejam para os filhos, nem sempre é o que os filhos 

desejam para si, muitas vezes as escolhas parentais relacionadas ao futuro dos 

filhos, são baseadas nas próprias frustrações e expectativas. É provável que a 

criança tenha a capacidade de participar na escolha das AE das quais toma 

parte, orientadas parcialmente ou não pelos pais, sem prejuízo à sua formação, 

sendo inclusive benéfico um discurso emancipador em detrimento a um 

discurso paternalista (Soares, 2006). 

 

 Haverá autonomia infantil na escolha das AE se houver concordância 

entre prática e preferência.   

 A motivação dos pais na escolha de uma AE prioriza o aspecto 

intelectual. 

 Quanto mais escolarizada a mãe, maior a sobrecarga da agenda 

infantil. 

 Meninos e meninas escolhem atividades diferenciadas. 

 Há uma sobrecarga maior na agenda das meninas 
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3.5 Variáveis 

3.5.1 Independentes 

 

 Gênero. 

 Nível de escolaridade materna. 

 

3.5.2 Dependentes 

 

 Tipo  e quantidade – permite-nos saber quantas e quais são as 

atividades praticadas. 

 Frequência e preferência da prática – permitem saber se as AE mais 

praticadas são as preferidas pela amostra. 

 Importância para os pais da prática – Permite-nos saber qual a 

relevância que as AE desempenhadas pelos filhos, têm para a família 

e se há uma sobrevalorização do aspecto intelectual. 

 Quem escolheu a atividade – permite-nos saber qual a autonomia da 

criança na escolha. 

 

 

3.6 Caracterização do envolvimento 

 

 Acreditando que além das variáveis individuais, sociais e culturais, o 

envolvimento também tenha uma participação significativa no 

desenvolvimento humano (Günter, 2003) e que exista, numa perspectiva 

sistêmica uma relação bidirecional e interdependente entre pessoa e ambiente 

(Bronfenbrenner, 1996), torna-se necessário caracterizar o ambiente onde 

decorreu a pesquisa. 

3.6.1 Município de Teixeira de Freitas 

 

 O contexto de vida de uma parte significativa das crianças brasileiras 

está fortemente associado com a vida nas cidades. Segundo o IBGE (Instituto 

brasileiro de Geografia e Estatística) a percentagem da população que vive em 

áreas urbanas em relação a população total (taxa de urbanização) entre o senso 

de 1994 e o senso de 2000, sobe de 31,3% para 81,4% (fonte: IBGE, 2000). 

 

 É o caso de Teixeira de Freitas, cidade situada no extremo Sul do 

Estado da Bahia: no início da década de 50 surgiram os primeiros habitantes e 

já em 1985 o vilarejo obtém a sua emancipação política, ascendendo ao status 
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de Município a partir de 1986. Em 1970, segundo dados estatísticos do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a cidade contava com uma 

população de cerca 8.000 habitantes. Em 1980, eram 40.000 habitantes. Hoje, 

segundo, a última contagem da população (2005) o número de habitantes é de 

118.000 habitantes. Uma das causas do crescimento rápido foi devido à 

implantação da BR 101, uma rodovia Federal que corta o país de norte a sul e 

atravessa todo o município. 

 

 Além da posição geográfica favorecida pela BR 101, houve em 1987 o 

estabelecimento de uma fábrica de beneficiamento da celulose (a Suzano-Bahia 

Sul Celulose) no município de Mucuri (distante 76 Km de Teixeira) que 

incentivou o desenvolvimento industrial da região, fortalecendo o comércio 

local e atraindo migrantes de todo o Brasil. Hoje, o Município fornece produtos 

e serviços para circunvizinhança: Medeiros Neto, Alcobaça, Prado, Mucuri, 

Caravelas, Vereda e Itanhém.  

 

 Este é o contexto: uma cidade de migrantes oriundos de todas as 

regiões do Brasil, em busca de melhores oportunidades de trabalho, que cresce 

desordenada e rapidamente e que conta com uma infra-estrutura urbana 

deficiente: muitas ruas sem pavimentação, sistema de abastecimento de água e 

escoamento dos esgotos precários, trânsito caótico onde se misturam carros, 

bicicletas e carroças, que parecem não se importarem muito com as leis de 

trânsito pois a cidade conta com pouca ou quase nenhuma fiscalização.  

 

 O efeito prejudicial desta rápida urbanização pode ser percebidos em 

todos os planos da vida humana, sobretudo porque as cidades tendem a atender 

as necessidades das pessoas em idade produtiva, deixando a sua margem os 

outros que possuem limitações para o fazer: crianças, idosos, pessoas com 

necessidades especiais. (Rissoto & Tonucci, 2002). Especificamente neste caso 

reflete-se fundamentalmente na qualidade de vida das crianças, pois no que se 

refere às atividades e espaços de lazer, a cidade conta com apenas um clube 

recreativo (de iniciativa particular), algumas poucas praças mal urbanizadas e 

mal iluminadas, um ginásio de esportes polivalente e um pequeno centro 

comercial que abriga alguns bares, restaurantes, lojas e o único cinema da 

cidade. As políticas públicas de lazer são quase que inexistentes e quando 

existem, em sua maioria são ineficientes. Não existe nenhum parque infantil e 

nem espaços pensados exclusivamente para as crianças. Para os que têm 

melhores condições financeiras, as praias, (distante 50Km a mais próxima) 

parecem ser uma das poucas opções públicas de lazer existentes. 

 

3.6.2 “Instituto Francisco de Assis” 

 
 A 4 de Fevereiro de 1988, dá-se a inauguração do Instituto Francisco 

de Assis, escola pertencente à rede particular de ensino do Município de 
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Teixeira de Freitas, fundada pela Congregação da Irmãs Franciscanas do 

Senhor, originárias de Caltanisseta na Itália. A escola no início oferecia em seu 

currículo apenas Educação Infantil e Ensino Fundamental de 1ª a 4ª séries. 

Atualmente, oferece ensino que vai desde a Educação Infantil até a Faculdade 

(FASB – Faculdade do Sul da Bahia), contando ainda com vários cursos de 

ensino técnico. 

 

 Nestes 20 anos, a instituição consolidou-se com excelência no 

mercado. As instalações do IFA/FASB totalizam 12.000m², distribuídos em 

dois campi, com 65 salas de aula, dois auditórios, seis modernos laboratórios 

de informática com acesso a internet, três laboratórios de saúde, ginásio de 

esportes, um restaurante, duas bibliotecas (com cerca de 10.000 títulos e 

24.000 exemplares), duas praças de alimentação, além do espaço destinado a 

área administrativa.  

 

 Todos os anos, o Ministério de Educação (MEC) realiza o Censo 

Escolar, que levanta os dados estatísticos referentes ao ensino no Brasil. 

Segundo o censo escolar 2007, as sete escolas particulares de Teixeira de 

Freitas contam com um universo total de 1006 alunos matriculados de 5ª a 8ª 

séries do ensino fundamental (regime de 8 anos) dos quais 332, pertencem ao 

Instituto Francisco de Assis.  

 

 Segundo Lakatos & Marconi (1992) a amostra deve ser a parte mais 

representativa possível do todo, para que se possa “inferir, o mais 

legitimamente possível, os resultados da população total”.  

 

 A amostra foi retirada do Instituto Francisco de Assis por uma razão: é 

a escola particular mais antiga e tradicional da cidade e estudam lá os 

representantes das elites da cidade, portanto, as pessoas que têm poder 

aquisitivo para frequentar atividades extracurriculares (AE).  

 

 

3.7 Caracterização da amostra 

 

 A amostra é constituída por 108 indivíduos de ambos os sexos, 

pertencentes a 5ª e 6ª série do ensino fundamental (ver Quadro 1), sendo 43 

crianças do sexo masculino (39,8%) e 65 do sexo feminino (60,2%). Os limites 

etários estão entre os 10 e os 13 anos e foram definidos de acordo com a idade 

do sujeito na data da recolha dos dados (22 de Novembro 2007), com uma 

média de 11,57 e desvio padrão 0,764. Constituiu-se então dois grupos etários 

(11 e 12 anos) a partir da média obtida entre os 10 e 11 anos (10,93 e desvio 

padrão 0,260) e os 12 e 13 anos (12,27 e desvio padrão 0,448). 
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 Um dos objetivos do estudo é saber pela criança, sua própria 

interpretação dos fatos, esta foi uma das razões para se ter selecionado idades 

compreendidas entre os 11 ou 12 anos, pois segundo Piaget (Chiarrotino, 1972) 

é entre estas idades que a criança entra na fase das operações formais, ou seja, 

é capaz de realizar pensamentos abstratos sem contudo ter contato com a 

realidade, portanto presume-se que crianças desta faixa etária, têm a devida 

competência de interpretar e refletir sobre suas ações na rotina diária.  
  

Quadro 1 – Distribuição da amostra segundo gênero, idade e escolaridade materna. 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. NR – Não respondeu. 

 

 A dinâmica das relações pai-filho foi incluída neste estudo em razão 

da pouca autonomia infantil e da importância que representa o contexto 

familiar nas decisões acerca das tarefas cotidianas das crianças. É consenso que 

a família (e também outros sistemas como casa, clube ou igreja) exerça papel 

fundamental no desenvolvimento humano e este humano, é um ser ativo que 

modifica e é modificado pelas relações existentes entre ele e o contexto em que 

vive, numa relação dinâmica (Bronfenbrenner, 1986). Daí a dificuldade em se 
identificar exatamente quais variáveis sociais exercem influência no uso do 

tempo individual. A escolaridade, a ocupação e a renda do agregado familiar, 

co-relacionam-se no sentido de identificar a quais grupos socioeconômicos 

pertencem os indivíduos (Carvalho & Machado, 2006) e o estatuto 

socioeconômico da família pode ser um bom indicador de uso do tempo, pois 

as temporalidades individuais são conduzidas por fatores relacionados ao 

acesso a bens sociais e culturais. 

 

 Como o grupo investigado pertence a um escalão socioeconômico 

mais elevado (são crianças que, entre outras coisas que as distinguem como 

pertencentes a este grupo, frequentam uma escola particular) foi incluído neste 

estudo a escolaridade materna, como parâmetro de determinação de uso do 

tempo, com a intenção de verificar se esta variável influencia ou não, na prática 

de atividades extracurriculares. 

 

 Há indicações que a escolaridade materna se relacione com diferentes 

esferas do desenvolvimento infantil: sucesso escolar (Menezes-Filho, 2007; 

UNICEF, 2004), estatura da criança (Guimarães et al., 1999 ), cuidados 

  Idade Escolaridade materna 

  11 12 EM ES NR 

  n % n % n % n % n % 

Gênero Fem 35 32,4 30 27,8 37 34,3 27 25,0 1 ,9 

Masc. 21 19,4 22 20,4 25 23,1 17 15,7 1 ,9 

 Total 56 51,9 52 48,1 62 57,4 44 40,7 2 1,9 
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primários (Silva, 2008), participação em atividades físicas extra classe (Marani 

et al., 2005; Mendes et al., 2006), ou seja, o modo com que a mãe cuida dos 

filhos é influenciado pelo seu nível de escolaridade. Como a disposição 

temporal da criança é dimensionada de acordo com os adultos com quem vive, 

é possível que a escolaridade materna possa ter influência nas escolhas de 

tempo livre. 

 

 Para melhor visualização dos resultados, o nível de escolaridade foi 

agrupado em dois conjuntos: EM mães e pais que têm a escolaridade até o 

ensino médio, incluindo ensino técnico (12 anos de escolarização) e ES – mães 

e pais que têm educação superior (mais de 12 anos de escolarização), mestrado 

ou doutorado (ver Quadro 2). Os quadros detalhados (por categoria) referentes 

ao nível de escolaridade paternos e maternos estão no anexo 3, Quadro 20 e 

Quadro 21.  
 

Quadro 2 – Escolaridade paterna e materna agrupada.  
 

 Total EM ES NR 

 n % n % n % n % 

Escolaridade paterna 108 100,0 67 62,0 39 36,1 2 1,9 

Escolaridade 
materna 

108 100,0 62 57,4 44 40,7 2 1,9 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. NR – Não respondeu. 

 

 As profissões dos pais foram categorizadas, segundo a CBO 2002 

(Classificação Brasileira das Ocupações). Na referida classificação (ver anexo 

2), os Grandes Grupos Ocupacionais (chamados GG) referem-se ao nível mais 

agregado da ocupação e são formados por 10 grupos (numerados de 0 a 9). 

Com o objetivo de fazer esta avaliação dos resultados mais perceptível, neste 

trabalho foram reunidos no grupo 1 os GG 1, 2 e 3 e no grupo 2 os GG 4,5, 6 e 

8. Não foram encontrados pais nos GG 0 e 7. Como critério de junção dos 

grupos foi utilizado o nível de especialização requerido às profissões. Os 

quadros detalhados, referentes à ocupação parental, encontram-se no anexo 3, 

Quadro 22 e Quadro 23. 
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Quadro 3 – Ocupação paterna e materna, segundo o gênero da criança. 

 

  Gênero 

  Fem Masc. Total 

  n % N % n % 

 
 
Pais 

Grupo 1 41 38,0 26 24,1 67 62,0 

Grupo 2 21 19,4 12 11,1 33 30,6 

NR 3 2,8 5 4,6 8 7,4 

 
 
 
Mães 

Grupo 1 30 27,8 26 24,1 56 51,9 

Grupo 2 9 8,3 7 6,5 16 14,8 

Não trabalham 15 13,9 9 8,3 24 22,2 

Estudantes 9 8,3 0 ,0 9 8,3 

NR 2 1,9 1 ,9 3 2,8 

Grupo 1 - Profissões que requerem maior especialização. Grupo 2 – Profissões que requerem menor 
especialização. 

 

 

3.8 Atividades extracurriculares 

 

 Entende-se por atividades extracurriculares (AE) ações programadas 

por orientadores, realizadas após o horário escolar, em que há a preocupação 

com o desenvolvimento de habilidades e competências. 

 

Foram agrupadas deste modo: 

 

 Atividades físicas (judô, karatê, voley, basquete, handebol, futebol, 

natação, arco e flecha, caminhada, academia, tênis e ballet) 

 Aprendizado de idiomas (inglês e espanhol). 

 Atividades religiosas (catequese)  

 Atividades artísticas (música e artesanato). 

 Atividade intelectuais (Kumon, reforço escolar, xadrez e 

informática).  

 

 Algumas AE necessitam de esclarecimento, devido ao caráter 

particular que assumem no contexto da pesquisa. São elas: 

 

 Reforço escolar - é geralmente uma alternativa a que recorrem os pais 

quando os filhos apresentam alguma dificuldade de aprendizagem ou quando 

querem um “reforço” daquilo que está sendo ensinado na escola.  

 

 Informática - é oferecida pela escola como atividade curricular desde 

as séries iniciais, portanto as crianças que dizem participar desta modalidade 

extra classe, o fazem para aumentar o conhecimento a respeito do assunto. 
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 Kumon - é um método de ensino individualizado que busca formar 

alunos capazes de aprender sozinhos. É um método criado no Japão em 1958 

por um professor de matemática que desejava que seu filho desenvolvesse o 

seu máximo potencial e fosse autônomo na busca do conhecimento. Esse 

método hoje ensina o português, o japonês, o inglês e a matemática. Possui 

unidades nos cinco continentes (na Europa estão na Alemanha e na Espanha).  

 

Xadrez – oferecida como atividade curricular pela escola em séries 

específicas (1º e 5º ano) e oferecida (mediante pagamento extra) aos demais 

alunos da escola. 

 

 

3.9 Instrumentos  

 

 Em sua maioria os estudos sobre a criança e a infância baseiam-se na 

perspectiva dos adultos, só ultimamente têm surgido estudos centrados na 

opinião da criança que é indagada através de questionários, entrevistas e diários 

de atividades. Por acreditar que esta voz possa ser algo também “cinestésico” 

que se exprime por gestos, posturas culturais ou desenhos, Sarmento (2004) 

acredita que se possa ouvir o ponto de vista mesmo de crianças muito 

pequenas, através de instrumentos que incitem a sua imaginação.  

 

 No sudeste da Inglaterra, Morrow (2001; 2003) conduziu pesquisas 

sobre a visão da criança a respeito do ambiente em que vivem, usando para 

tanto diferentes métodos de pesquisa, entre eles os chamados métodos visuais, 

baseados em fotografias tiradas pelas crianças do que ela chamou de “lugares 

que são importantes para mim”. Percebem-se emergentes os trabalhos 

centrados nas vozes das crianças, através de diferentes metodologias, tentando 

compreender o universo infantil pela sua própria mão. Este estudo tentou 

compreender a criança a partir da própria criança e o inquérito por questionário 

foi eleito como meio de obtenção de respostas pela produtividade investigadora 

contida na sua essência (Pinto, 1997). Foram ouvidos os pais e crianças, 

através de questionários individuais mas com semelhanças no conteúdo. 

 

 

3.9.1 Questionários 

 

 Os questionários usados no inquérito foram construídos a partir de 

instrumentos utilizados anteriormente (Almeida, 2005; Arez, 1999; INE, 2001; 

Pedro, 2005; Pereira, 1993; Serrano, 2003). Um estudo piloto foi realizado 

num primeiro momento, em outro estabelecimento de ensino ligado à rede 

particular: o Colégio Anchieta, em Setembro de 2007 nas séries de interesse. 
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Após verificadas as dificuldades de preenchimento, procederam-se as 

alterações necessárias. (A estrutura completa dos questionários encontra-se no 

anexo 1.) 

 

 Foram aplicados dois questionários: um para os pais e outro para os 

filhos, devidamente codificados para que se garantisse o anonimato e ao 

mesmo tempo pudessem ser unidas as respostas dos pais e de seus respectivos 

filhos, através de um código no canto superior esquerdo que indicou o ano de 

escolaridade (5 ou 6) seguido da numeração (1 a 150), idêntica para pais e 

filhos para que se pudesse unir as respectivas respostas. 

 

 Com efeito de examinar o processo de validação dos questionários, 

quanto a estabilidade temporal das respostas, eles foram reaplicados após seis 

meses (Maio 2008), em 35 indivíduos da mesma amostra. Neste terceiro 

momento, foi verificada uma ligeira diferença entre as atividades orientadas 

extracurriculares praticadas. Presume-se que isso tenha ocorrido devido a 

época escolar do ano em que foram aplicados os questionários, pois em 

Novembro de 2007 aproximava-se o final do ano letivo e em Maio de 2008, já 

havia começado o ano letivo seguinte (no Brasil, o ano letivo se inicia em 

Fevereiro e encerra em Dezembro). 

 

 No instrumento dirigido aos pais (anexo 1), as quatro primeiras 

questões, caracterizam quem responde ao questionário: idade, profissão e nível 

de escolaridade. As de número cinco e seis, caracterizam as atividades 

orientadas extracurriculares praticadas pela criança, e a questão sete a 

motivação dos pais ao escolher uma atividade extracurricular. 

 

 Em estrutura similar foi redigido o instrumento dirigido aos filhos 

(anexo 1), onde as questões de um a quatro caracterizam quem responde (idade 

e sexo), turno em que estuda e local onde vão após a escola. As questões de 

cinco a nove, investigam as atividades praticadas, quem escolheu-as, quais as 

três preferidas (em ordem de importância), se abdicaria da prática de alguma 

delas. 

 

 

3.10 Procedimentos 

 

 O primeiro contato foi feito com a direção da escola, para a 

apresentação do projeto de pesquisa e obtenção da autorização para execução 

da investigação nos domínios da escola. Numa segunda etapa, foram reunidos 

os alunos da 5ª e 6ªséries (regime de 8 anos), dos turnos matutino e vespertino 

(cada qual em seu turno) no auditório da escola para a apresentação dos 

objetivos da investigação. 
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 Neste momento, uma carta explicativa da proposta de estudo 

solicitando autorização dos pais, foi distribuída. Junto a carta, foi anexo o 

questionário para pais (encontrado no anexo 1), que deveriam ser devolvidos 

respondidos, junto com as autorizações. Dos 183 questionários enviados aos 

pais, 108 foram devolvidos preenchidos e autorizados, que representaram o n 

da amostra. 

 

 Após três dias foram recolhidos os questionários para pais e 

autorizações. Neste mesmo momento, foram aplicados os questionários (anexo 

1) para as crianças autorizadas em cada turma. A aplicação dos questionários 

foi feita em cada turma separadamente, no mesmo dia, cuja e a aplicação foi 

realizada por uma única pessoa. 

 

3.11 Tratamento dos dados 

 

 Os dados recolhidos foram tabulados em planilha eletrônica, 

utilizando o programa SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social 

Science). O mesmo programa foi utilizado para realização da estatística 

descritiva e estatística inferencial. Os questionários foram tabulados 

separadamente, sendo que a variável escolaridade materna foi incluída no 

banco de dados das crianças para que se pudessem efetuar os testes 

estatístico relacionando esta variável com as respostas das crianças. 

 

Com a finalidade de se determinar as possíveis associações entre as 

variáveis gênero da criança e escolaridade materna com as demais 

variáveis de estudo, utilizamos o teste do qui-quadrado (x
2
), quando 

reunidas as condições de aplicabilidade do mesmo. O nível de 

significância considerado foi de 5% (p <0,05). 
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4. Apresentação e discussão dos resultados 

 

 

 Esta parte do trabalho apresenta e discute os resultados obtidos. 

Baseou-se em dois instrumentos quantitativos de coleta dos dados 

(questionário para pais e questionário para filhos) comparando as respostas 

entre os questionários. Com o objetivo de dar fluência a leitura, procurou 

seguir a sequência estabelecida nos objetivos específicos, o que segundo Vala 

(1986) é perfeitamente admissível visto que não existem modelos em análise 

de conteúdo, estes, devem estar justapostos ao referencial teórico e aos 

objetivos da investigação.  

 

 

4.1 Horário de frequência escolar. 

 

 No Brasil, o ensino oficial ocupa apenas um turno do dia: manhã ou 

tarde. O Instituto Francisco de Assis oferece da 1ª a 8ª série em ambos os 

turnos. Com o propósito de aumentar a frequência no turno vespertino, a escola 

dá um desconto de 15% nas mensalidades para o turno vespertino e mesmo 

com a redução de valores, verificamos que a convergência da amostra (68,5%) 

é para o turno matutino (ver Quadro 4). 

 
Quadro 4 – Turno de frequência escolar. 
 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES 

Turno n % n % n % n % n % 

Manhã 74 68,5% 45 69,2% 29 67,4% 38 61,3% 35 79,5% 

Tarde 34 31,5% 20 30,8% 14 32,6% 24 38,7% 9 20,5% 

Total 108 100,0% 65 100,0% 43 100,0% 62 100,0% 44 100,0% 

EM- Até ensino médio. ES – Ensino superior. 
 

 O que pode explicar a maior incidência no turno matutino é que a 

cidade de Teixeira de Freitas apresenta temperaturas médias anuais de 23º e no 

período da manhã há um conforto térmico maior, portanto melhor rendimento 

escolar (Nogueira, 2005). Ao observar o Quadro 4, divisamos que o grupo de 

mães com maior escolaridade tem menos filhos (20,5%), que estudam à tarde. 

E há relação entre escolaridade materna com o turno escolhido (x²=4,000 e 

p=0,045).  

 

 O período do dia então em que mais elementos da amostra estão 

disponíveis para outras atividades (68,5%) que não as escolares, é o período 

vespertino. Silva (2003) analisando o uso do tempo após a escola em crianças 

portuguesas de ambos os sexos, dos 9 aos 13 anos, defronta-se com resultados 
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similares: para 78,9% dos inquiridos há sempre um turno do dia disponível e 

57,7% da amostra investigada tem disponível o turno vespertino. 

 

 Outro dado a se considerar é a observância do local para onde vão as 

crianças após as aulas: 94,4% delas vão para casa indicando que mesmo que 

ambos os pais trabalhem fora, de alguma forma, fazem-se arranjos familiares 

para que haja sempre alguém em casa para recebê-los (ver Quadro 24 do anexo 

3). No Brasil, babás e empregadas domésticas são o diferencial no sentido de 

“suprir” em parte a ausência das mães, apesar de apenas 7,5% dos domícilios 

brasileiros segundo o IBGE (2000) contarem com a presença desta “ajuda”. As 

diferenças culturais não devem ser descartadas, pois num estudo (Pedro, 2005) 

com crianças de ambos os sexos com as idades compreendidas entre 7 e 12 

anos realizado na freguesia de Valpaços (Portugal), onde se procurou detectar 

as práticas de tempo livre fora da escola, a pesquisadora deparou-se com 

resultado divergente a este estudo: 55,8% vai para casa e o restante dirige-se 

para o ATL (Atelier de Tempos Livres), casa da avó, emprego dos pais ou para 

o reforço escolar. 

 

 

4.2 Quem responde ao questionário. 

 

 Os valores referenciados no Quadro 19 do anexo 3 sugerem influência 

das mães na escolha das atividades praticadas após a escola, uma vez que 

70,4% das mães foi a encarregada em responder ao questionário. Motivadas 

por diferentes razões, há apenas a certeza do aumento da participação da 

mulher no mercado de trabalho. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de 

geografia e Estatística), a população feminina no Brasil, economicamente ativa, 

passa de 28,8% em 1976 para 42,5% em 2002 (fonte: FIBEGE/PNAD).  

 

O que permite concluir que apesar da tendência mundial ao aumento 

do trabalho feminino fora de casa, para esta amostra, os trabalhos relacionados 

com a escola, ainda estão intimamente ligados à figura da mãe (visto que o 

questionário, veio da escola para ser respondido). Pode-se complementar então, 

que há fortes indicações de que a participação da mãe na escolha das atividades 

das agendas extra classe dos filhos seja significativamente maior que a dos 

pais.  

 

No relatório (Mendes et al., 2005) sobre a visão dos pais sobre o “Programa 

Segundo Tempo” desenvolvido Ministério do Esporte, em parceria com o 

Ministério da Educação promovido pela Secretaria Nacional de Esporte 

Educacional destinado a possibilitar o acesso à prática esportiva aos alunos 

matriculados no ensino fundamental e médio dos estabelecimentos públicos de 

educação do Brasil, principalmente em áreas de vulnerabilidade social. Os 

investigadores relatam que as entrevistas foram respondidas em sua maioria 
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pelas mães e atribuem este comportamento ao fato de serem sempre as mães 

quem acompanham os filhos dentro e fora da escola e ao fato desta amostra 

conter um número elevado de famílias monoparentais. 

 

 

4.3 Usos do tempo 

 

 Esta parte do trabalho descreve os resultados obtidos com relação ao 

uso do tempo após a escola pelas atividades extracurriculares (AE) e limita-se 

apenas em descrever o padrão de uso do tempo encontrados para esta amostra, 

comparando as respostas de pais e crianças, tentando compreender como são 

feitas as escolhas, quem ou o que as influencia bem como quais e quantas são 

as atividades desenvolvidas. 

 

4.3.1 Atividades extracurriculares 

 
Figura 4 – Atividades extracurriculares agrupadas por tipo de atividade, no 

total da amostra (n = 108). 

 

A maioria das crianças (77,8%) pratica atividade física. Pode-se 

verificar através dos dados que também um número grande de crianças (64,8%) 

pratica atividades intelectuais. Deve-se considerar nesta análise que no bloco 

das atividades físicas, foram agrupadas 12 atividades diferentes e no bloco das 

intelectuais, agrupamos apenas 4. As crianças que referem não praticar nenhum 

tipo de atividade extracurricular representam apenas 3,7% da amostra. 
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Machado (2008) em estudo sobre as rotinas de vida das crianças, 

realizado em Santa Catarina – Brasil, encontrou nos resultados que a 

participação em atividades físicas (40%) é superior aos demais tipos de 

atividades. Moreno (2008) em investigação análoga com crianças portuguesas 

afirma que dos 81% das crianças que praticam atividades extra curriculares, 

praticam atividades físico desportivas. Os estudos de Hofferth & Sandberg 

(2001) e Weir et al. (2006), encontraram adesões à pratica de atividades físicas 

de 76% e 55% respectivamente. O estudo de Pedro (2005) diverge dos demais 

e a catequese é a que encerra a maior participação das crianças (77,6%). 

 

 Eccles & Barber (1999) examinaram os riscos e benefícios associados 

a cinco tipos de atividades: 

1- Pró sociais (Igreja e atividades de voluntariado);  

2- Competição desportiva;  

3- Envolvimentos escolares;  

4- Artes cênicas;  

5- Clubes escolares. 

 

Os resultados associam a participação nos cinco tipos de atividades 

extracurricular a uma trajetoria acadêmica positiva, enquanto a prática em 

desporto competitivo organizado se relacionou também a uma alta taxa de 

envolvimento em comportamento de risco, incluindo a ingestão de álcool. 

 
Quadro 5 – Atividades extracurriculares agrupadas por tipo de atividade, no total da 

amostra (n = 108), distribuídas por gênero e escolaridade materna. 

 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES 

 n % n % n % n % n % 

Artísticas 26 24,1 13 20,0 13 30,2 10 16,1 16 36,4 

Físicas 84 77,8 46 70,8 38 88,4 48 77,4 35 79,5 

Idiomas 48 44,4 30 46,2 18 41,9 27 43,5 20 45,5 

Intelectuais 70 64,8 42 64,6 28 65,1 44 71,0 25 56,8 

Religiosas 45 41,7 26 40,0 19 44,2 29 46,8 16 36,4 

NP 4 3,7 2 3,1 2 4,7 1 1,6 2 4,5 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 

EM- Até ensino médio. ES – Ensino superior.  
 

 Ao analisar o gênero em relação as atividades físicas (ver Quadro 5) 

verificam-se resultados idênticos aos de Carvalho & Machado, (2006); Elias et 

al., (2007); INE, (2001); Sallis, (1993); Serrano, (2004); Sobral, (1992); Tudor-

Locke et al., (2006); Vasconcelos & Maia, (2001); Giugliano e Carneiro, 

(2004) de que a participação dos meninos (88,4%) em atividades físicas é 

maior que a das meninas (70,8%). Efetuado o x² encontramos associação entre 

as variáveis gênero e atividade física (x² =4,640 e p=0,031).  
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 Taylor e Sallis (1997) revisaram 29 estudos com crianças menores de 

12 anos, em 10 destes estudos os meninos foram expressivamente mais ativos 

que as meninas. Sallis et al. (1998), utilizando acelerômetros, identificou maior 

gasto energético e maiores níveis de atividade física entre meninos de 11 e 12 

anos do que em meninas. 

 

 Não há grandes diferenças percentuais e nem houve associação entre 

as variáveis gênero e a prática de atividades intelectuais (x²=0,003 e p=0,957), 

prática de idiomas (x²=0,193 e p=0,660), atividades artísticas (x²=1,482 e 

p=0,223) e religiosas (x²=0,187 e p=0,666). Quando testada a independência 

entre variáveis gênero e cada uma das atividades extracurriculares 

separadamenente, foi encontrada associação apenas na variável futebol 

(x²=10,220 e p=0,001). Este estudo confirma os resultados de Machado (2008), 

nas relações entre gênero e modalidade desportiva praticada que também 

encontrou associação entre estas duas variáveis. 

 

Observando as relações da escolaridade materna com a prática das 

atividades extracurriculares verificou-se: 

 

 Que a diferença percentual na participação em atividades físicas é 

pouco sigificativa entre os filhos de mães com menor escolaridade 

(77,4%) e filhos de mães com maior escolaridade (79,5%).  

 

 Não houve associação entre atividade física e escolaridade materna 

(x²=0,068 e p=0,794). Demonstraram-se associadas a escolaridade 

materna a prática do futebol (x²=6,120 e p=0,013) e do voley 

(x²=6,307 e p=0,012).  

 

 Os filhos de mães menos escolarizadas (71%) frequentam mais as 

atividades intelectuais do que os filhos das mais escolarizadas 

(56,8%), mas as variáveis escolaridade materna e atividades 

intelectuais, são independentes (x²=2,268 e p=0,132).  

 

 Houve associação entre escolaridade materna e prática da 

informática (x²=4,020 e p=0,045).  

 

 A participação em atividades artísticas é maior nos filhos de mães 

com maior escolaridade (36,4%) e estas variáveis não são 

independentes (x²=5,692 e p=0,017). Também foi observada a 

associação da escolaridade materna com a música (X
2
=4,607 e 

p=0,032).  

 

 Mães com menor nível de ensino têm mais filhos praticantes de 

atividades religiosas (46,8%) do que as demais (36,4%). Estas 

variáveis são independentes (x²=1,142 e p=0,285).  
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 A prática de idiomas não apresentou associação com a escolaridade 

materna  

  (x²
 
= 0,038 e p=0,846). 

 

 Com base nos dados recolhidos, conclui-se que determinadas práticas 

extracurriculares podem sofrer influências sobrevindas da diferenciação sexual 

e da escolaridade materna (ver Quadro 26, anexo 3). O futebol, manteve 

associação com as duas variáveis e o voley, música e informática mantiveram 

associação com a escolaridade materna.  

 

 Oehlschlaeger e colaboradores (2004) associaram a baixa escolaridade 

materna ao sedentarismo. O estudo foi realizado na cidade de Pelotas-Rs e 

envolveu 960 adolescentes entre 15 e 18 anos, os filhos de mãe com 

escolaridade mais baixa (inferior a 4 anos de estudo) apresentaram 1,75 vezes 

mais risco de serem sedentários do que os filhos de mãe com maior 

escolaridade (entre 5 e 8 anos de estudo).  

 

Giugliano & Carneiro (2004) associaram a baixa escolaridade materna 

com a ocorrência de sobrepeso em escolares entre os 6 e 10 anos na cidade de 

Brasília-Df. O grupo estudado pertencia a uma classe sócio econômica mais 

elevada, onde mais 50% dos pais cursavam ou possuíam diploma de curso 

superior. A prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior no grupo de filhos 

de mães com menos de 12 anos de escolaridade. 
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4.4 Número de atividades praticadas 

 
Figura 5 – Número de atividades extracurriculares, praticadas por indivíduo 

(n=108) 

 

Os valores referenciados na Figura 5 sugerem a prática atividades de 

três orientadas extracurriculares (média de 3,31) por indivíduo. Esta amostra 

possui um número pequeno de não praticantes de atividades orientadas 

extracurriculares (3,7%), sendo que 61,1% pratica entre 1 e 3 atividades e o 

restante (36,2%) entre 4 e 9 atividades, o que nos permite deduzir que a agenda 

destas crianças possui um número elevado de atividades extracurriculares 

praticadas.  

 

Estes resultados são superiores mas confirmam a tendência registrada 

em estudos como os efetuados por Moreno (2008) realizado com 163 crianças 

portuguesas de ambos os sexos dos 8 aos 12 anos onde 48% delas além de se 

ocuparem com as atividades de complemento curricular propostas pela escola - 

praticavam outras atividades extracurriculares. Carvalho e Machado (2006) 

investigando crianças brasileiras de dois grupos sociais distintos, de ambos os 

sexos, entre 9 e 12 anos concluem que 68,2% das meninas e 37,8% dos 

meninos da classe média alta (n=60) praticavam atividades extracurriculares e 

que a prática deste tipo de atividade é inexistente nos grupos populares (classes 

sociais mais desfavorecidas). 
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Quadro 6 – Número de atividades orientadas agrupadas praticadas pelos indivíduos 

(n=108) 

 

 

Gênero Escolaridade materna 

Total Fem Masc. EM ES 

n  % n  % n  % n  % n  % 

  

Nenhuma 4 3,7 2 3,1 2 4,7 1 1,6 2 4,5 

1 atividade 8 7,4 4 6,2 4 9,3 4 6,5 4 9,1 

2 atividades 21 19,4 14 21,5 7 16,3 12 19,4 9 20,5 

3 atividades 36 33,3 25 38,5 11 25,6 22 35,5 13 29,5 

4 atividades 15 13,9 9 13,8 6 14,0 7 11,3 8 18,2 

5 atividades 15 13,9 7 10,8 8 18,6 9 14,5 6 13,6 

6 atividades 3 2,8 1 1,5 2 4,7 3 4,8 0 ,0 

7 atividades 4 3,7 2 3,1 2 4,7 2 3,2 2 4,5 

8 atividades 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

9 atividades 2 1,9 1 1,5 1 2,3 2 3,2 0 ,0 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior 

 

 Comparando a escolaridade materna com o número de atividades 

praticadas não verificamos diferenças significativas. Percebem-se diferenças 

sutis quando comparados o gênero e número de atividades praticadas: 66,2% 

das meninas (ver Quadro 6) praticam entre 1 e 3 atividades, enquanto 51,2% do 

total de meninos o fazem. Mas é entre 4 e 9 atividades praticadas pelos 

meninos que encontramos as maiores divergências: 44,3% dos meninos pratica 

entre 4 e 9 atividades e 30,7% das meninas praticam tantas atividades. 

 

 Para verificar a associação entre as variáveis gênero e escolaridade 

materna, com a quantidade de atividades extracurriculares praticadas, 

aplicamos o x² contabilizado apenas os 104 elementos da amostra que praticam 

atividades extracurriculares. Para que houvesse condições de aplicabilidade do 

x², reunimos o número de atividades praticadas em apenas dois grupos: 

formando um grupo dos que praticam até 3 atividades e outro dos que praticam 

de 4 acima. Auferimos que as variáveis gênero (x²=3,442 e p=0,064), 

escolaridade materna (x²=0,207 e p=0,650) e número de atividades praticadas, 

são independentes.  

 

 Utilizando-se dos dados recolhidos pelo MSALT (Michigan Study of 

Adolescent Life Transition) em estudo longitudinal com jovens do 10º ano 

(regime de 9 anos) pertencentes à classe média americana, Eccles et al. (1999, 

2002, 2003) examinaram a relação existente entre número de atividades 

extracurriculares nas quais as crianças tomavam parte e adaptação aos anos 

escolares seguintes. As medidas de adaptação incluíam: uso de drogas e álcool, 

abandono escolar, testes de avaliação da performance escolar, depressão, auto 

estima, matrícula em faculdades e concluem:  
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1- A maioria da amostra participa em apenas 1 ou 2 atividades e são as 

meninas com mães de maior escolaridade que tomam parte do maior 

número de atividades.  

2- Os que participam em pelo menos 1 atividade apresentaram menor 

abandono escolar dos que os que não participam de nenhuma. 

3- Envolvimento em atividades baseadas na fé (catequese por exemplo) 

se relaciona ao não consumo de álcool e drogas. 

 

 Da análise deste conjunto de dados concluímos que o grupo 

investigado pratica um número maior de atividades extracurriculares do que os 

números encontrados por Serrano (2004) Moreno (2008), Machado (2008), 

Carvalho & Machado (2006), uma vez que apenas 4 crianças (3,7%) não 

pratica nenhuma atividade. As AE correspondem a um “investimento” que os 

pais da classe média alta fazem no futuro de seus filhos, pois Carvalho e 

Machado (op. cit.) constataram ausência deste tipo de atividades entre as 

crianças da classe popular. As atividades funcionariam como solução para as 

ausências devido a carga horária de trabalho familiar: ao mesmo tempo que 

mantêm as crianças em segurança, asseguram-lhes a aquisição de competências 

que os colocarão em boas posições no mercado de trabalho. 

 

 Segue a análise do número de atividades praticadas em cada categoria: 

artística, físicas, prática de idiomas, intelectual e religiosas, com a intenção de 

identificar se há uma categoria em que se concentre a prática. 
 
Quadro 7 – Número de atividades físicas praticadas por indivíduo. 

 

 

Gênero Escolaridade materna 

Total Fem Masc. EM ES 

n  % n  % n  % n  % n  % 

Nenhuma 24 22,2 19 29,2 5 11,6 14 22,6 9 20,5 

1 atividade 47 43,5 24 36,9 23 53,5 25 40,3 21 47,7 

2 atividades 22 20,4 14 21,5 8 18,6 13 21,0 9 20,5 

3 atividades 8 7,4 4 6,2 4 9,3 4 6,5 4 9,1 

4 atividades 7 6,5 4 6,2 3 7,0 6 9,7 1 2,3 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 

EM – Até ensino médio. ES- Ensino superior 
 

 Nas atividades físicas, foram identificadas 12 modalidades diferentes: 

futebol, voleibol, basquetebol, handebol, natação, ballet, judo, karate, arco e 

flecha, caminhada, ginástica e tênis. Com a finalidade de comparar a 

diversidade das atividades físicas praticadas em contextos diferenciados, 

identificamos que Serrano (2004) em seu estudo com crianças portuguesas 

reconheceu 15 modalidades: em comum com o nosso estudo: o futebol, 

handebol, basquete, voley, natação, ginástica, judo, karate e tênis, Machado 

(2008) também investigando crianças brasileiras reconheceu 12 modalidades 

sendo o futebol, voley, ginástica, natação, basquete, tênis, e “lutas”, o núcleo 
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comum. Conclui-se que embora as modalidades desenvolvidas nos diferentes 

grupos apresentem algumas particularidades, existem algumas comuns aos 

grupos: os desportos coletivos, a natação, as artes marciais, a ginástica, o ballet 

e o tênis. 

 

 O Quadro 7 representa o número de modalidades desportivas 

praticadas pelos indivíduos da amostra.  

 

 Deve-se atentar ao fato de que 22,2% da amostra (meninos e meninas) 

não pratica nenhuma modalidade físico desportiva e são a meninas as mais 

inativas: 29,2% das meninas e apenas 11,6% dos meninos não fazem nenhuma 

atividades física organizada, confirmando resultados obtidos por Sallis, (1993); 

Gaya & Torres, (1998); Elias, J., Neto, C. & Sobral, F., (2007); Esculcas & 

Mota (1999). Outro dado que comprova ser menor a atividade física no grupo 

feminino é que 66,1% do grupo pratica entre 1 e 2 atividades, enquanto 83,7% 

do grupo masculino praticam entre 1 e 2 modalidades. A escolaridade materna 

é maior entre os que praticam apenas uma atividade física (47,7%), reduzindo 

para 20,5% entre os que praticam 2 modalidades. Comparando o número de 

atividades praticadas pelos indivíduos da nossa amostra com os do estudo de 

Machado (2008), verifica-se que em ambos estudos a prática se concentra em 

uma modalidade (43,5% e 80,6% respectivamente). 

 
Quadro 8 – Número de atividades de cunho intelectual, praticadas por indivíduo. 

 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES Total 

 n % n % n % n % n % n % 

Não pratica 38 35,2 23 35,4 15 34,9 18
a
 29,0 19 43,2 37 34,9 

1 atividade 53 49,1 31 47,7 22 51,2 30 48,4 22 50,0 52 49,1 

2 atividades 16 14,8 11 16,9 5 11,6 14 22,6 2 4,5 16 15,1 

3 atividades 1 ,9 0 ,0 1 2,3 0 ,0 1 2,3 1 ,9 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 106 100,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. 
 

 A percentagem dos indivíduos que não pratica atividades intelectuais 

(35,2%) é maior que a dos que não praticam atividades físicas (22,2%), são 

filhos de mães com maior escolaridade (43,2%) e não foi verificada diferença 

entre os gêneros (ver Quadro 8).  

 

O número de atividades praticadas está entre 1 e 2 atividades (para 

ambos os gêneros) havendo um predomínio da prática de apenas uma 

modalidade. Apenas um elemento da amostra pratica 3 atividades intelectuais, 

é um menino filho de mãe com maior escolaridade. As mães com menor 

escolaridade (22,6%) têm mais filhos que praticam 2 atividades intelectuais. 

Machado (2008) afirma que em seus estudos que apenas dois elementos da 
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amostra participam em 2 atividades intelectuais (categorizada por ela como 

estudos complementares e que envolve atividades diferentes das deste estudo), 

são duas meninas pertencentes a classe social mais favorecida. 

 
Quadro 9 - Número de atividades de aprendizado de idiomas, atividades artísticas e 

atividades religiosas, praticadas por indivíduo. 

 

  Gênero Escolaridade materna 

  Total Fem Masc. EM ES Total 

  n % n % n % n % n % n % 

Aprendizado 
de idiomas 

Não pratica 60 55,6 35 53,8 25 58,1 35 56,5 24 54,5 59 55,7 

1 atividade 42 38,9 26 40,0 16 37,2 21 33,9 20 45,5 41 38,7 

2 atividades 6 5,6 4 6,2 2 4,7 6 9,7 0 ,0 6 5,7 

Atividades  
artísticas 

Não pratica 82 75,9 52 80,0 30 69,8 52 83,9 28 63,6 80 75,5 

1 atividade 26 24,1 13 20,0 13 30,2 10 16,1 16 36,4 26 24,5 

Atividades religiosas Não pratica 63 58,3 39 60,0 24 55,8 33 53,2 28 63,6 61 57,5 

1 atividade 45 41,7 26 40,0 19 44,2 29 46,8 16 36,4 45 42,5 

 Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 106 100,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. 

 

 Um percentual reduzido de indivíduos (5,6%) pratica duas atividades 

relacionadas ao aprendizado de idiomas, são quatro meninas e dois meninos 

filhos de mães com menor escolaridade (ver Quadro 9). Não foram encontradas 

diferenças percentuais significativas na comparação entre gênero e número de 

atividades de aprendizado de idiomas. 

 

 A quantidade de atividades religiosas e artísticas praticadas, é de 

apenas uma modalidades para cada grupo de atividades (ver Quadro 9), mas 

existem mais crianças que praticam as religiosas do que artísticas (41,7% e 

24,1% respectivamente). Os filhos de mães menos escolarizadas frequentam 

mais as atividades religiosas (46,8%) do que as artísticas (16,1%) e os filhos de 

mães mais escolarizadas apresentaram menor frequência nas atividades 

religiosas (36,4%) e maior frequência nas atividades artísticas (36,4%) quando 

comparados os dois grupos. 

 

 Feita uma análise dos dados apresentados conclui-se que as duas 

categorias em que se concentram a maior prática de atividades 

extracurriculares, são as atividades físicas (média de 1,42) e as atividades 

intelectuais (média de 1,26 atividades) sendo que a maioria das crianças pratica 

3 atividades diferentes. 

 

 No Brasil são em número reduzido os estudos que relacionam a 

prática de atividades extracurriculares e do desenvolvimento infantil. Quando 

investigadas as atividades extracurriculares das crianças brasileiras a literatura 

dedica sua atenção sobretudo ao tempo da criança em situação de rua (Alves et 
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al., 2002), a falta de acesso pelas crianças das classes sociais mais baixas à 

atividades extracurriculares (Franch, 2002; Carvalho & Machado, 2006), ou no 

potencial que apresentam estas atividades em tirar as crianças das situações de 

marginalidade (Hikiji, 2006). Alguns dos estudos encontrados (Beuter et al., 

2005; Tavares, 2006; Peres et al., 2007) relacionam a prática dessas atividades 

com o lazer ou com a diferenciação do currículo de acadêmicos de diferentes 

instituições de ensino superior Brasileiras. 

 

 

4.5  Preferência 

 
 A questão 6 do questionário para as crianças pede que elas por ordem 

de preferência citem as três atividades extracurriculares preferidas. A 

preferência foi verificadas considerando-se as mais citadas pelas crianças. Não 

foi verificada a correspondência entre quem as prefere e quem as realiza, sendo 

inclusive incluídas as 4 crianças que afirmam não realizar atividades 

extracurriculares, mas que responderam a esta questão. O Quadro 10 descreve 

as respostas encontradas.  

 
Quadro 10 – Preferências segundo a própria criança 

 Total Físicas Idiomas Intelectuais Artísticas Religiosas NR 

 n % n % n % n % n % n % N  % 

1ª Opção 108 100,0 71 65,7 10 9,3 9 8,3 11 10,2 4 3,7 3 2,8 

2ª Opção 108 100,0 60 55,6 14 13,0 16 14,8 7 6,5 3 2,8 8 7,4 

3ª Opção 108 100,0 44 40,7 12 11,1 19 17,6 11 10,2 12 11,1 10 9,3 

NR – não respondeu. 
 

 Entre as atividades orientadas extracurriculares as atividades físicas 

são as preferidas nas três opções com 65,7%, 55,6% e 40,7% respectivamente. 

Em segundo lugar na 1ª opção vêm as atividades artísticas (10,2%), embora as 

atividade intelectuais venham também em segundo lugar na 2ª e 3ª opção com 

um percentual maior (14,8% e 17,6% respectivamente). 

 

 Esta análise necessita de uma pormenorização, com o propósito de 

compreender a dinâmica das relações existentes entre frequência e preferência 

em atividades orientadas. O Quadro 27 (anexo 3) detalha cada atividade na 1ª 

opção e os dados permitem verificar que futebol (17,6%), natação (11,1%) e 

basquete (10,2%) estão entre as três primeiras escolhas das crianças. O Quadro 

28 (anexo 3) se refere à 2ª opção e os três primeiros lugares são para o basquete 

(13,9%), o inglês (13%) e o futebol (11,1%). Na 3ª opção (ver Quadro 29 do 

anexo 3) estão a catequese (11,1%), o xadrez (10,2%) e inglês, natação e 

música (9,3%) representando os três primeiros lugares. 
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Quadro 11 – Comparação entre as atividades extracurriculares preferidas e praticadas 

mais frequentes (n=108 para cada atividade). 

 Os resultados da 1ª, 2ª e 3ª opção foram somados originando um 

quadro (ver Quadro 11) que representa as 11 atividades mais referenciadas 

pelas crianças. Resulta que 37% do total de indivíduos (n=108) preferem o 

futebol, 31,5% inglês, 30,6% basquete. Comparando a preferência à 

frequência, se observa que as maiores frequências (ver Quadro 11) são para 

inglês (44,4%), catequese (41,7%) e xadrez (38,0%).  

 

 Há uma concordância que dentre as 21 atividades citadas pelas 

crianças, as 11 atividades mais praticadas são as mesmas que as preferidas, 

embora existam divergências relativas à ordem em que elas ocorrem. Por 

exemplo: o futebol é a número 1 na preferência, mas aparece em 4º lugar na 

prática. Os dados nos permitem deduzir que alguma atividades apresentam 

mais prática do que preferência, como é o caso observado da catequese, inglês, 

xadrez e reforço escolar são mais praticados do que preferidos. Em sentido 

oposto, o basquete e o handebol são mais preferidos do que praticados. As 

demais atividades não apresentaram diferenças percentuais significativas entre 

prática e preferência. 

 

 Sustentados pelos dados, pode-se concluir que as atividades de cunho 

religioso, intelectual e aprendizado de idiomas, são as atividades que há mais 

prática do que preferência. Algumas atividades físicas (essencialmente o 

desporto) apresentaram comportamento inverso.  

 

 Embora não se refira às atividades extracurriculares mas sim às 

atividades de tempo livre, o estudo de Pereira (1993) conclui que as práticas 

preferidas são as realizadas, mas quando faz referência à concordância entre 

prática e preferência para um mesmo indivíduo, os resultados encontrados 

Preferidas 
n % 

 Praticadas 
n % 

Futebol 40 37,0  Inglês 48 44,4 

Inglês 34 31,5  Catequese 45 41,7 

Basquete 33 30,6  Xadrez 41 38,0 

Natação 32 29,6  Futebol 35 32,4 

Música 27 25,0  Natação  35 32,4 

Voley 24 22,2  Reforço escolar 26 24,1 

Xadrez 23 21,3  Música 25 23,1 

Handebol 20 18,5  Basquete 22 20,4 

Catequese 19 17,6  Voley 19 17,6 

Informática 12 11,1  Informática 16 14,8 

Reforço escolar 8 7,5  Handebol 9 8,3 

Total 108 100,0  Total 108 100,0 
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verificam que para um elevado número de indivíduos, especialmente no meio 

rural, aquilo que preferem e que realizam, não são coincidentes. 

 

 Importa também conhecer a distribuição das preferências segundo o 

gênero e a escolaridade materna. Há algumas diferenças entre as modalidades 

preferidas por meninos e meninas, a Figura 6 nos mostra o ordenamento das 11 

atividades orientadas extracurriculares mais praticadas, segundo o gênero. 

 

 
Figura 6 – Atividades extracurriculares preferidas, segundo o gênero da 

criança. 

 

Para esta análise, consideramos como n o total de respostas em cada 

modalidade (ver Quadro 11). Excetuando-se o futebol em todas as outras 

atividades, as preferências são superiores no grupo feminino. Entre os que têm 

como preferência o futebol (n=40) concluímos que 72,5% são meninos e 

27,5% são meninas. Efetuado o x², constatou-se que existe relação entre gênero 

e preferência pelo futebol (x²=28,382 e p=0,000) e entre gênero e preferência 

pelo voley (x²=6,900 e p=0,009). 

 

 Valores da preferência por práticas desportivas, maiores no grupo dos 

meninos, também foram encontrados por Silva (2003). 

  

Em estudo sobre a preferência lúdica entre crianças de 7 a 12 anos na 

cidade de Vitória (Brasil) Rosseti & Souza (2005) constataram entre meninos e 

meninas a preferência por jogos com regras em espaços abertos sendo que as 
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meninas preferem voley, basquete ou “queimada” e os meninos futebol ou 

vídeo game. Segundo as autoras, a escolha dos jogos preferidos se dá em razão 

de diferentes aspectos: 

1- Influência do ambiente; 

2- Percepção das crianças sobre as diferenças de gênero e os estereótipos 

sexuais presentes nos jogos e brincadeiras; 

3- Fenômenos recentes da preferência lúdica (escolha de jogos 

eletrônicos por exemplo) 

 

 
Figura 7 – Atividades extracurriculares preferidas, segundo a escolaridade 

materna. 

 

Para esta análise, consideramos como n o total de respostas em cada 

modalidade (ver Quadro 11). Relativo a preferência e escolaridade materna 

(Figura 7), as diferenças encontradas foram relativas a música e a natação. 

Constatamos que entre os que preferem praticar natação (n=32), 58,1% são 

filhos de mães mais escolarizadas. Através do x² constatamos que existe 

associação entre estas duas variáveis (x²=4,946 e p=0,026). Relativamente aos 

que tem preferência pela prática da música (n=27), são também os filhos das 

mães mais escolarizadas (65,4%) que apresentaram maiores percentagens e foi 

verificada associação entre estas variáveis (x²=8,088 e p=0,004). 

 

Todas as demais atividades (futebol, handebol, voley, reforço escolar, 

xadrez, catequese e basquete) são preferência dos filhos das mães com menos 
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escolaridade. Encontramos associação entre escolaridade materna e preferência 

pelo futebol (x²=7,212 e p=0,007) e handebol (x²=4,697 e p=0,030). 

 

 Embora filhos de ambos os grupos escolhem atividades físicas como 

primeira opção, a escolaridade materna determina o tipo de atividade física 

preferida pelas crianças: enquanto os filhos das mais escolarizadas optam por 

natação, o das menos escolarizadas optam pelo futebol. Há um predomínio do 

nível de escolaridade materna sobre a preferência por práticas do tipo artístico 

(música): quanto mais escolarizada a mãe maior a preferência dos filhos por 

estas atividades. 

 

 Apesar da diferença etária entre grupos estudados, instrumentos 

utilizados e métodos de aferição, vários estudos estão em concordância de que 

a escolaridade materna influencia em diferentes fatores relacionados ao 

desenvolvimento da criança. Estudos sobre os fatores associados a obesidade 

infantil, efetuados por Giugliano e Carneiro (2004), sugerem que a 

escolaridade materna pode ser um fator de risco para a obesidade, pois foi mais 

frequente no grupo em que as mães tinham menor escolaridade. Está 

relacionada ao sedentarismo infantil, Oehlschlaeger (2004) constatou que os 

filhos de mães menos escolarizadas apresentaram maior risco de prevalência ao 

sedentarismo. Há indicações que a escolaridade materna se relacione 

também com: sucesso escolar (Menezes-Filho, 2007; UNICEF, 2004), estatura 

da criança (Guimarães et al. 1999), cuidados primários (Silva, 2008), 

participação em atividades físicas extra classe (Marani et al., 2005; Mendes et 

al., 2006), ou seja, o modo com que a mãe cuida dos filhos é influenciado pelo 

seu nível de escolaridade. 

 

4.6 Escolha das atividades 

  

 Considerando a questão da escolha das atividades (questão 5 do 

questionário para crianças e questão 6 do questionário para pais), quando são 

comparadas as respostas de pais e filhos, revela-se algumas discordâncias em 

termos do número de crianças que participam de determinadas atividades, 

parece que alguns pais não sabem exatamente quais atividades os filhos 

participam no seu cotidiano (ver Quadro 25 – anexo 3). 

 

As atividades físicas são escolhidas em conjunto (por crianças e 

adultos) ou individualmente pelas crianças, observa-se que existe pouca 

influência apenas pelos pais na escolha das atividades físicas praticadas, sendo 

verificada concordância entre as respostas de ambos os grupos (ver Quadro 

12). 
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Quadro 12 - Escolha das atividades físicas: comparativo da opinião de crianças (n=84)  

e adultos (n=82) 

 

Opinião 

crianças 

Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

Judô 1 1,2 0 ,0 1 1,2 1 1,2 3 3,6 84 100,0 
Karatê 2 2,4 0 ,0 1 1,2 0 ,0 3 3,6 84 100,0 
Basquete 13 15,5 1 1,2 5 6,0 3 3,6 22 26,2 84 100,0 
Futebol 23 27,4 0 ,0 12 14,3 0 ,0 35 41,7 84 100,0 
Voley 8 9,5 0 ,0 6 7,1 5 6,0 19 22,6 84 100,0 
Handebol 6 7,1 0 ,0 2 2,4 1 1,2 9 10,7 84 100,0 
Natação 8 9,5 9 10,7 16 19,0 2 2,4 35 41,7 84 100,0 
Ballet 5 6,0 0 ,0 2 2,4 0 ,0 7 8,3 84 100,0 
Tênis 2 2,4 0 ,0 3 3,6 0 ,0 5 6,0 84 100,0 
Arco e 
flecha 

1 1,2 0 ,0 0 ,0 0 ,0 1 1,2 84 100,0 

Academia 2 2,4 0 ,0 1 1,2 0 ,0 3 3,6 84 100,0 
Caminhada 0 ,0 0 ,0 1 1,2 0 ,0 1 1,2 84 100,0 

Opinião  

pais 

Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n  % n  % n  % n  % n  % n  % 

Judô 2 2,4 0 ,0 0 ,0 1 1,2 3 3,7 82 100,0 
Karatê 2 2,4 0 ,0 1 1,2 0 ,0 3 3,7 82 100,0 
Basquete 17 20,7 0 ,0 1 1,2 3 3,7 21 25,6 82 100,0 
Futebol 15 18,3 1 1,2 11 13,4 4 4,9 31 37,8 82 100,0 
Voley 7 8,5 0 ,0 8 9,8 5 6,1 20 24,4 82 100,0 
Handebol 6 7,3 0 ,0 1 1,2 2 2,4 9 11,0 82 100,0 
Natação 12 14,6 8 9,8 13 15,9 1 1,2 34 41,5 82 100,0 
Ballet 4 4,9 0 ,0 3 3,7 0 ,0 7 8,5 82 100,0 
Tênis 3 3,7 1 1,2 1 1,2 0 ,0 5 6,1 82 100,0 
Arco e 
flecha 

0 ,0 0 ,0 1 1,2 0 ,0 1 1,2 82 100,0 

Academia 3 3,7 0 ,0 0 ,0 0 ,0 3 3,7 82 100,0 
Caminhada 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 82 100,0 

NR – Não respondeu. 
 

 Analisando detalhadamente as escolhas entre as crianças que praticam 

atividades físicas (Quadro 12) constatamos que na opinião de ambos os grupos 

a natação é a atividade que mais sofre influência dos pais na sua escolha. Foi a 

atividade mais escolhida pelos pais sozinhos (10,7% segundo a opinião das 

crianças e 9,8% na opinião dos pais) e em conjunto com as crianças (19,0% na 

opinião das crianças e 15,9% na opinião dos pais).  

 

 Os dados permitem concluir que para este grupo, as crianças têm 

bastante autonomia na escolha das atividades das quais tomam parte. Os 

adultos arbitraram principalmente na escolha da natação, pois os maiores 

percentuais segundo a opinião dos dois grupos foram encontrados nesta 

modalidade e foram escolha dos pais individualmente ou por ambos (crianças e 

adultos).  

 

 A primeira hipótese para a predominância dessa escolha é o fato de 

que o local onde decorreu a pesquisa ter temperaturas médias anuais elevadas, 

ser muito próxima da praia e haver facilidade de acesso desta amostra à piscina 

(em casa ou no clube), portanto estariam os pais preocupados com a segurança. 
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A segunda hipótese está relacionada a questão da saúde, que como será 

abordado posteriormente no trabalho, é a primeira preocupação que têm os pais 

quando pensam em atividades extracurriculares e a natação é uma atividade 

considerada pelo senso comum como a atividade “mais completa” por envolver 

habilidades que se referem ao deslocamento e controle respiratório no meio 

aquático. 

 
Quadro 13 - Escolha das atividades intelectuais: comparativo da opinião de crianças 

(n=70) e adultos (n=70). 

 

Opinião  

crianças 
Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Xadrez 16 22,9 9 12,9 11 15,7 5 7,1 41 58,6 70 100,0 
Reforço escolar 2 2,9 11 15,7 8 11,4 3 4,3 24 34,3 70 100,0 
Informática 5 7,1 2 2,9 6 8,6 3 4,3 16 22,9 70 100,0 
Kumon 0 ,0 4 5,7 2 2,9 0 ,0 6 8,6 70 100,0 

Opinião 

pais 
Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Xadrez 15 21,4 4 5,7 11 15,7 10 14,3 40 57,1 70 100,0 
Reforço escolar 3 4,3 12 17,1 5 7,1 5 7,1 25 35,7 70 100,0 
Informática 6 8,6 2 2,9 4 5,7 5 7,1 17 24,3 70 100,0 
Kumon 0 ,0 4 5,7 2 2,9 0 ,0 6 8,6 70 100,0 

 

Os dados demonstram existir uma influência maior por parte dos pais 

na escolha por atividades intelectuais do que por atividades físicas. O reforço 

escolar é a atividade arbitrada em sua maioria pelos pais: apenas 2,9% das 

crianças que praticam atividades intelectuais (n=70) afirma ter escolhido a 

pratica desta modalidade (segundo a opinião das crianças) e atribuem aos pais 

(15,7%) ou a escolha em conjunto (11,4%) a maioria das escolhas. Nenhuma 

das 6 crianças que pratica Kumon (ver descrição da atividade na página 40) 

escolheu praticá-la. Comparando as respostas de pais e filhos, verificamos que 

as mesmas estão em conformidade (ver Quadro 13) e apontam para uma 

participação significativa dos pais (sozinhos e em conjunto com as crianças) na 

escolha de atividades do tipo intelectual. 

 
Quadro 14 – Escolha do aprendizado de idiomas: comparativo da opinião de crianças 

(n=48) e adultos (n=49)  
 

Opinião 

crianças 
Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Inglês 13 27,1 16 33,3 16 33,3 3 6,3 48 100,0 48 100,0 
Espanhol 3 6,3 0 ,0 1 2,1 2 4,2 6 12,5 48 100,0 

Opinião 

pais 
Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Inglês 12 24,5 19 38,8 15 30,6 3 6,1 49 100,0 49 100,0 
Espanhol 1 2,0 0 ,0 0 ,0 3 6,1 4 8,2 49 100,0 

NR – Não respondeu. 
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Igualmente às atividades intelectuais não existem diferenças 

percentuais significativas entre as respostas de crianças e adultos na escolha 

das atividades de aprendizado de idiomas (ver Quadro 14). Inglês e espanhol 

são as duas modalidades de idiomas praticados por esta amostra e as 6 crianças 

que afirmam praticar espanhol, também praticam inglês. A decisão de praticar 

inglês em sua maioria foi feita pelos pais (33,3% na opinião das crianças e 

38,8% na opinião dos adultos) ou em conjunto (33,3% e 30,6% 

respectivamente). À partir da análise destes dados, conclui-se que nestas 

modalidades idênticas as atividades intelectuais há uma menor autonomia das 

crianças na escolha. 

 
Quadro 15 – Escolha das atividades artísticas: comparativo da opinião de 

crianças(n=26) e adultos(n=28) 

 

Opinião 

crianças 

Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Música 12 46,2 1 3,8 12 46,2 0 ,0 25 96,2 26 100,0 

Artesanato 0 ,0 1 3,8 0 ,0 0 ,0 1 3,8 26 100,0 

Opinião  

pais 

Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Música 10 35,7 2 7,1 12 42,9 2 7,1 26 92,9 28 100,0 
Artesanato 2 7,1 0 ,0 1 3,6 0 ,0 3 10,7 28 100,0 

NR – Não respondeu 

 

Similar às atividades físicas a opção pelas atividades artísticas 

apresenta pouca influência somente dos pais. Há um equilíbrio entre a decisão 

tomada em conjunto ou somente pelas crianças, sendo idêntica a opinião de 

crianças e adultos acerca da escolha. Formando o conjunto de atividades 

artísticas estão a música e o artesanato, sendo que a maioria das crianças que 

pratica atividades artísticas, pratica música (92,3%). Através dos dados é 

permitido concluir que é dada a criança uma maior autonomia nas escolhas por 

atividades do tipo artística. 

 
Quadro 16 – Escolha das atividades religiosas: comparativo da opinião de crianças 

(n=45) e adultos (n=42) 

 

Opinião 

crianças 

Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Catequese 6 13,3 21 46,7 15 33,3 3 6,7 45 100,0 45 100,0 

Opinião 

pais 

Criança Pais Ambos NR Subtotal Total 

n % n % n % n % n % n % 

Catequese 1 2,4 21 50,0 18 42,9 2 4,8 42 100,0 42 100,0 

NR – Não respondeu 
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As atividades religiosas se apresentaram com características únicas: 

um baixo percentual de crianças afirmam ter escolhido participar nesta 

atividade. Foi a atividade em que a criança teve menor autonomia na decisão 

  

Através da análise destes dados, entende-se que:  

 

 Existe autonomia das crianças na escolha de atividades físicas e 

artística. Há interferência dos pais na escolha da natação.  

 

 A influência dos pais é maior em atividades do tipo intelectual e de 

aprendizado de idiomas. 

 

 No âmbito das atividades intelectuais, os praticantes da atividade 

Kumon (ver descrição da atividade na página 40) praticam-na por 

desejo dos pais.  

 

 Atividades religiosas registraram a menor autonomia na escolha. 

 

 Não há divergências significativas na opinião de crianças e adultos 

acerca e quem escolheu a atividade praticada. 
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Quadro 17 - Escolha das atividades extracurriculares segundo o gênero e a escolaridade 

materna (n=108) 

 

Opinião                    Gênero Escolaridade materna 

Crianças  Total Fem Masc. EM ES 

  n % n % n % n % n % 

 Criança 46 42,6% 25 38,5% 21 48,8% 26 41,9% 20 45,5% 

FÍSICAS Pais 11 10,2% 6 9,2% 5 11,6% 4 6,5% 7 15,9% 

 Ambos 42 38,9% 22 33,8% 20 46,5% 24 38,7% 17 38,6% 

 Total 108 100,0% 65 100,0% 43 100,0% 62 100,0% 44 100,0% 

 Criança 21 19,4% 13 20,0% 8 18,6% 11 17,7% 10 22,7% 

INTELECTUAIS Pais 26 24,1% 16 24,6% 10 23,3% 16 25,8% 9 20,5% 

 Ambos 23 21,3% 15 23,1% 8 18,6% 19 30,6% 4 9,1% 

 Total 108 100,0% 65 100,0% 43 100,0% 62 100,0% 44 100,0% 

 Criança 14 13,0% 7 10,8% 7 16,3% 11 17,7% 3 6,8% 

IDIOMAS Pais 16 14,8% 8 12,3% 8 18,6% 8 12,9% 7 15,9% 

 Ambos 16 14,8% 13 20,0% 3 7,0% 7 11,3% 9 20,5% 

 Total 108 100,0% 65 100,0% 43 100,0% 62 100,0% 44 100,0% 

 Criança 11 10,2% 4 6,2% 7 16,3% 4 6,5% 7 15,9% 

ARTÍSTICAS Pais 2 1,9% 2 3,1% 0 ,0% 1 1,6% 1 2,3% 

 Ambos 12 11,1% 7 10,8% 5 11,6% 4 6,5% 8 18,2% 

 Total 108 100,0% 65 100,0% 43 100,0% 62 100,0% 44 100,0% 

 Criança 6 5,6% 4 6,2% 2 4,7% 5 8,1% 1 2,3% 

RELIGIOSAS Pais 21 19,4% 11 16,9% 10 23,3% 11 17,7% 10 22,7% 

 Ambos 15 13,9% 11 16,9% 4 9,3% 10 16,1% 5 11,4% 

 Total 108 100,o% 65 100,0% 43 100,0% 62 100,0% 44 100,0% 

 

 

  Analisando a opinião das crianças sobre a escolha das atividades, em 

função das variáveis investigadas (Quadro 17), verificou-se que 48,8% dos 

meninos (n=43) e 38,5% das meninas (n=65) escolhem sozinhos a prática das 

atividades físicas, o que pode ser um indicador de menor autonomia na escolha 

por parte do grupo feminino. Quando a escolha é feita em conjunto são os 

meninos que sofrem maior influência dos adultos 46,5% e 33,8% 

respectivamente.  A escolaridade materna interfere na opção por práticas físico 

desportivas quando a escolha é feita somente pelo adulto, sem interferência da 

criança: 15,9% dos filhos das mães mais escolarizadas e 6,5% dos filhos das 

menos escolarizadas têm um adulto à frente da escolha. 

 

 Referente à escolha das atividades intelectuais e gênero do indivíduo, 

pode-se concluir que não existem diferenças significativas entre as escolhas 

feitas individualmente pela criança, individualmente pelos pais ou por ambos. 

Há diferenças entre escolha das atividades intelectuais e escolaridade materna: 

os filhos de mãe com menor escolaridade, escolhem as atividades intelectuais 
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em conjunto com os pais (30,6%) enquanto os das mais escolarizadas têm mais 

autonomia na escolha: 22,7% escolhe sozinho. 

 

 Na prática de idiomas os meninos afirmam que a modalidade é 

escolhida por eles (16,8%) ou pelos pais individualmente (18,6%) e as meninas 

afirmam que é uma prática escolhida mais pelos pais (12,3%) ou em conjunto 

(20,0%). Os filhos das menos escolarizadas escolhem sozinhos esta prática 

(17,7%) enquanto o das mais escolarizadas escolhem em conjunto com os pais 

(20,5%). 

 

 Relativamente a prática das atividades artísticas, os meninos parecem 

ter maior autonomia que as meninas na escolha (16,3% e 6,2% 

respectivamente) e são os filhos das mais escolarizadas que mais escolhem esta 

atividade sozinhos (15,9%) ou em conjunto com os pais (18,2%). 

 

 Atividades religiosas são atividades escolhidas maioritariamente pelos 

pais, mas para o grupo dos meninos 23,3% dos pais escolhem sozinhos e 9,3% 

afirmam que a decisão foi tomada em conjunto enquanto para o grupo das 

meninas 16,9% dos pais escolhem sozinhos e 16,9% escolhem em conjunto, o 

que nos permite concluir que para os indivíduos do sexo masculino as atividades 

religiosas estão mais sujeitas a influência dos adultos do que para os do sexo 

feminino. Referente a escolaridade materna, em ambos os grupos os maiores 

percentuais foram encontrados na escolha feita apenas pelos pais. 

 

 Pedro (2005) afirma que, apesar de a criança ter bastante autonomia 

na escolha das atividades das quais toma parte (35,9%), a influência que os 

pais exercem é ainda maior (39,1% pai e mãe, 18,6% apenas da mãe e 3,2% 

apenas do pai). Nos resultados encontrados por Moreno (2008), 19% dos 48% 

de crianças que realizam atividades extracurriculares, afirmam ter escolhido 

eles próprios as atividades, 6% tiveram as atividades escolhidas por pai e mãe, 

11% a mãe e 3% os pais, este autor também incluiu a possibilidade de escolha 

em conjunto pela criança e pelo adulto (4%).  

 

 As crianças investigadas têm maior autonomia de escolha das 

atividades nas quais tomam parte do que as crianças portuguesas investigadas 

por Moreno (2008) e por Pedro (2005). Este fato é importante se for levado em 

conta que uma atividade para ser considerada como lazer, segundo Dumazedier 

(1994) tem que ser escolhida autônoma e livremente pelos sujeitos, responder 

às suas necessidades individuais e buscar um estado de satisfação, de um modo 

de expressão mais completo de si, pelo corpo, sentidos, sentimentos, 

imaginação e espírito. Portanto à partir do momento que a escolha das 

atividades extracurriculares for atríbuida a quem as pratica, sem que haja 

“pressão” por parte dos adultos, pode-se considerar que sejam atividades de 

lazer e que dessa forma o tempo livre estaria sendo ocupado por atividades que 

ao contrário de atividades como assistir televisão ou jogar vídeo jogos estariam 
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promovendo entre outras coisas, a socialização da criança, permitindo que elas 

possuam um espaço para convivência com seus pares, extra muros escolares. 

 

4.7 Motivação parental na escolha das atividades extracurriculares. 

 
 Esta parte do trabalho contempla as principais motivações dos pais 

quando matriculam os filhos em atividades orientadas extracurriculares (ver 

Quadro 18). Segundo os pais a saúde (84,9%) é a questão central, seguida da 

preocupação com a satisfação da criança (71,7%), importância para a formação 

intelectual (66 %) e importância de prepará-los para o futuro (66%). 

 
Quadro 18 – Motivações pela escolha de atividades extracurriculares, segundo o 

gênero e a escolaridade materna. 

 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES 

 n % n % n % n % n % 

 importante para a 
formação intelectual 

70 66,0 46 70,8 24 58,5 37 61,7 31 70,5 

É saudável 90 84,9 54 83,1 36 87,8 51 85,0 37 84,1 

É importante para 
obter bons hábitos 

54 50,9 34 52,3 20 48,8 29 48,3 24 54,5 

Foi sugestão do 
médico 

15 14,2 11 16,9 4 9,8 8 13,3 6 13,6 

Outras crianças 
frequentam esta 
atividade 

20 18,9 13 20,0 7 17,1 14 23,3 6 13,6 

A criança gosta e os 
pais apoiam 

76 71,7 44 67,7 32 78,0 43 71,7 32 72,7 

Pensa que é 
necessário um 
aprendizado específico 

26 24,5 21 32,3 5 12,2 16 26,7 10 22,7 

Para suprir uma falta 
da escola 

8 7,5 5 7,7 3 7,3 5 8,3 3 6,8 

É importante para a 
criança divertir-se 

54 50,9 29 44,6 25 61,0 34 56,7 20 45,5 

É importante prepará-
los para o futuro 

70 66,0 44 67,7 26 63,4 40 66,7 29 65,9 

Total 106 100,0 65 100,0 41 100,0 60 100,0 44 100,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior 

 

 Examinando os dados, pode-se concluir que a motivação pela saúde 

não está subordinada ao gênero da criança ou a escolaridade materna, visto que 

não há diferenças percentuais significativas entre os grupos. 

 

 A nível de divergência nas motivações entre pais de crianças do sexo 

feminino e masculino, quando comparados os percentuais verifica-se que aos 
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pais das meninas importa mais a formação intelectual (70,8% e 58,5% 

respectivamente) que a satisfação da criança (67,7% e 78% respectivamente). 

Os pais dos meninos acreditam ser necessária a recreação da criança (61% 

meninos e 44,6% meninas), mais que desenvolver uma aprendizagem 

específica (12,3% meninos e 32,3% meninas). 

 

 A preocupação com a formação intelectual é maior (70,5%) entre as 

mães mais escolarizadas que entre as menos escolarizadas (61,7%), também 

pensam ser importante praticar atividades orientadas para a obtenção de bons 

hábitos (54,5% mais escolarizadas, 48,3% menos escolarizadas). As mães com 

menor escolaridade, valorizam que outras crianças frequentem a atividade 

(23,3% e 13,6% respectivamente) e a recreação da criança (56,7% e 

45,5%respectivamente). 

 

 Alguns cuidados devem ser tomados pelos pais durante a escolha do 

tipo de atividade a ser praticada, antes mesmo da preocupação em se 

preencherem requisitos como busca de saúde ou de aumento dos requisitos 

acadêmicos, deve-se respeitar a individualidade e a motivação de cada um. 

Neto (1994) coloca que “um conjunto de fatores devem prescindir uma tomada 

de decisão”: 

 
“ 1- As características de desenvolvimento e as expectativas das 

crianças:  

2- Os factores ligados a própria actividade:  

3- A opinião dos especialistas envolvidos:  

4- As características do local e as condições técnicas, pedagógicas 

e de orientação da instituição responsabilizada pelos programas de 

estimulação:  

5- A opinião e posição dos pais quanto a institucionalização do 

tempo nas suas rotinas de vida.” 

 

Acrescenta-se a esses fatores, a disponibilidade econômica da família e a 

oferta de equipamentos na área de residência, com a intenção de que não seja 

gasto muito tempo em deslocamento. Segundo o mesmo autor (1999) o tipo de 

atividade escolhida, deve respeitar “às capacidades físicas, emocionais, sociais 

e mentais da criança”.  

 

 

4.8 Abandono da prática 

 

Quando inquiridas se abandonariam alguma das práticas extracurriculares, eis 

os resultados: 
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    Figura 8– Abandono de algumas das práticas extracurriculares  

 

Apenas 35% das crianças demonstram o desejo de abandonar alguma 

das atividades praticadas. Machado (2008) e Moreno (2009) concluem que as 

crianças investigadas em seus estudos, também não se sentem pressionadas ou 

sobrecarregadas com as atividades que desenvolvem dentro e fora de casa, a 

maioria das crianças declara-se satisfeita, apesar de em Moreno (op. cit.) 49% 

declararem que gostariam de dispor de um tempo maior para si. Mahoney, 

Harris & Eccles (2006) examinando as razões porque as crianças participam 

neste tipo de atividade, concluem que os principais motivos são: o prazer em 

participar, aumentar seus conhecimentos, interagir com seus pares. A pressão 

familiar raramente é mencionada como motivo principal. 

 

 Em busca da origem desta vontade de abandonar alguma atividade, foi 

necessária uma análise mais específica dos dados, relativamente aos 35% que 

manifestaram o desejo de abandonar algumas das práticas. Uma das causas 

pode ser o número elevado de práticas, pois 61,1% destas crianças pratica 3 ou 

mais atividades, conforme a figura abaixo: 
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Figura 9 – Número de atividades extracurriculares praticadas, entre as 

crianças que manifestaram desejo em abandoná-las. 

 

 O que nos permite concluir que há influência do número de atividades 

extracurriculares praticadas com o desejo de desistir de algumas delas. Borden 

et al. (2006) tiveram como resultado de seus estudos, que o dispêndio de 20 

horas semanais ou mais ou a participação em 5 ou mais atividades 

extracurriculares, podem ter efeitos nocivos e contrários aos desejados. Outro 

estudo envolvendo 400 adolecentes Americanas (Cooper et al., 1999) entre o 6º 

e 12º ano, encontrou uma associação positiva significante entre o número de 

horas gasto com atividades extracurriculares e os resultados acadêmicos dos 

adolecentes e conclui que mais tempo gasto em atividades extracurriculares e 

menos tempo a assistir televisão estão associados a melhores notas e também 

que mais de 20 horas semanais em atividades extracurriculares foram 

associadas a uma menor pontuação nos testes acadêmicos, embora essa 

pontuação fosse maior do que a obtida pelos não praticantes de atividades 

extracurricular. 
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5. Conclusões e recomendações 

 

 

5.1 Conclusões 

 

Há um crescente interesse nas consequências trazidas pela 

institucionalização do tempo infantil no desenvolvimento da criança, 

particularmente no que se refere às atividades extracurriculares, participação 

em clubes escolares e permanência em programas após a escola. Se por um 

lado estas atividades ocupam demasiado tempo livre das crianças, por outro, 

impedem que este mesmo tempo livre seja consumido com atividades 

sedentárias do tipo internet, jogos eletrônicos e televisão. 

 

Em parte, essas consequências podem ser atribuídas à articulação dos 

tempos familiares, dificultada por fatores como aumento do trabalho feminino 

fora de casa, separação do local de moradia e de trabalho, transformações na 

estrutura familiar, urbanização das cidades. As mudanças decorridas da gestão 

do tempo apontam para adoção de hábitos cada vez mais sedentários, pois o 

espaço permitido à criança se restringe hoje aos espaços institucionalizados. 

 

 As crianças estão mais sujeitas ao impacto nocivo das condições 

ambientais (Qvortrup, 2000) e conscientes da transformação do espaço e tempo 

infantis, foi investigada a agenda extracurricular de crianças entre os 10 e 13 

anos de ambos os sexos, pertencentes à classe média de uma cidade no extremo 

sul da Bahia, com o objetivo de analisar as práticas (tipo, quantidade, escolha) 

verificando a existência de diferenças entre gêneros e se há influência da 

escolaridade materna na escolha das práticas.  

 

Ao final do processo investigativo decorrente da análise e discussão 

dos resultados, foi elaborado um conjunto de reflexões à partir dos objetivos 

propostos: 

 

Identificar o tipo de atividade praticada: 

 

 As atividades físicas são o tipo de atividade extracurricular mais 

praticadas, seguidas imediatamente pelas intelectuais, idiomas e 

religiosas. As atividades artísticas são as menos praticadas. 

 

 Atividades físicas e artísticas contam com uma maior participação dos 

meninos enquanto a prática de idiomas é maior por parte das meninas. 

As demais não apresentaram diferenças significativas entre os 

gêneros.  
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 A prática de atividades artísticas é maior entre os filhos das mães com 

maior escolaridade, enquanto a prática de atividades religiosas e 

intelectuais é predominante nos fillhos de mães com menor 

escolaridade. 

 

 Nenhuma criança pratica apenas espanhol, todas as praticam esta 

modalidade também praticam inglês e são meninas. 

 

 As atividades artísticas praticadas são música e artesanato, sendo que 

a música é a mais praticada. 

 

Identificar o número de atividades praticadas: 

 

 Quase a totalidade da amostra (104 em 108) pratica atividades 

extracurriculares. 

 

 Estas crianças possuem uma agenda cheia, uma vez que a maioria 

pratica entre duas e três atividades diferentes. Mais meninas que 

meninos praticam entre 1 e 3 atividades, enquanto o oposto é 

verificado na prática entre 4 e 9 atividades. 

 

 A escolaridade materna não interfere no número de atividades 

praticadas. 

 

 Analisando separadamente cada tipo de atividade: 

 

Físicas: Ambos os sexos praticam em média uma atividade física e 

quem pratica duas atividades físicas são em sua maioria os meninos. 

Um quarto do total da amostra não pratica nenhum tipo de atividade 

física e são em sua maioria as meninas. Filhos de mães com menor 

escolaridade praticam mais de uma atividade física organizada, 

enquanto os filhos das com maior escolaridade praticam apenas uma. 

 

Intelectuais: um terço da amostra não pratica nenhuma atividade 

extracurricular do tipo intelectual. Não há predomínio de nenhum dos 

gêneros na prática das atividades intelectuais, entretanto os filhos de 

mães com menor escolaridade praticam mais de um tipo de atividade 

intelectual.  

 

 São praticadas apenas um tipo de atividade entre as práticas do tipo 

religiosa, artística e de aprendizado de idiomas. 
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Saber se as atividades extracurriculares (AE) mais praticadas estão 

de acordo com as preferidas, segundo a própria criança. 

 

 As atividades físicas são as preferidas das crianças, sendo que o 

futebol detém o maior número de simpatizantes. 

 

 Quando questionados quais eram as três atividades preferidas, as 

atividades físicas são as mais escolhidas nas três opções. 

 

 Somados os resultados das três opções resulta que as três atividades 

preferidas são o futebol, o inglês e o basquete (nessa ordem) e as três 

atividades mais praticadas são o inglês, a catequese e o xadrez. 

 

 Catequese, inglês, xadrez e reforço escolar são atividades mais 

praticadas do que preferidas, em sentido oposto o basquete e o 

handebol são mais preferidas do que praticadas. 

 

 Futebol, basquete e natação são as atividades físicas preferidas desta 

amostra. 

 

 Relativo à diferenciação da preferência segundo o gênero, as três 

primeiras opções dos meninos são por atividades físicas (futebol, 

natação e basquete) enquanto as meninas optam por inglês, voley e 

basquete. 

 

 Relativo a escolaridade materna, os filhos das mães mais 

escolarizadas, optam mais pela natação, música e inglês (seguindo 

esta ordem de preferência). Os filhos das mães com menor 

escolaridade, optam pelo futebol, basquete e inglês. 

 

 Analisar a participação das crianças na escolha das práticas. 

 

 Comparando-se as respostas de pais e filhos, verificou-se que em 

todos os casos as opiniões foram convergentes. 

 

  Atividades físicas: 
 As escolhas são atribuídas às crianças ou a ambos (pais e filhos em 

conjunto). Há muito pouca influência apenas dos pais nas escolhas. 

 

 Natação é a modalidade que os pais escolhem sozinhos. 

 

 Os meninos possuem maior autonomia na escolha de atividades 

físicas do que as meninas. 

 

 Filho de mães mais escolarizadas tem mais interferência da mãe nas 

escolhas. 
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Atividades intelectuais: 
 Os pais influenciam mais na escolha de atividades intelectuais do que 

na escolha de atividades físicas. 

 

 O reforço escolar e o Kumon são atividades escolhidas pelos pais. 

 

 Dentre as atividades intelectuais examinadas, o xadrez é a atividade 

que mais contou com a participação das crianças na sua escolha. 

 

 Segundo o gênero, não existem diferenças nas escolhas. 

 

 Os filhos de mães menos escolarizadas escolhem as atividades em 

conjunto com os pais enquanto os das mais escolarizadas tem mais 

autonomia de escolha. 

 

Aprendizado de idiomas 

 Inglês e espanhol são as modalidades praticadas. 

 

 Os pais sozinhos ou em conjunto com os filhos são quem escolhem 

esta modalidade. 

 

 Como nas atividades intelectuais, verificou-se uma menor autonomia 

na escolha, por parte das crianças. 

 

 As meninas têm menor autonomia na escolha. 

 

 É uma atividade escolhida mais pelas mães mais escolarizadas. 

 

Atividades artísticas 

 Igualmente às atividades físicas as atividades artísticas sofrem pouca 

influência dos pais na sua escolha. 

 

 A música é a prática escolhida pela criança sozinha ou em conjunto 

com os pais. 

 

 Os meninos, filhos de mães menos escolarizadas têm mais autonomia 

na escolha. 

 

 Em sua escolha, esta atividade sofre mais influência de mães com 

maior escolaridade.  

 

Atividades religiosas 

 A atividade praticada é a catequese e é escolhida pelos pais na maioria 

dos casos ou por ambos. 
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 Foi a atividade que a criança apresentou menor autonomia de escolha. 

 

 Sozinhos, os pais dos meninos escolhem mais estas atividades para 

seus filhos enquanto os das meninas escolhem mais em conjunto com 

suas filhas. 

 

Reconhecer o que motiva os pais na escolha das AE. 

 

 A motivação pela saúde é o motivo mais valorizado pelos pais e não 

está subordinado ao gênero da criança. É seguida pela preocupação 

com a satisfação da criança, preocupações em prepará-los para o 

futuro e importância que representam para formação intelectual. 

 

 Há divergência nas motivações entre pais de meninos e meninas. Se 

comparados, os pais das meninas preocupam-se mais com a formação 

intelectual e em desenvolver uma aprendizagem específica (aspectos 

intelectuais) enquanto os pais dos meninos se preocupam com a 

criança gostar da atividade que pratica e se estão se divertindo 

(aspectos de lazer). 

 

 Mães com maior escolaridade valorizam a formação intelectual e a 

aquisição de bons hábitos. 

 

 Mães com menor escolaridade valorizam o fato de outras crianças 

frequentarem a atividade e se a criança se diverte com a atividade. 

 

Desejo de abandonar alguma das práticas. 

 

 A maioria das crianças não abandonaria nenhuma das práticas. 

 

 As que manifestam este desejo praticam três ou mais atividades. 

 

5.2 Recomendações 

 

As atividades sistemáticas realizadas fora da escola são uma realidade 

que fazem parte do cotidiano das crianças investigadas. Cada vez mais as 

crianças estão ocupadas no tempo que lhes resta após a escola, seja com 

atividades organizadas, seja com tarefas domésticas ou a ver televisão e jogar 

vídeo jogos. Vários estudos (Neto, 1994, 1999, 2003; Pereira & Neto, 1999; 

Holloway & Valentine, 2000; Machado, 2008; Moreno, 2008; Serrano, 2004) 

que se ocuparam em caracterizar as rotinas infantis nos alertam para um 

cotidiano marcado por atividades extracurriculares diversas, estruturadas e 

exigentes. 
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A ocorrência das AE depende de fatores diversos, tais como: nível de 

expectativa familiar em relação ao futuro dos filhos, nível sócio econômico, 

oferta de equipamentos na área de residência (Pinto, 1995). Devemos 

considerar o fato de que a prática organizada pode favorecer a auto estima da 

criança e o seu desenvolvimento integral se forem respeitados alguns pontos 

importantes:  

 

 A atividade desenvolvida deve despertar o interesse da 

criança e ser executada com prazer, sem pressões por parte 

dos adultos (pais, treinadores, professores). 

 

 Devem respeitar o equilíbrio entre os diferentes tempos: 

escolar, descanso, brincadeiras. 

 

 Não devem visar a formação de super atletas ou supergênios. 

 

 Acima de tudo devem ser respeitadas a vontade e a escolha 

da criança. 

 

Autores Americanos como Mahoney et al. (2006), Eccles et al. 

(2003), defendem estas atividades fundamentados na hipótese de que elas 

oferecem aos filhos de pais que trabalham fora, segurança e supervisão durante 

as horas em que eles não estão na escola. Discordam que as atividades 

extracurriculares ou os programas perfaçam a vida das crianças com estresse, 

pressão e pressa. Argumentam que o número de horas gasto com estas 

atividades não domina o tempo livre das crianças (ocupam aproximadamente 5 

horas semanais) e é menor que o número de horas a assistir televisão (13 e 17 

horas semanais) ou jogar vídeo jogos (7 ou 8 horas semanais) e que apenas 7% 

das crianças entre 12 e 14 anos, despendem mais de 20 horas semanais neste 

tipo de atividade (Mahoney, op. cit.). 

 

 No que se refere a motivação primária em participar destas atividades 

os autores (op. cit.) concluem que a pressão exercida pelos pais, não é 

considerada o principal motivo pelo qual eles tomam parte nas práticas 

orientadas e sim porque eles querem estar com seus pares, pelo prazer e 

divertimento que elas trazem. Afirmam (Eccles & Templenton, 2002) haver 

fortes evidências na associação positiva entre participar em atividades 

organizadas e:  

1- Sucesso escolar; 

2- Segurança física e emocional; 

3- Aumento da auto-estima; 

4- Desenvolvimento de aspirações educacionais e profissionais.  

 

 O papel da família é muito importante, pois em termos de 

desenvolvimento da criança, este é o contexto mais imediato vivido pelos seres 
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humanos, onde a criança comunica sentimentos, ideias, necessidades e afetos, 

elabora as suas percepções e ações com base nos contatos que estabelece com o 

meio. Atua não apenas como um sistema de apoio instrumental (econômico por 

exemplo) mas também como contexto de aprendizagem e afetividade. Os pais 

são os principais responsáveis por transmitir às crianças aquilo que é aceitável 

e desejável, tanto a nível familiar como social. Cada família possui um sistema 

de valores, normas, crenças e conhecimentos, de acordo com os quais tende a 

desenvolver atitudes que refletem e reforçam esses valores.  

 

 A participação da família na escolha das atividades portanto é muito 

importante, mas deve limitar-se a apoiar e incentivar as escolhas feitas pelas 

crianças, deve evitar exercer qualquer tipo de “pressão” em direção a 

determinadas atividades. Sua participação deve estar centrada na orientação, 

baseada em dois pontos fundamentais: as características e preferências da 

criança e as características e exigências da atividade (intensidade, frequência, 

nível de dificuldade, qualidade pedagógica da equipe). Não existe portanto uma 

receita que indique quais as atividades mais adequadas ao desenvolvimento de 

atitudes positivas nos praticantes, o que deve permanecer nas ideias dos pais é 

a noção do valor do momento lúdico na vida dos filhos e da possibilidade das 

atividades extracurriculares serem um espaço onde possa ocorrer este 

momento. 

 

Quanto ao envolvimento físico, algumas mudanças também tem que 

ocorrer para que se aumente a qualidade de vida infantil nas grandes cidades e 

haja uma diminuição nos obstáculos ao jogo espontâneo. 

 

 Criação de espaços de jogos próximos às áreas residenciais, que 

ofereçam segurança para que a criança os frequente sem a 

necessidade de supervisão de um adulto. 

 

 Espaços de jogo construídos à partir das necessidades reais das 

crianças, que ofereçam o risco e a aventura necessários, espaços 

que não sejam pré concebidos, com elementos estáticos e 

desinteressantes. 

 

 Áreas verdes que proporcionem o encontro da criança com a 

natureza, consigo e com seus pares. 

 

Os obstáculos ao jogo espontâneo da criança são muitos e estão em 

movimento constante de transformação. Há a necessidade do desenvolvimento 

de investigações experimentais no sentido de se conhecer a realidade de cada 

grupo social e interferir positivamente com a formulação de modelos que se 

adequem a cada realidade investigada, com a intenção da melhoria da 

qualidade de vida de todas as crianças, especialmente da vida da criança na 

cidade. 
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7. Anexos 

 

7.1 Anexo 1 

 

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

   FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA   

     Código 

 

Mestrado em Desenvolvimento da Criança 

 

QUESTIONÁRIO PARA CRIANÇAS 

 

Identificação das atividades após a escola 

 

 Estamos querendo saber, como você se ocupa quando não está na 

escola.  

 Este questionário, é anónimo e confidencial. 

 Leia as perguntas com bastante atenção e seja bem sincero ao 

responder. Você estará contribuindo para uma infância melhor no 

futuro! 

Obrigada pela sua colaboração. 

 

 

1) Idade   □10 □11 □12 □13 □14 

 

2) Sexo  □ Feminino □ Masculino 

 

3) Você estuda: 

□ Pela manhã  □ A tarde 

 

4) Para onde você vai depois da escola? 

□ Para sua casa □ Para  casa de um parente. 

Qual?_______________________________  

□ Outro. Onde?_______________________ 

 

 

5) Quais atividades orientadas você pratica? (marque quantas quiser).  

 Judo          Natação  Música 

 Karate  Ballet  Artesanato 

 Basquete  Inglês  Catequese 

 Futebol   Espanhol  Informática 

 Voley  Xadrez  Outras. Quais? 

 Handebol  Aula de reforço   
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6) Das atividades que você marcou, indique: 

 

a) Atividades que você escolheu praticar: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

b) Atividades escolhidas pelos seus pais: 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

c) Atividades escolhidas em conjunto (por você e seu pais): 

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

7) Das atividades acima, indique as suas três preferidas, sendo que 1 é a que 

você mais gosta. 

1______________________________________________ 

2______________________________________________ 

3______________________________________________ 

 

8) Se você pudesse, deixaria de praticar alguma destas atividades?  

 

□ Sim  □ Não 

 

9) Se respondeu sim, quais? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________________  

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 
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UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA 

                 FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA  

           

Código 

 

Mestrado em Desenvolvimento da Criança 

 

QUESTIONÁRIO PARA PAIS 

 

Identificação das atividades após a escola 

 

 Estamos querendo saber, como seu(a) filho(a) se ocupa quando não 

está na escola.  

 Este questionário, é anônimo e confidencial. 

 Agradecemos antecipadamente a sua colaboração. 

 

1) Quem responde a este questionário:  □ Pai □ Mãe □ Ambos 

 □ Outro_______________ 

 

2) Assinale a sua idade 

Menos de 30 anos  Entre 30 e 44 anos  Mais de 45 anos   

 

3) Profissão do pai__________________________________________ 

    Profissão da mãe__________________________________________ 

 

Nas questões 3 e 4, deverá assinalar o grau máximo concluído: 

 

3) Nível de escolaridade do pai  

 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries)  Ensino Superior 

 Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries)  Pós Graduação 

 Ensino Médio  Mestrado 

 Ensino Médio Técnico  Doutorado 

 

4) Nível de escolaridade da mãe  

 Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries)  Ensino Superior 

 Ensino Fundamental (5ª a 8ª séries)  Pós Graduação 

 Ensino Médio  Mestrado 

 Ensino Médio Técnico  Doutorado 
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5) Quais destas atividades orientadas seu(a) filho(a) pratica? (marque quantas 

quiser).  

 Judo          Natação  Música 

 Karate  Ballet  Artesanato 

 Basquete  Inglês  Catequese 

 Futebol   Espanhol  Informática 

 Voley  Xadrez  Outras. Quais? 

 Handebol  Aula de reforço   

 

6) Das atividades que você marcou, indique: 

 

a) Atividades que a criança escolheu praticar: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

b) Atividades escolhidas pelos pais: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

c) Atividades escolhidas em conjunto (por pais e filhos): 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

7) A criança faz estas atividades programadas porque: (selecione os 5 

principais motivos) 

 

 É importante para sua formação 

intelectual 

 Pensa que é necessário um 

aprendizado específico 

 É saudável  Para suprir uma falta da escola 

 É importante para adquirir bons 

hábitos 

 É importante para a criança 

divertir-se 

 Foi sugestão do médico  É importante prepará-lo para o 

futuro 

 Outras crianças amigas 

frequentam esta atividade 

 Outro motivo: 

 A criança gosta e os pais apoiam   

 

 

MUITO OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO. 
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7.2 Anexo 2 

 

Classificação Brasileira de Ocupações - 2002 

 

Grandes grupos/títulos 

 

0 Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares. 

1 Membros superiores do poder público, dirigentes de organizações de 

interesse público e de empresas e  gerentes. 

2 Profissionais das ciências e das artes.  

3 Técnicos de nível médio. 

4 Trabalhadores de serviços administrativos. 

5 Trabalhadores dos serviços, vendedores do comércio em lojas e 

mercados. 

6 Trabalhadores agropecuários, florestais, da caça e pesca. 

7 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais. 

8 Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais.  

9 Trabalhadores de manutenção e reparação. 
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7.3 Anexo 3 

 

 
Quadro 19 – Respondente ao questionário, segundo gênero e idade da criança. 
 

                                Idade Gênero 

  Total 11 12 Fem Masc. 

  n % n % n % n % n % 

Quem responde Pai 20 18,5 9 8,3 11 10,2 12 11,1 8 7,4 

Mãe 76 70,4 41 38,0 35 32,4 44 40,7 32 29,6 

Pai e mãe 6 5,6 3 2,8 3 2,8 4 3,7 2 1,9 

Avós 1 ,9 0 ,0 1 ,9 1 ,9 0 ,0 

Tios 4 3,7 3 2,8 1 ,9 3 2,8 1 ,9 

Irmãos 1 ,9 0 ,0 1 ,9 1 ,9 0 ,0 

Idade de quem 
responde 

Menos que 
30 

8 7,4 7 6,5 1 ,9 6 5,6 2 1,9 

Entre 30 e 44 79 73,1 40 37,0 39 36,1 47 43,5 32 29,6 

Mais 45 20 18,5 8 7,4 12 11,1 12 11,1 8 7,4 

NR 1 ,9 1 ,9 0 ,0 0 ,0 1 ,9 

NR – Não respondeu 
 
 

Quadro 20 – Grau de instrução paterno segundo gênero da criança. 
 

NR – Não respondeu 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 Gênero 

 Fem Masc. 

 n % n % 

1ª a 4ªsérie 2 1,9 1 ,9 

5ª a 8ªsérie 4 3,7 6 5,6 

Ensino médio 22 20,4 14 13,0 

Ensino médio técnico 11 10,2 7 6,5 

Ensino superior 7 6,5 5 4,6 

Especialização 17 15,7 9 8,3 

Mestrado 1 ,9 0 ,0 

NR 1 ,9 1 ,9 

Total 65 60,2 43 39,8 
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Quadro 21 – Grau de instrução materno segundo gênero da criança. 

 

NR – Não respondeu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 Gênero 

 Fem Masc. 

 n % n % 

1ª a 4ªsérie 1 ,9 1 ,9 

5ª a 8ªsérie 2 1,9 3 2,8 

Ensino médio 24 22,2 11 10,2 

Ensino médio técnico 10 9,3
a
 10 9,3 

Ensino superior 15 13,9 7 6,5 

Especialização 9 8,3 10 9,3 

Mestrado 3 2,8 0 ,0 

NR 1 ,9 1 ,9 

Total 65 60,2 43 39,8 
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Quadro 22 – Ocupação paterna.     

NR – Não respondeu 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               n                          % 

Administrador de empresas 2 1,9 

Advogado 5 4,6 

Agropecuarista 8 7,4 

Autônomo 4 3,7 

Bancário 2 1,9 

Comerciante 17 15,7 

Contabilista 0 ,0 

Contador 2 1,9 

Desempregado 0 ,0 

Engenheiro agrônomo 2 1,9 

Empresário 6 5,6 

Engenheiro 4 3,7 

Engenheiro civil 0 ,0 

Engenheiro florestal 1 ,9 

Farmacista 1 ,9 

Funcionário público estadual 1 ,9 

Funcionário público federal 4 3,7 

Gerente 3 2,8 

gestor de marketing 2 1,9 

Industriário 2 1,9 

Médico 5 4,6 

Motorista 2 1,9 

Oceanógrafo 2 1,9 

Operário 7 6,5 

Pedreiro 1 ,9 

Policial rodoviário federal 2 1,9 

Radialista 1 ,9 

Técnico agrícola 1 ,9 

Técnico em automação 2 1,9 

Técnico em edificações 1 ,9 

Técnico em eletrônica 1 ,9 

Técnico em segurança no trabalho 1 ,9 

Técnico em zootecnia 1 ,9 

Vendedor 7 6,5 

NR 8 7,4 

Total 108 100,0 
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Quadro 23 – Ocupação materna. 
 

NR – Não respondeu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                n                           % 

Administradora de empresas 2 1,9 

Agropecuarista 3 2,8 

Artesã 1 ,9 

Autônoma 4 3,7 

Auxiliar de ensino 0 ,0 

Auxiliar de serviços gerais 2 1,9 

Bióloga 1 ,9 

Caixa 1 ,9 

Cobradora de ônibus 1 ,9 

Comerciante 12 11,1 

Coordenadora pedagógica 1 ,9 

Costureira 1 ,9 

Decoradora 1 ,9 

Do lar 24 22,2 

Economista 2 1,9 

Estudante 9 8,3 

Empresária 2 1,9 

Esteticista 1 ,9 

Farmacista 1 ,9 

Funcionária pública federal 3 2,8 

Gerente 1 ,9 

Médica 2 1,9 

Operária 1 ,9 

Pedagoga 1 ,9 

Professora 18 16,7 

Representante de vendas 0 ,0 

Secretária 5 4,6 

Técnica em patologia 2 1,9 

Turismóloga 1 ,9 

Vendedora 2 1,9 

NR 3 2,8 

Total 108 100,0 
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Quadro 24 – Para onde vai após as aulas.  
 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES NR 

 n % n % n % n % n % n % 

Casa 102 94,4 63 58,3 39 36,1 59 54,6 42 38,9 1 ,9 

Casa dos avós 1 ,9 1 ,9 0 ,0 0 ,0 1 ,9 0 ,0 

Casa dos tios 4 3,7 1 ,9 3 2,8 2 1,9 1 ,9 1 ,9 

Reforço escolar 1 ,9 0 ,0 1 ,9 1 ,9 0 ,0 0 ,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. NR – Não respondeu. 

 

Quadro 25 – Quadro comparativo entre pais e filhos, acerca das atividades 

extracurriculares praticadas pelas crianças. 
 

Filhos 
       n % Pais            n % 

Academia 3 2,8 3 2,8 

Arco e flecha 1 ,9 1 ,9 

Artesanato 1 ,9 3 2,8 

Ballet 7 6,5 7 6,5 

Basquete 21 19,4 21 19,4 

Caminhada 1 ,9 0 ,0 

Catequese 45 41,7 42 38,9 

Espanhol 6 5,6 4 3,7 

Futebol 36 33,3 31 28,7 

Handebol 9 8,3 9 8,3 

Informática 16 14,8 17 15,7 

Inglês 47 43,5 49 45,4 

Judô 3 2,8 3 2,8 

Karatê 3 2,8 3 2,8 

Kumon 6 5,6 6 5,6 

Música 25 23,1 26 24,1 

Natação  35 32,4 34 31,5 

Reforço escolar 26 24,1 25 23,1 

Tênis 5 4,6 5 4,6 

Voley 19 17,6 20 18,5 

Xadrez 41 38,0 40 37,0 

Não respondeu - - 2 1,9 

Não pratica 4 3,7 4 3,7 

Total 108 100,0 108 100,0 
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Quadro 26 – Atividades extracurriculares praticadas (n por atividade). 

  
Gênero Escolaridade materna 

Total Fem Masc. EM ES 

n % n % n % n % n % 

Academia 3 2,8 3 4,6 0 ,0 2 3,2 1 2,3 
Arco e flecha 1 ,9 0 ,0 1 2,3 1 1,6 0 ,0 
Artesanato 1 ,9 1 1,5 0 ,0 0 ,0 1 2,3 
Ballet 7 6,5 7 10,8 0 ,0 1 1,6 6 13,6 
Basquete 22 20,4 14 21,5 8 18,6 15 24,2 7 15,9 
Caminhada 1 ,9 0 ,0 1 2,3 1 1,6 0 ,0 
Catequese 45 41,7 26 40,0 19 44,2 29 46,8 16 36,4 
Espanhol 6 5,6 4 6,2 2 4,7 6 9,7 0 ,0 

Futebol 35 32,4 13 20,0 22 51,2 26 41,9 9 20,5 
Handebol 9 8,3 7 10,8 2 4,7 6 9,7 3 6,8 
Informática 16 14,8 11 16,9 5 11,6 13 21,0 3 6,8 
Inglês 48 44,4 30 46,2 18 41,9 27 43,5 20 45,5 
Judô 3 2,8 0 ,0 3 7,0 1 1,6 2 4,5 
Karatê 3 2,8 3 4,6 0 ,0 1 1,6 2 4,5 
Kumon 6 5,6 2 3,1 4 9,3 2 3,2 3 6,8 
Música 25 23,1 12 18,5 13 30,2 10 16,1 15 34,1 
Natação  35 32,4 17 26,2 18 41,9 16 25,8 18 40,9 

Reforço escolar  26 24,1 16 24,6 10 23,3 18 29,0 8 18,2 
Tênis 5 4,6 2 3,1 3 7,0 1 1,6 4 9,1 
Voley 19 17,6 14 21,5 5 11,6 16 25,8 3 6,8 
Xadrez 41 38,0 25 38,5 16 37,2 25 40,3 16 36,4 

Não praticam 4 3,7 2 3,1 2 4,7 1 1,6 2 4,5 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior 
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Quadro 27 – 1ª opção, segundo o gênero e a escolaridade materna. 
 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES Total 

1ª Opção n % n % n % n % n % n % 

Futebol 19 17,6 4 6,2 15 34,9 13 21,0 6 13,6 19 17,9 

Natação 12 11,1 7 10,8 5 11,6 6 9,7 5 11,4 11 10,4 

Basquete 11 10,2 6 9,2 5 11,6 7 11,3 4 9,1 11 10,4 

Música 10 9,3 5 7,7 5 11,6 3 4,8 6 13,6 9 8,5 

Inglês 10 9,3 9 13,8 1 2,3 2 3,2 8 18,2 10 9,4 

Voley 9 8,3 9 13,8 0 ,0 7 11,3 2 4,5 9 8,5 

Handebol 6 5,6 4 6,2 2 4,7 4 6,5 2 4,5 6 5,7 

Xadrez 5 4,6 2 3,1 3 7,0 4 6,5 1 2,3 5 4,7 

Catequese 4 3,7 4 6,2 0 ,0 4 6,5 0 ,0 4 3,8 

Ballet 4 3,7 4
a
 6,2 0 ,0 0 ,0 4 9,1 4 3,8 

Ténis 3 2,8 2 3,1 1 2,3 0 ,0 3 6,8 3 2,8 

Imformática 3 2,8 3 4,6 0 ,0 2 3,2 1 2,3 3 2,8 

Judô 3 2,8 0 ,0 3 7,0 3 4,8 0 ,0 3 2,8 

Ginática 2 1,9 2 3,1 0 ,0 1 1,6 1 2,3 2 1,9 

Arco e flecha 1 ,9 0 ,0 1 2,3 1 1,6 0 ,0 1 ,9 

Artesanato 1 ,9 1 1,5 0 ,0 1 1,6 0 ,0 1 ,9 

Reforço escolar 1 ,9 0 ,0 1 2,3 1 1,6 0 ,0 1 ,9 

Karatê 1 ,9 1 1,5 0 ,0 1 1,6 0 ,0 1 ,9 

Não respondeu 3 2,8 2 3,1 1 2,3 2 3,2 1 2,3 3 2,8 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 106 100,0 
 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior 
. 
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Quadro 28 – 2ª Opção, segundo o gênero e a escolaridade materna 
 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES 

2ª Opção n % n % n % n % n % 

Ballet 2 1,9 2 3,1 0 ,0 1 1,6 1 2,3 

Basquete 15 13,9 8 12,3 7 16,3 8 12,9 6 13,6 

Caminhada 1 ,9 0 ,0 1 2,3 1 1,6 0 ,0 

Catequese 3 2,8 3 4,6 0 ,0 1 1,6 2 4,5 

Futebol 12 11,1 4 6,2 8 18,6 10 16,1 2 4,5 

Handebol 8 7,4 7 10,8 1 2,3 8 12,9 0 ,0 

Informática 5 4,6 2 3,1 3 7,0 4 6,5 1 2,3 

Inglês 14 13,0 10 15,4 4 9,3 9 14,5 5 11,4 

Judô 3 2,8 0 ,0 3 7,0 1 1,6 2 4,5 

Karatê 1 ,9 1 1,5 0 ,0 0 ,0 1 2,3 

Música 7 6,5 5 7,7 2 4,7 1 1,6 6 13,6 

Natação 10 9,3 6 9,2 4 9,3 3 4,8 7 15,9 

Reforço escolar 4 3,7 4 6,2 0 ,0 3 4,8 1 2,3 

Tênis 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 

Voley 8 7,4 5 7,7 3 7,0 5 8,1 3 6,8 

Xadrez 7 6,5 3 4,6 4 9,3 4 6,5 2 4,5 

NR 8 7,4 5 7,7 3 7,0 3 4,8 5 11,4 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. NR – Não respondeu. 
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Quadro 29 – 3ª Opção, segundo o gênero e a escolaridade materna 
 

 Gênero Escolaridade materna 

 Total Fem Masc. EM ES 

3ª Opção n % n % n % n % n % 

Academia 1 ,9 1 1,5 0 ,0 1 1,6 0 ,0 

Artesanato 1 ,9 1 1,5 0 ,0 0 ,0 1 2,3 

Ballet 2 1,9 2 3,1 0 ,0 1 1,6 1 2,3 

Basquete 7 6,5 5 7,7 2 4,7 6 9,7 1 2,3 

Catequese 12 11,1 6 9,2 6 14,0 6 9,7 6 13,6 

Espanhol 2 1,9 2 3,1 0 ,0 2 3,2 0 ,0 

Futebol 9 8,3 3 4,6 6 14,0 7 11,3 2 4,5 

Handebol 6 5,6 4 6,2 2 4,7 4 6,5 2 4,5 

Informática 4 3,7 3 4,6 1 2,3 2 3,2 2 4,5 

Inglês 10 9,3 3 4,6 7 16,3 6 9,7 3 6,8 

Karatê 1 ,9 0 ,0 1 2,3 0 ,0 1 2,3 

Kumon 1 ,9 1 1,5 0 ,0 1 1,6 0 ,0 

Música 10 9,3 6 9,2 4 9,3 5 8,1 5 11,4 

Natação 10 9,3 4 6,2 6 14,0 4 6,5 6 13,6 

Reforço escolar 3 2,8 3 4,6 0 ,0 1 1,6 2 4,5 

Ténis 1 ,9 0 ,0 1 2,3 1 1,6 0 ,0 

Voley 7 6,5 6 9,2 1 2,3 3 4,8 3 6,8 

Xadrez 11 10,2 8 12,3 3 7,0 8 12,9 3 6,8 

NR 10 9,3 7 10,8 3 7,0 4 6,5 6 13,6 

Total 108 100,0 65 100,0 43 100,0 62 100,0 44 100,0 

EM – Até ensino médio. ES – Ensino superior. NR – Não respondeu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


