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RESUMO
GIRON, J. Projeto Esporte Cidadão: Avaliação de impacto de uma política
pública voltada ao esporte educacional. 2020. 113 f. (Tese de Doutorado)
Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Faculdade de Economia e Administração e
Contabilidade, Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2020.
INTRODUÇÃO: A prática de atividade física deve ser continuamente estimulada
pelos efeitos positivos que ela apresenta sobre o bem-estar físico e psicológico, e
também, porque a inatividade física pode agravar problemas físicos e emocionais.
Devido aos seus benefícios, programas que incentivam a prática de atividade física
têm recebido atenção em nosso país, demandando estudos de avaliação impacto
sobre a saúde física e emocional de seus participantes. OBJETIVO: Avaliar o
impacto do Projeto Esporte Cidadão da cidade de Indaiatuba/SP sobre o estado
nutricional e a qualidade de vida de seus participantes. MÉTODO: Realizou-se um
estudo longitudinal do tipo painel, (2018–2019), com dois grupos: Grupo Caso e
Grupo Controle e duas variáveis de desfecho: estado nutricional (medidas
antropométricas) e qualidade de vida (Escala Multidimensional de Satisfação com
a Vida Infantil). O método adotado para a avaliação foi o de Diferenças em
Diferenças. RESULTADOS: Foram avaliadas 30 crianças no Grupo Caso (média
de 9,6 anos, DP ± 1,10 anos, sendo 53,33% meninos) e 41 crianças do Grupo
Controle (média 8,9 anos, DP ± 0,77 anos, sendo 36,34% meninos). A média de
idade dos responsáveis do grupo caso foi 36,96 anos (DP=7,09) e do grupo controle
de 35,50 anos (DP=7,36); o estado civil “casado” (caso = 90%; controle = 77,5%) e
a cor de pele “branca” (caso = 43,3%; controle = 60%) foram predominantes nos
dois grupos. Houve uma proporção menor de chefes com baixa escolaridade no
grupo caso do que no grupo controle. Constata-se uma condição socioeconômica
mais privilegiada entre as crianças do grupo caso sendo 43,3% na Classe B,
enquanto no grupo controle 22%. A estimação dos modelos mostrou que a
participação no PEC não impactou nem o estado nutricional nem a qualidade de
vida das crianças participantes, apenas o tamanho da família mostrou uma
influência positiva estatisticamente significante sobre o estado nutricional e a idade
da criança sobre a qualidade de vida (uma relação negativa). DISCUSSÃO: Esses
resultados contrapõem os achados recentes que apontam correlação estaticamente
significativa entre a prática da atividade física de lazer regular e manutenção do
peso adequado, medido através do IMC. Um fator que pode explicar a ausência de
impacto positivo refere-se à frequência efetiva das crianças no projeto, aspecto que
não foi possível controlar. Apesar da vasta literatura que aponta para a correlação
entre estas variáveis, prática de atividade física de lazer, estado nutricional e
qualidade de vida sob a ótica do bem-estar, os resultados aqui apresentados não
chegaram às estas mesmas conclusões. Vale ressaltar que pesquisas que
estudaram a relação entre atividade física de lazer e bem-estar subjetivo ainda são
incipientes, indicando a necessidade de um aprofundamento dos estudos.
CONCLUSÃO: Não foram encontradas evidências que corroborem as hipóteses de
que o Projeto Esporte Cidadão tem impacto sobre o estado nutricional e a qualidade
de vida de seus participantes.
Palavras-Chave: Avaliação de Impacto, Qualidade de Vida, Bem-Estar Subjetivo,
Políticas Públicas, Estado Nutricional, Atividade Física.
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ABSTRACT
GIRON, J. Citizen Sport Project: Impact assessment of a public policy directed
to educational sport. 2020. 113 f. (PhD Thesis) Faculty of Pharmaceutical Sciences,
Faculty of Economics and Administration and Accounting, Faculty of Public Health,
University of São Paulo, São Paulo, 2020.
INTRODUCTION: The practice of physical activity must be continuously stimulated,
essentially in behalf of the positive effects it has on physical and psychological wellbeing; supplementary to that, physical inactivity is a factor that can aggravate physical
and emotional problems. As a result of their benefits, programs that encourage the
practice of physical activity have been receiving a growing focus in our country, and
for this reason, it is important to assess the impact that these programs can take in the
physical and emotional health of its participants. OBJECTIVE: To assess the impact
of the Citizen Sport Project in the city of Indaiatuba/SP on the nutritional status and
quality of life of its participants. METHODS: A panel data (2018–2019) was carried out
with two groups: Case Group and Control Group and two outcome variables: nutritional
status (anthropometric measures) and Quality of life (Multidimensional Scale of
Satisfaction with Child Life). The impact of the program was estimated using the
method Differences in Differences. RESULTS: Thirty children were evaluated in the
Case Group (mean 9.6 years, SD ± 1.10 years, 53.33% being boys) and 41 children
in the Control Group (mean 8.9 years, SD ± 0.77 years, being 36.34% boys). The
average age of those responsible for the case group was 36.96 years (SD = 7.09) and
for the control group, 35.50 years (SD = 7.36); the marital status "married (case = 90%;
control = 77.5%)" and white skin color (case = 43.3%; control = 60%) were predominant
in both groups. There was a lower proportion of heads with low education in the case
group than in the control group. There is a more privileged socioeconomic condition
among children in the case group, 43.3% in Class B, while in the control group 22.0%.
The results of the Differences in Differences in Nutritional Status model show that only
the size of the family showed a statistically significant positive influence over the
nutritional status and the children´s age over quality of life (a negative correlation).
DISCUSSION: These results contradict the recent findings that point to a statistically
significant correlation between the practice of regular physical activity and
maintenance of adequate weight, measured through the BMI. One factor that may
explain the absence of a positive impact is related to the effective frequency of children
in the project, an aspect that was not possible to control. Despite the vast literature that
points to the correlation between these variables: physical activity, nutritional status
and quality of life from the perspective of well-being, the results presented here did not
present the same conclusions. It is worth mentioning that research that compared
subjective well-being to health-related operational variables is still embryonic,
indicating the necessity of further research. CONCLUSION: Forasmuch no significant
association was found, between the participation of the PEC and an improvement in
the quality of life or nutritional status.
Keywords: Impact Assessment, Quality of Life, Subjective Well-Being, Public Policies,
Nutritional Status, Physical Activity.

9

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Fatores e afirmativas da Escala Multidimensional de Satisfação de Vida
para Crianças/EMSVC............................................................................56
Quadro 2 – Esquema de representação do modelo Diferenças em Diferenças.........62

10

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Representação do procedimento de coleta de dados.............................49

Figura 2 – Diagrama da execução da pesquisa........................................................50

11

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Distribuição dos alunos matriculados no Projeto Esporte Cidadão, segundo
sexo e faixas etárias – Indaiatuba/SP – 2017............................................45
Tabela 2 – Distribuição dos alunos matriculados no Projeto Esporte Cidadão em 2017
divididos por polo e modalidade................................................................46
Tabela 3 – Distribuição das crianças das amostras dos Grupos Caso e Controle,
segundo idade e sexo, no Tempo 0..........................................................65
Tabela 4 – Distribuição das amostras dos Grupos Caso e Controle, segundo variáveis
sócio demográficas, no Tempo 0..............................................................66
Tabela 5 – Distribuição das amostras dos Grupos Caso e Controle, segundo
classificação socioeconômica, no Tempo 0. ............................................66
Tabela 6 – Distribuição das crianças dos Grupos Caso e Controle, segundo estado
nutricional, no Tempo 0 e no Tempo 1. ......................................................68
Tabela 7 – Impacto do PEC sobre o Estado Nutricional: estimativa do modelo
incompleto (sem controles) .......................................................................68
Tabela 8 – Impacto do PEC sobre o Estado Nutricional: estimativa do Modelo de
Diferenças em Diferenças completo ........................................................69
Tabela 9 – Médias do Escore de Bem-Estar Subjetivo, segundo sexo e tempo..........70
Tabela 10 – Impacto do PEC sobre o Bem-Estar Subjetivo: estimativa do Modelo de
Diferenças em Diferenças completo .........................................................71
Tabela 11 – Coeficientes das variáveis no modelo de Diferenças em Diferenças da
Qualidade de Vida, sob a ótica do Bem-Estar Subjetivo.....................72

12

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................ 14
2. OBJETIVOS E HIPÓTESES .................................................................................. 17
2.1.

OBJETIVO GERAL .......................................................................................... 17

2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................ 17

2.3.

HIPÓTESES ...................................................................................................... 17

3. EMBASAMENTO TEÓRICO E EMPÍRICO: ESPORTE EDUCACIONAL E BEMESTAR SUBJETIVO ................................................................................................... 18
3.1.

O DOMÍNIO DO CORPO ENQUANTO EQUALIZADOR SOCIAL ................ 20

3.2. O TERMO QUALIDADE DE VIDA E SUA RELAÇÃO COM A ATIVIDADE
FÍSICA ......................................................................................................................... 24
3.2.1. O PERCURSO HISTÓRICO DO CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA. ... 24
3.2.2. A QUALIDADE DE VIDA ENQUANTO BEM-ESTAR SUBJETIVO .............. 29
3.3. O ESTADO NUTRICIONAL, BEM-ESTAR SUBJETIVO E ATIVIDADE
FÍSICA. ........................................................................................................................ 31
4. POLÍTICAS PÚLICAS ............................................................................................ 37
4.1.

POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PRÁTICA DA ATIVIDADE FÍSICA.37

4.2. AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE
EDUCACIONAL .......................................................................................................... 39
5. METODOLOGIA ..................................................................................................... 42
5.1.

OBJETO DE ESTUDO: O PROJETO ESPORTE CIDADÃO/PEC ................ 43

5.2.

COLETA DE DADOS ....................................................................................... 48

5.3.

SELEÇÃO DA AMOSTRA ............................................................................... 50

5.3.1. GRUPO CASO .................................................................................................. 50
5.3.2. GRUPO CONTROLE ........................................................................................ 52
5.4.

MENSURAÇÃO DAS VARIÁVEIS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS ......... 54

5.4.1. AVALIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL ................................................... 54
5.4.2. BEM-ESTAR SUBJETIVO ............................................................................... 55
5.4.3. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E DEMOGRÁFICOS ............................. 59
5.5.

ASPECTOS ÉTICOS ........................................................................................ 60

13

5.6.

RISCOS E BENEFÍCIOS .................................................................................. 61

5.7.

MÉTODO DE ANÁLISE DOS DADOS ............................................................ 61

6. RESULTADOS ....................................................................................................... 64
6.1. CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA E DEMOGRÁFICA DA
AMOSTRA: GRUPOS CASO E CONTROLE ........................................................... 64
6.2.

IMPACTO DO PEC SOBRE O ESTADO NUTRICIONAL DAS CRIANÇAS 67

6.3. IMPACTO DO PEC SOBRE O BEM-ESTAR SUBJETIVO DAS CRIANÇAS.
………………………………………………………………………………………………………………………………….70
7. DISCUSSÃO ........................................................................................................... 73
6. CONCLUSÃO ......................................................................................................... 78
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................................... 80
ANEXOS ...................................................................................................................... 94
ANEXO 1 – TEMAS TRANSVERSAIS DAS AULAS DO PROJETO ESPORTE
CIDADÃO – INDAIATUBA/SP – ANO 2019 ............................................................. 94
ANEXO 2 - ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE SATISFAÇÃO COM A VIDA
INFANTIL / EMSVI ...................................................................................................... 97
ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO .............. 101
ANEXO 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE . 104
ANEXO 5 - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE .... 106
ANEXO 6 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA ............. 108

14

1. INTRODUÇÃO

A prática de atividade física regular vem sendo, ao longo das últimas décadas,
apontada como uma grande aliada da saúde e da manutenção de uma vida saudável,
agindo de forma preventiva, contribuindo para o controle e melhoria de várias
condições de saúde, em especial no combate à obesidade infantil que é hoje um
grande desafio de saúde pública (CASTRO et al., 2019).
Estimular a atividade física em crianças tem se tornado de grande interesse
para a saúde pública, uma vez que a presença da obesidade nessas faixas etárias é
frequentemente associada ao desenvolvimento precoce de outras doenças crônicas
não transmissíveis, como hipertensão arterial, dislipidemias e Diabetes Melito. Entre
os efeitos da obesidade durante a infância está uma maior probabilidade de
sobrepeso/obesidade na idade adulta e consequentemente, de outras doenças
crônicas; além do aumento do risco de mortalidade, especialmente por doenças do
aparelho circulatório (ENES & SLATER, 2010). E, embora grande parte das doenças
relacionadas ao sedentarismo somente se manifeste na fase adulta, sabe-se que seu
desenvolvimento pode se iniciar na infância (HALLAL et al., 2006).
Em adultos, um estilo de vida ativo está associado a uma redução da incidência
de várias doenças crônico-degenerativas, bem como a uma redução da mortalidade
em geral. Em crianças, um maior nível de atividade física contribui para melhorar o
perfil lipídico e metabólico, além de aumentar a probabilidade de que ela se torne um
adulto, também ativo (LAZZOLI et al., 1998).
Ademais, dos claros benefícios que a prática da atividade física regular traz à
saúde, outros aspectos do desenvolvimento humano devem ser levados em
consideração, principalmente aqueles que dizem respeito ao emocional. A inatividade
física é apontada como um fator que pode agravar problemas emocionais, como:
ansiedade, depressão e estados negativos de humor (MCGOVERN, 2008), ao passo
que a atividade física vem sendo apontada como um fator que promove o bem-estar
psicológico (WEINBERG & GOULD, 2001).
Como consequência da falta da atividade física e de uma alimentação
inadequada, a obesidade compromete a autoestima do jovem (ABRANTES,
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LAMOUNIER & COLSIMO, 2002), sendo associada à baixa qualidade de vida na
infância, trazendo a esses indivíduos consequências psicológicas no longo prazo
(RAVENS-SIEBERER, REDEGELD & BULLINGER, 2001; POETA, DUARTE &
GIULIANO, 2010).
Assim, do ponto de vista de saúde pública e medicina preventiva, promover a
atividade física na infância significa estabelecer uma base sólida para a redução do
sedentarismo na idade adulta, contribuindo, não só para a redução de doenças
crônicas, mas também para uma melhor qualidade de vida, sob a ótica do bem-estar
subjetivo (LAZZOLI et al.,1998).
Adicionalmente, os custos do sistema de saúde são pressionados em
decorrência do sedentarismo, na medida em que este é fator de risco para doenças
crônicas que elevam os gastos de saúde pública (DING et al., 2016), tanto no Brasil
quanto em diversos países. De modo que, incentivar o hábito da atividade física entre
crianças é uma ação que também contribui para reduzir os custos associados ao
sedentarismo na vida adulta (BUENO et al., 2016).
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 217, preconiza o direito de todo
indivíduo a oportunidade de participar de atividades esportivas e de lazer, sendo de
responsabilidade dos Estados e dos Municípios proporcionar esse tipo de serviço à
população (BRASIL, 1988). Neste sentido, além de ações voltadas à saúde,
educação, cultura e lazer, é necessário ter ações públicas que garantam à criança o
acesso à prática da atividade física regular.
Nesse contexto, foi aprovada em 2006 uma lei de âmbito nacional que permite
que empresas e pessoas físicas apliquem parte do seu Imposto de Renda em projetos
esportivos que tenham sido aprovados pelo Ministério da Educação, conhecida como
Lei de Incentivo ao Esporte (Lei 11.438/2006, BRASIL, 2006).
Em função desta lei, a prefeitura do município de Indaiatuba/SP, criou em 2014
o Projeto Esporte Cidadão que tem por finalidade estimular atividade física de lazer e
a convivência social, a promoção da qualidade de vida e o bem-estar físico de seus
participantes.
De acordo com a apresentação deste projeto no site da prefeitura, “o esporte e
o lazer vão além da concepção da prática de atividade física em tempo disponível,
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constituindo valiosos instrumentos de integração e inclusão social, que estimulam
atitudes de cooperação, participação e ludicidade”1.
Diante dos benefícios da prática de atividade física, tanto a iniciativa pública
quanto a privada, têm direcionado recursos para criar e manter programas com este
objetivo para a população brasileira (REVERDITO et al., 2017). Nesse contexto, cabe
avaliar a efetividade de tais programas, tendo em vista a escassa pesquisa no Brasil
sobre políticas públicas que se propõem a promover a prática da atividade física de
lazer visando a melhora tanto do estado nutricional quanto do bem-estar subjetivo de
seus participantes, conforme defende Giacomoni e Hutz (2008).
Vale ressaltar a importância de se discutir as várias nomenclaturas usadas para
designar a prática de atividade física, essa grande variedade de nomes, entendidos
por vezes como sinônimos, não possuem do ponto de vista teórico o exato significado
que lhes são atribuídos comumente. Há um exemplo disso no próprio nome do projeto,
que embora use a expressão “esporte”, trata-se de um programa que promove a
atividade física de lazer e não o esporte, além disso confunde-se aqui também, as
ideias por trás do que seria esporte no sentido restrito da palavra e a expressão
esporte cidadão, cabendo uma discussão teórica da evolução dos diversos termos
usados nos trabalhos científicos diferenciando-os do senso comum.
Além dessa questão, outro ponto importante é o conceito de qualidade de vida.
O projeto alvo deste estudo, apresenta em seus objetivos esses dois conceitos:
qualidade de vida e bem-estar subjetivo. O conceito de qualidade de vida evoluiu ao
longo do tempo, passando desde análises essencialmente voltadas à saúde e
ausência de doença, até o uso atual da noção de bem-estar subjetivo, conceito usado
neste estudo para operacionalizar a qualidade de vida (SOUZA & KUCZYNSKI, 2018).
Portanto, ao se discutir o impacto que o Projeto Esporte Cidadão tem sobre o
estado nutricional e a qualidade de vida de seus participantes, é importante realizar
uma análise teórica dos termos: atividade física e qualidade de vida.

1

Informações obtidas no site da Prefeitura de Indaiatuba, com acesso em 02/08/2020,
https://www.indaiatuba.sp.gov.br/esportes/projeto-esporte-cidadao/

17

2. OBJETIVOS E HIPÓTESES

2.1. Objetivo Geral
Avaliar o impacto do Projeto Esporte Cidadão da cidade de Indaiatuba/SP
sobre estado nutricional e a qualidade de vida, de seus participantes.

2.2. Objetivos específicos


Caracterização socioeconômica e demográfica das crianças participantes e
não participantes do projeto;



Avaliação do impacto de médio prazo sobre estado nutricional e bem-estar
subjetivo dos participantes do Projeto Esporte Cidadão.

2.3. Hipóteses
H1) Crianças que participam do Projeto Esporte Cidadão, melhoram ou mantém
em nível adequado, ao longo do tempo, seu estado nutricional.
H2) Crianças que participam do Projeto Esporte Cidadão, melhoram ou mantém
em nível adequado, ao longo do tempo, seu bem-estar subjetivo.
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3. EMBASAMENTO TEÓRICO E EMPÍRICO: ESPORTE EDUCACIONAL E BEMESTAR SUBJETIVO

A concepção de que existe um mundo objetivo e independente das pessoas
que nele vivem e dele falam, pavimentou a via sobre a qual a ciência construiu seus
procedimentos práticos e discursivos, afirmando a objetividade, a verificação e a
mensuração dos fenômenos. A partir do último quarto do século passado, essa
imagem do objeto da ciência começa a se transformar em um novo paradigma. A
concepção de que os fenômenos, naturais ou sociais são complexos, fez ruir a ideia
de objetividade e ao mesmo tempo fez emergir as noções de subjetividade e
singularidade (VAITSMANI, 1995). A busca pela subjetividade não se dá no sentido
de desconsiderar o conhecimento científico, mas sim no sentido de conferir a ele
multidimensionalidade e complexidade, a qual o presente trabalho se apoia.
(GUATARRI, 2012; MORIN, 2011; GHIRALDHELLI & RORTY, 2006; LYOTARD,
1986)
Depreende-se disto que, se nosso ser individual é formado na cultura e em
sociedade, as influências que recebe do seu tempo histórico e lugar geográfico em
que habita são muitas, e, sendo múltiplas, qualquer estudo precisa levar em conta os
conhecimentos das mais diversas áreas do saber, dentro de uma perspectiva multi ou
até mesmo transdisciplinar.
Portanto,

propõe-se

aqui

o

desafio

de

realizar

uma

investigação

transdisciplinar, que, por consequência, enfrenta muitos obstáculos, sendo o principal
deles reunir expressões de diferentes expertises e áreas de estudo em um único,
sólido e conciso conceito.
Como exemplo mais pertinente ao tema, ao longo do levantamento bibliográfico
e leitura do material que apoiariam as hipóteses aqui apresentadas, expressões como:
esporte, prática esportiva, atividade esportiva e atividade física, apareciam ora como
sinônimos, ora como conceitos complementares e outras vezes, como conceitos
distintos. Utilizando como base a distinção entre essas nomenclaturas desenvolvida
por Barbanti (2003) e o glossário apresentado pela Organização Mundial da
Saúde/OMS (2010), o conceito de esporte engloba a ideia de uma “atividade
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competitiva, institucionalizada, que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de
habilidades motoras relativamente complexas”. O autor também argumenta que a
participação do indivíduo no esporte é motivada por uma complexa rede de fatores
que incluiriam “motivos intrínsecos e extrínsecos”.
Já o conceito de exercício físico inclui uma “sequência planejada de
movimentos repetitivos sistematicamente com o objetivo de melhorar o rendimento”,
ou seja, infere-se que o exercício físico seja então uma atividade voltada para o
preparo/manutenção do corpo buscando uma melhor performance e condicionamento
físico (BARBANTI, 2003).
O autor ainda diferencia exercício físico do conceito de atividade física, esta por
sua vez é “todo movimento corporal produzido pelos músculos esqueléticos que
provoca um gasto de energia” (BARBANTI, 2003). Portanto, faz sentido que o termo
atividade física, dentre estes apresentados, seja o mais adequado para representar o
trabalho desenvolvido pelas crianças no Projeto Esporte Cidadão/PEC.
No entanto, o documento apresentado pela OMS destaca ainda, algumas
variações dentro da atividade física. Esta prática, pode contemplar desde uma longa
caminhada, como carteiros e crianças da zona rural que moram longe da escola,
passando por atividades rotineiras como andar de bicicleta ou brincar no quintal, até
atividades físicas mais direcionadas como no caso do PEC. O glossário apresentado
pela OMS (2010), sugere outros termos ainda dentro do grande escopo atividade
física, sendo a atividade física de lazer como a que melhor descreve a praticada pelo
PEC pois, segundo o glossário da OMS (2010), esta seria a atividade física realizada
por um indivíduo que não é exigida como uma atividade essencial da vida diária e é
realizada a critério do indivíduo. As aulas incluem a participação em esportes,
condicionamento físico ou treinamento e atividades recreativas, exatamente como
propõe as práticas desenvolvidas no projeto objeto de estudo deste trabalho.
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3.1. O domínio do corpo enquanto equalizador social

Para compreender sob um olhar transdisciplinar o papel que a prática da
atividade física de lazer tem para a sociedade atual, é necessário entender como a
noção da educação do físico e do corpo construíram as noções modernas e pósmodernas de esporte, exercícios físicos e atividade física (FOUCAULT, 2014;
BOURDIEU, 2004, 2011).
Traçar um panorama histórico é necessário para a compreensão do meio em
que o indivíduo está inserido, pois é o todo que influencia o indivíduo desde as mais
simples decisões até as mais complexas ao longo de toda a vida. Entender este
caminhar histórico e pontuar as mudanças que estes conceitos tiveram ao longo do
tempo, se interligam diretamente com a proposta de trabalho aqui apresentada de
avaliar a qualidade de vida, sob a perspectiva de bem-estar subjetivo de crianças que
participam de uma política pública voltada à prática da atividade física.
Nesta contextualização torna-se primordial compreender que a atividade física
deve também ser compreendida a partir das ideias expostas pela sociologia do
esporte pois, como afirma Padrão dos Santos (2012), a comunidade acadêmica tem
produzido cada vez mais estudos sobre a temática da qualidade de vida, na tentativa
de desvendar quais aspectos desse conceito são tangíveis ou intangíveis; quais as
condições e modos de vida que a influenciam e as implicações do contexto histórico
e cultural, nesta temática.
A preocupação com o estado de saúde da população iniciou-se no final do
século XVI e começo do XVII, sob as perspectivas política e econômica – bem
diferente da abordagem atual – quando a visão mercantilista via a saúde dos
indivíduos como elemento fundamental para o enriquecimento da nação, na medida
em que garantia um exército saudável e ativo assegurando a força real de um Estado
em relação aos outros (KAMITA & RODRIGUES, 2018; FOUCAULT, 2014).
O controle da sociedade sobre os indivíduos começou, assim pelo corpo, uma
realidade biopolítica. Além do controle sob o corpo, também fazia parte dos
mecanismos da época a vigilância, correção e higienização. A esse conjunto de
práticas Foucault (2014) chamou biopoder, assumindo duas formas: de um lado a
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anatomo-política e de outro, uma biopolítica. A primeira diz respeito aos dispositivos
disciplinares que operam para extrair do corpo humano o máximo de sua força
produtiva mediante o controle do tempo e do espaço, no interior das instituições,
como: escola, hospital, fábrica e prisão. A segunda, por sua vez, volta-se à regulação
de taxas de natalidade e mortalidade, fluxos migratórios etc. É neste contexto que as
preocupações sanitárias dos estados deram ensejo às tabelas de natalidade e
mortalidade como índice de saúde da população.
Foi apenas na virada do século XIX para o XX que na Europa esta atividade
física passa a ser caracterizada como ginástica, termo que segundo Soares (2004, p.
20) abarca “exercícios militares de preparação para a guerra; são jogos populares e
da nobreza, acrobacias, saltos, corridas, equitação, esgrima”, sendo desenvolvida
através de diversos métodos. Assim, uma prática anteriormente realizada com fins
militares passa a ser difundida para toda uma sociedade, crescentemente urbana e
industrial.
Em meados do século XX aconteciam desordens provocadas por uma
população carente de condições de sobrevivência e de educação. Naquele contexto,
a prática da atividade física vinha como uma forma de higienização da população
urbana. As doenças proliferavam e atrapalhavam a saúde do trabalhador. Assim, junto
com inúmeras medidas sanitárias e de moralização das cidades, a atividade física, na
forma da ginástica, passou a ser defendida pelos meios intelectuais como forma de
aprimoramento da saúde, tanto individual quanto coletiva (SOARES, 2004).
Depreende-se disso a ideia de que as relações econômicas e mercantis
extrapolam para as relações sociais no cotidiano (POLANYI & STIGLITZ, 2016).
Passando a ser, como condição obrigatória de sobrevivência, um modelo de
apreensão e relação com o mundo (BARTHOLO, BITTENCOURT & RIBEIRO, 2002)
e logo, o indivíduo enquanto sujeito humano passa a reproduzir e a produzir de forma
a retroalimentar a organização social. Conforme afirma Libâneo (1991) pelo simples
fato de se viver em sociedade, do labor em instituições, da participação do modo de
organização e funcionamento da sociedade, enquanto sujeitos depende-se das
relações estabelecidas de poder e do confronto de interesses entre as classes sociais.
É a partir deste reconhecimento que, de fato, a atividade física passa a ser vista
como prática capaz de potencializar a necessidade de utilidade das ações e gestos.
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Como prática capaz de permitir que o indivíduo venha a internalizar uma noção de
economia de tempo, de gasto de energia e de cultivo à saúde como princípios
organizadores do cotidiano (SOARES, 2004).
Caminhando neste contínuo histórico, percebe-se que a educação do corpo
antecedeu e orientou toda a prática pedagógica da atividade física no Brasil, durante
o século XX e desde o início dos anos 80, em vários estados do país surgem núcleos
empenhados na rediscussão de temas que vão desde a redefinição do papel da
atividade física, até questões ligadas às mudanças necessárias ao nível da prática
efetiva nas quadras, ginásios e campos. Essa discussão é reflexo de uma abordagem
maior que envolveu o país a partir do abrandamento do sistema repressivo instaurado
pela Ditadura Militar, situação essa que se verificou com maior velocidade e ênfase
após a anistia (GUIRALDHELLI JR., 1991).
Desta forma, a atividade física atendendo às necessidades produtivas e criando
meios de atuar em prol de uma sociedade que a adotou como ferramenta, passou a
ditar normas e padrões de saúde, separando os aptos daqueles que precisavam de
cuidados. A atividade física por meio da exigência de desempenho e busca constante
de resultados, desenvolveu um imaginário no qual o corpo deve estar sempre são,
belo e preparado para as exigências de uma sociedade em constante transformação.
Na escola, o corpo fará os exercícios, as repetições, a cerimônia e a avaliação, entre
tantas outras práticas, fazendo com que os alunos e alunas sejam organizados, assim
como os operários e operárias na fábrica, dentro de um sistema de normas de
comportamento, com a imposição de uma série de tarefas que visam um objetivo
maior de docilizar os corpos (BOURDIEU, 2002; FOUCAULT, 2014).
Corpos que necessitam obter aptidões e qualificações, prontos para executar o
trabalho (GRANDO, 1996). A antiga (e ainda presente) exigência de rendimento, de
habilidades motoras bem desenvolvidas e destreza na execução dos movimentos
ginásticos, fez com que a atividade física fosse caracterizada como a prática capaz
de fortalecer o corpo e a moral dos indivíduos (CONTREIRA & CORAZZA, 2009).
À vista disto, a principal premissa da sociedade disciplinar (final do século
XVIII até por volta de 1940) era a modelação do comportamento. Essa perspectiva
mudou a partir de meados do século XX, pois o indivíduo interiorizou a disciplina,
independentemente da presença ou ausência de algum tipo de autoridade investida
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(HAN, 2015). É nessa linha que Deleuze (2011) nos leva a um entendimento de que
a sociedade disciplinar sedimentou a sociedade de controle. Já não há muros que
separam o lado de dentro das instituições do lado de fora (DELEUZE & GUATTARI,
2011), não apenas pela disseminação dos dispositivos tecnológicos de vigilância tanto
no espaço privado quanto no público. As palavras de ordem não parecem ser mais
coagir, ordenar, disciplinar, reprimir, mas sim agradar e impressionar (LIPOVETSKY,
2019).
O corpo é parte do universo subjetivo, pois ele é socialmente construído (LE
BRETON, 1992) e a imagem que o ser faz do próprio corpo constrói sua identidade
(FREUD, 2010a; LACAN, 1998). Também, Winnicot (2011) aponta que nos estágios
iniciais da infância o indivíduo ainda, não está em condições de perceber o ambiente,
não existindo um self estruturado capaz de diferenciar entre o EU e o(s) OUTRO(s).
Conjectura-se assim, que os padrões culturais agem como sistemas
organizados de símbolos e a cultura, vista como totalidade acumulada de tais padrões,
não é apenas um ornamento da existência humana, mas uma condição essencial para
ela, a principal base de sua especificidade (GEERTZ, 1981).
É com Lacan (1998), afirmando que o inconsciente é o discurso dos outros, que
podemos entender como se dá a passagem da sociedade do biopoder de Foucault
para a sociedade de controle deleuziana e desta, para a sociedade do cansaço de
Byung-Chul Han (HAN, 2015). O próprio indivíduo manipula calculadamente os seus
gestos, seus comportamentos, não porque está sendo vigiado, mas ele mesmo exerce
o controle de si para se mostrar ao outro (FOUCAULT, 2014; LIPOVETSKY, 2019). É
neste contexto que o corpo ganha tanta importância no imaginário coletivo e por isso a
elucidação de tais pressupostos faz compreender a como e por que a educação do
corpo, as atividades físicas, o lazer, a cultura, são domínios em que investem as
políticas públicas e privadas (BETTINE, GUTIERREZ & MARQUES, 2019), dentro da
complexa teia do desejo - e da concretude - de viver bem.

24

3.2. O termo Qualidade de Vida e sua relação com a atividade física

A ideia atual sobre a qualidade de vida ultrapassou sua origem na área da
saúde e constitui hoje um campo cuja principal característica é a transdisplinariedade.
Esta diversidade, ao mesmo tempo que disponibiliza uma riqueza de ideias, deve ser
precedida como uma reflexão conceitual e grande rigor metodológico, no sentido de
não perder de vista os paradigmas originais de cada área em seu processo de
aproximação (BETTINE, GUTIERREZ & MARQUES, 2019).

3.2.1. O percurso histórico do conceito de Qualidade de Vida.

O conceito de qualidade de vida surgiu na década de 1970 como uma medida
atrelada, especificamente, à saúde como sinônimo de ausência de doença. Sob este
enfoque, o instrumento do WHOQOL-Group (WHOQOL GROUP, 1995), o mais
utilizado ao redor do mundo quando se fala no tema, procura avaliar o grau da
qualidade de vida com base em sintomas e incapacidades do indivíduo, ou seja, mede
a qualidade de vida por aspectos relacionados à condição de saúde. Ilustrando esse
aspecto, um estudo da validade discriminante do instrumento, em sua versão em
português de Portugal, mostrou-se eficaz em discriminar pessoas doentes da
população em geral (CASTRO et al., 2013). Por outro lado, instrumentos de avaliação
psiquiátrica validados para populações sadias são inadequados para avaliar quadros
de populações portadoras de doenças terminais ou crônicas, dada a sobreposição de
sintomas físicos e/ou mentais (SOUZA & KUCZYNSKI, 2018).
Com o passar das últimas décadas, evidenciou-se que o conceito de qualidade
de vida não deveria se restringir ao contexto da ausência da doença, mas também
abranger outras áreas em um contínuo biopsicossocial (CONSTANTINO, 2016).
Segundo Assumpção et al. (2000), a qualidade de vida deve ser entendida ademais,
como a sensação subjetiva de bem-estar, podendo ser interpretada, segundo Araújo
e Araújo (2000), como a capacidade de aproveitar a vida e de superar desafios,
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passível de observação em diferentes momentos, no trabalho, na escola, na família,
em atividades culturais e esportivas, na velhice, na maturidade e durante a infância.
Shin e Johnson (1978, apud ASSUMPÇÃO et al., 2000, p.120) já acreditavam,
na década de 1970, que a qualidade de vida, se relaciona com “a possessão de
recursos necessários para a satisfação das necessidades e dos desejos individuais”,
com a “participação em atividades que permitem o desenvolvimento pessoal, com a
auto realização” e com uma “comparação satisfatória entre si mesmo e os outros”.
Assim, a maior dificuldade ao falar sobre qualidade de vida é considerar, de
maneira clara, seu conceito. Pois este, abrange aspectos bastante distintos, que vão
desde ideias difundidas pelo senso comum, passando por enfoque econômico, até
sua instrumentalização para fins políticos ou mercadológicos – aparecendo em
discursos e promessas de governantes que propagandeiam as benfeitorias de seus
mandatos e de empresas que divulgam seus novos produtos como promotores de
uma melhor qualidade de vida, se valendo exatamente da imprecisão do termo
(BETTINE, GUTIERREZ & MARQUES, 2019).
De um modo geral, a política governamental tende a refletir a teoria
(econômica) mais conveniente ao ponto de vista político e o que tende a extravasar
do círculo dos especialistas é a versão simplificada e vulgarizada de ciência
(HOBSBAWM, 2011), ou seja, usam dessa imprecisão do termo qualidade de vida e
adotam o conceito que mais se aproxima de seus interesses, ignorando o que a
ciência diz sobre este termo.
A qualidade de vida pode ser entendida como algo que pode ser comprado,
adquirido. De acordo com os pensamentos de Bauman (2001) sobre a pósmodernidade, a qualidade de vida também seria entendida como produto que pode
ser usufruído por quem puder comprá-la, do mesmo modo, constituído como um ideal
a ser perseguido pelo sujeito, individualmente. A busca ávida e sem fim por receitas
de vida, é ainda uma variedade do comprar, e uma variedade da máxima importância,
que atribui a nossa felicidade, seguramente, à competência pessoal.
Para ampliar os conceitos é necessário partir deste pensamento sobre a
sociedade pós-moderna de consumo, e retroceder no tempo, apoiando-se nas ideias
de Fromm (1965). Segundo o autor, desde o momento do pós-guerra no mundo
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ocidental, a ideia de ‘homo consumericus2’ já se faz presente, sendo necessário
compreender que a formação do estado de bem-estar está intimamente relacionada
ao consumo e com o liberalismo econômico (BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO
1998; HABERMAS, 2014).
Neste contexto, na conjunção entre economia de estado e política de estado
vê-se surgir a sociedade de e para consumo. Não é sem fundamento, portanto, que o
conceito de qualidade de vida passa a integrar, além das condições de saúde, a
aquisição de bens materiais e os avanços educacionais. Isto paradoxalmente contribui
para colocar a qualidade de vida tanto no interior da disputa entre as nações europeias
ocidentais na luta, simbólica e prática, por justiça e direitos humanos (HOBSBAWM,
2012a, 2012b). Foi apenas a partir de 1990 que a ONU passou a adotar um conceito
envolvendo outras dimensões além da econômica, o Índice de Desenvolvimento
Humano/IDH, como medidas de educação e longevidade da população (Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, 2012).
O aspecto socioeconômico, que perpassa as três dimensões citadas acima,
não inclui os aspectos subjetivos e multiculturais, que de mais a mais transita por
valores e práticas como urbanidade e respeito mútuo, bases da força espiritual da
democracia (GONÇALVES & VILARTA, 2004). É indiscutível que o indivíduo em sua
apreensão do mundo, em sua percepção de si próprio, na forma como ele se relaciona
com outros e o significado que ele dá a todas estas associações, “são profundamente
influenciadas pela quantidade de satisfação instintual que a riqueza existente torna
possível” (FREUD, 2010b, pág. 05). Contudo, o enfoque meramente quantitativo, além
de considerar aspectos socioeconômicos, lida com questões de saúde, incluindo no
cálculo a expectativa de vida ao nascer e taxas de mortalidade da população
(BETTINE, GUTIERREZ & MARQUES, 2019). E desta forma, os padrões ocidentais
modernos são tomados como referência para aferir todas as nações do planeta
(GONÇALVES & VILARTA, 2004).
Esses aspectos, que avaliam as condições de saúde, estão inseridos também
no contexto histórico de criação da OMS, quando o ocidente promoveu a criação de
diversas instituições universais preocupadas em promover assistência humanitária e

2

O sujeito que não está preocupado em possuir coisas, mas em consumi-las.
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defender os direitos humanos. Na esteira desse processo, desenvolveu uma
consciência dando sentido a uma comunidade global, no exato momento em que o
mundo europeu se via destruído pela rivalidade entre as nações (IRIYE, 2014). A fase
de prosperidade, em que o velho continente entrou, com o crescimento e
modernização das indústrias devido, especialmente, mas não apenas, ao Plano
Marshall (STEIL, 2019), fez desviar a atenção popular do consumo, das necessidades
básicas para a qualidade de vida (JUDT, 2008). No pós-guerra, todas as áreas das
ciências voltaram seu foco para os aspectos patológicos da vida, criando terreno para
surgir a sistematização social, ou seja, quando a política se apropria das condições
sociais, da educação, saúde, saneamento básico, prisões, manicômios, orientada a
propiciar bem-estar e prosperidade, mitigando as possibilidades de doenças.
O termo qualidade de vida também encontra antecedentes na filosofia de
Helvetius (apud SOUZA & KUCZYNSKI, 2018), propositiva da ideia de que um homem
seria um ser estritamente físico e que sua capacidade de apreensão e pensamento
dependia das sensações físicas, prévias e atuais. Neste sentido, os procedimentos
médico-terapêuticos deveriam não só aumentar a expectativa de vida, mas sobretudo
melhorar a qualidade de vida. Assim, nas últimas décadas passou a ter mais
importância o “como” o paciente se sente, em vez de como o médico acredita que ele
deva se sentir, baseado em suas medidas clínicas (SOUZA & KUCZYNSKI, 2018).
Bauman e May (2010) salientam que o contexto das mudanças surgidas na
sociedade e na ciência que busca interpretar pauta e a forma de como se conduz, e
como somos conduzidos pelas nossas vidas.
É no diálogo e questionamento destas premissas, que surge a proposição de
um novo paradigma sobre a qualidade de vida, considerando desde a percepção e
expectativas subjetivas sobre a vida, até questões mais deterministas como o agir
clínico frente a doenças e enfermidades. A qualidade de vida não se esgota nas
condições objetivas de que dispõem os indivíduos, tampouco no tempo de vida que
possam ter, mas no significado que dão a essas condições e à maneira com que vivem
(BETTINE, GUTIERREZ & MARQUES, 2019).
Assim, o termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos,
experiências e valores, histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social
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com a marca da relatividade cultural (MINAYO, HARTZ & BUSS,2000). O que é boa
qualidade para alguém, não é necessariamente para outra pessoa (BETTI, 1997).
Destarte, na mídia, na política, no linguajar popular, são buscados atributos que
desenredam a noção do termo qualidade de vida a um só tempo operacionalizando a
banalização e promovendo a inconsistência do conceito, das ideias que o nutrem.
Outrossim, ensaia Trigo (2019, p.17) não se pode perder de vista que, essas
discussões acontecem em um mundo desenvolvido no ocidente, onde os IDHs
atingem níveis considerados mais satisfatórios, sendo que em vastas áreas do planeta
a miséria impede que se chegue a um padrão elementar de condições de qualidade
de vida... uma imensa massa humana aleijada das benesses do desenvolvimento
material e tecnológico (BETTINE, GUTIERREZ & MARQUES, 2019). Lançar mão de
referenciais seria transpor e, é absolutamente imprescindível que se evite o
transplante de conceitos de um campo para outro, de uma cultura para outra, sem
levar em consideração as particularidades (KÓVACS, ANDRADE & SGORLON,
1998).
Referenciais hegemônicos como parâmetros avaliativos generalizam grupos
em questão, pois suas particularidades históricas e culturais não são levadas em
consideração (GONCALVES & VILLARTA, 2004). Referenciais médicos como
parâmetros avaliativos enclausuram o foco no sintoma e não no paciente (SOUZA &
KUCZINSKY, 2018). Referenciais socioeconômicos são muito úteis para a sociologia
e a economia, bem como para a organização do Estado e diretrizes de políticas
públicas, mas para avaliar a qualidade de vida, de certo modo, se caracterizam como
um limite metodológico, pois diferentes regiões de um mesmo país possuem
condições socioeconômicas extremamente divergentes (BETTINE, GUTIERREZ &
MARQUES, 2019). Ainda que haja questões sociais objetivas que delimitem o espaço
e as possibilidades de ação do indivíduo, a melhoria de vida não causa diretamente
uma diminuição do mal-estar na civilização (FREUD, 2010a), pois o paradoxo é que a
felicidade parece continuar inacessível, enquanto temos mais oportunidades de colher
os frutos de melhores condições materiais de vida (BETTINE, GUTIERREZ &
MARQUES, 2019).
Esta perspectiva coloca o indivíduo no centro do processo e como tal, é a única
perspectiva que respeita o ser qualificando-o para falar por si mesmo. Ela ultrapassa
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modelos de saúde física, incluindo percepções de bem-estar, satisfação pessoal e
valorização de si mesmo, no contexto da cultura e sistema de valores nos quais se
vive (BOWLING, 1997). Por colocar o indivíduo no centro do processo, falar em
qualidade de vida, sob uma ótica que extrapola a ideia de não doença, é falar de algo
que é subjetivo, individual; coloca-se aqui em pauta então subjetividade.

3.2.2. A qualidade de vida enquanto bem-estar subjetivo

Subjetividade é a capacidade da pessoa avaliar suas próprias ideias e
expectativas, utilizando os processos cognitivos subjacentes para a percepção das
condições da sua própria vida. Tal valoração de si mesmo só pode advir da percepção
particular de cada um em torno de seu passado e seu futuro, como diz a expressão
popular “de onde saí, até onde cheguei”. Essa auto valoração ainda contempla marcos
e conquistas sociais, com diferentes graus de influência a depender da cultura em que
o indivíduo se insere. Neste pensamento entende-se que é só o indivíduo que pode
responder sobre a sua qualidade de vida. A cultura, no sentido mais amplo, integra
diferentes mecanismos de ação que perpassam o universo simbólico no qual o agente
vive, gerando diferentes experiências percebidas pelo corpo por meio dos sentidos
(LEWIN, 1997).
Além desses preceitos de bem-estar subjetivo, essa ideia de subjetividade foi
discutida ainda, pela Psicologia Humanista, por autores como Maslow (2018) e Rogers
(1986) que se mostraram comprometidos com os aspectos positivos do
desenvolvimento humano, com esse novo olhar e perspectiva sobre o comportamento
(CAMALIONTE & BOCCALANDRO, 2017). Seligman e Csikszentmihaly (2000),
também apontam que o bem-estar subjetivo se refere ao que as pessoas pensam e
sentem sobre suas próprias vidas. Na prática, para esses autores, o bem-estar
subjetivo é um termo mais científico para o que as pessoas chamam de felicidade.
Complementando, o bem-estar subjetivo pode ser entendido como o julgamento que
os indivíduos fazem em relação à qualidade da sua própria vida com base nos seus
próprios critérios (DIENER et al., 1995).
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Posto que se trata de uma ferramenta científica, a investigação e a
instrumentalização do bem-estar subjetivo como parâmetro para avaliar a qualidade
de vida, tende a adotar diferentes aspectos e avaliar o poder preditivo de cada um
deles. Seguindo uma abordagem interacionista, o bem-estar subjetivo pode ser
entendido a partir da integração entre fatores intrínsecos e extrínsecos, como: a
personalidade e eventos da vida (WOYCIEKOSKI, NATIVIDADE & HUTZ, 2014); a
faixa etária e o nível socioeconômico (GIACOMONI, SOUSA & HUTZ, 2014); ainda, a
etapa do ciclo vital em que a pessoa se encontra e à diversidade de contextos que ela
vivência (GAZZOL et al., 2018).
Adicionalmente a isso, Kozma, Stone & Stones (2000) definem que um alto
nível de bem-estar subjetivo está relacionado com um vasto número de aspectos da
vida, desde relacionamentos até satisfação conjugal, sucesso em ambientes de
trabalho, melhoria na capacidade de lidar com estresse e melhorias nos aspectos de
saúde.
Em um outro aspecto, o bem-estar subjetivo aparece ligado à avaliação do
próprio corpo. Lemes et al. (2018) estudaram a satisfação com a imagem corporal
entre adolescentes em Canoas, RS - Brasil e constataram, dentre outros indicadores,
elevada frequência de insatisfação com sua imagem. Nesta fase, o adolescente está
construindo sua identidade pessoal e social e muitas mudanças ocorrem
concomitantemente à maturação biológica, o que aumenta as preocupações com o
corpo e a aparência. Os que não possuem os biótipos desejados, se preocupam
excessivamente com a aparência física, manifestam insatisfação com a imagem
corporal e baixo bem-estar subjetivo. Ainda que o gênero seja um fator importante no
que tange à insatisfação com a imagem corporal, é preciso considerar que tanto
meninas, quanto meninos apresentam dificuldades com o tema no período da
adolescência.
Outro estudo feito com 200 crianças em Maringá, PR - Brasil (GIACOMONI,
SOUZA & HUTZ, 2014) coletou informações qualitativas sobre o que crianças pensam
sobre felicidade, constructo correlato ao do bem-estar subjetivo. Sobre “o que é ser
feliz”, as crianças trouxeram mais conteúdos sobre sentimentos positivos sobre si. As
de escolas privadas mencionaram mais o lazer, as de escola pública, destacaram a
satisfação de necessidades básicas e desejo de ter coisas que gostariam. Sobre
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“como é uma pessoa feliz”, mais da metade da amostra apontou características
subjetivas positivas, com os meninos citando mais este conteúdo.
Seguindo os achados Giacomoni, Souza e Hutz (2014) esclarecem que avaliar
a felicidade, o bem-estar subjetivo e a satisfação com a vida na infância, requer
conhecer a forma como a criança compreende o que significa ser uma pessoa feliz e
de como uma pessoa feliz, se apresenta aos outros. Isso é relevante para que as
intervenções em satisfação com a vida e bem-estar subjetivo, não desconsiderem
outros domínios relevantes para o exame da felicidade infantil.
Este processo de entendimento do bem-estar como subjetivo não é outra coisa
senão o reflexo e a aplicação de uma nova forma de entender o homem e, portanto,
o corpo e as relações distintas que sua natureza pode estabelecer (MADRONA, 2008).
Assim, distanciando-se das perspectivas médicas e socioeconômicas as quais
pretensamente investigavam qualidade de vida quando na verdade, serviam a outras
áreas do conhecimento que não a psicologia. Esta forma dá voz ao indivíduo no
contexto de sua própria história (BETTINE, GUTIERREZ, MARQUES, 2019), sem
perder de vista as dimensões macro e micro sociais dentro das quais o indivíduo se
movimenta.
Seguindo a visão de Padrão dos Santos (2012), de que o conhecimento
científico deve estar atento permanentemente às transformações na vida do indivíduo
comum e da sociedade, este trabalho adotou a perspectiva do bem-estar subjetivo
para avaliar o impacto do Projeto Esporte Cidadão sobre a qualidade de vida das
crianças participantes.

3.3. O estado nutricional, bem-estar subjetivo e atividade física.

Como apresentado anteriormente, embora o domínio do corpo tenha sido
originalmente usado como equalizador social, ele não se limita a isso. O movimento e
controle do corpo por meio da atividade física, além da sua função biopolítica, também
traz inegáveis benefícios à saúde fís0ica e ao bem-estar subjetivo das pessoas. Além
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disso associado à atividade física, o estado nutricional adequado tem sido apontado
como promotor de qualidade de vida e saúde.
Conforme orientação da Organização Mundial da Saúde/OMS um indivíduo,
pode ser classificado sob o ponto de vista nutricional, desde a magreza até a
obesidade grave, sendo o peso normal a condição desejada. Tanto a magreza quanto
a obesidade têm sido apontadas como condições que trazem prejuízos ao
desenvolvimento da criança, sendo preditores de problemas crônicos na vida adulta
(PAIVA et al., 2002).
A obesidade, na atualidade, tem sido indicada como um dos aspectos
biológicos mais impactantes na qualidade de vida de crianças e jovens. Além disso, a
obesidade infantil tem sido uma das principais ameaças à saúde, não só no Brasil,
mas em diversos outros países, uma vez que o índice de sobrepeso durante esta fase
da vida é um dos principais fatores de risco para a obesidade adulta (SILVA et al.,
2009). Pratt et al. (2013) relataram que crianças obesas tiveram 5,5 mais chances de
apresentarem prejuízos na qualidade de vida do que crianças saudáveis, nível
semelhante ao obtido em estudo de Schiwimmer (apud PRATT et al., 2013), sobre a
qualidade de vida de crianças com câncer e crianças saudáveis.
Não se tem a ideia aqui de simplificar o conceito de obesidade, como sendo
apenas o resultado de um balanço energético negativo, mas sim entender este
constructo como sendo resultado de multiplicidade de fatores que afetam um indivíduo
quanto a suas escolhas e hábitos alimentares, bem como os fatores que influenciam
seu engajamento nas atividades físicas (GILMAN & VOLPE, 2018).
Portanto, a obesidade infantil tem sido um problema de saúde pública que se
alastra cada vez mais no Brasil, elevando os gastos públicos e sendo fator de risco
para doenças crônico-degenerativas que, anteriormente, não eram detectadas em
crianças (WHO, 2014), bem como acarretando diversos transtornos como a ansiedade
e a depressão. Além de afetar a estética, afeta intrinsicamente o campo psicológico
da criança e no seu meio social (OLIVEIRA & COSTA, 2016).
Dados recentes mostraram que uma entre três crianças, com idades entre 5 e
9 anos, estão acima do peso ou obesas (MONTEIRO, ALMEIDA & BUENO JR, 2020).
Por isso, estimular a atividade física em crianças e adolescentes, além de toda a
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questão do controle do corpo, tem se tornado de grande interesse para a saúde
pública; uma vez que a presença da obesidade, nessas faixas etárias, é
frequentemente, associada ao aumento da probabilidade de sobrepeso e obesidade
na idade adulta e consequentemente, de outras doenças crônicas, com aumento do
risco de mortalidade, especialmente por doenças do aparelho circulatório (ENES &
SLATER, 2010).
Outros efeitos da obesidade durante a infância e a adolescência são os
distúrbios metabólicos, endócrinos, hipertensão e alguns tipos de câncer
(WANDERLEY & FERREIRA, 2010) e embora, grande parte das doenças
relacionadas ao sedentarismo, somente se manifeste na fase adulta, sabe-se que seu
desenvolvimento pode se iniciar na infância e adolescência (HALLAL et al., 2006). Ou
seja, todas estas evidências dos últimos 15 anos continuam corroborando a ideia de
que crianças e adolescentes acima do peso ou obesos, permanecerão nesse quadro
quando atingirem a idade adulta (LIMA et al., 2020) o que consequentemente,
acarretará numa baixa satisfação com sua imagem corporal, diminuindo os índices de
bem-estar subjetivo (LEMES et al., 2018).
A avaliação do estado nutricional tem suas vertentes objetivas e subjetivas.
Objetivamente, é apontada como um indicador de saúde da população, e como
indicador indireto de qualidade de vida, por meio de sua influência sobre aspectos
emocionais e psíquicos (SIQUEIRA & PADOVAN, 2008). E por isso, inúmeras
pesquisas têm incluído a avaliação do estado nutricional como uma de suas variáveis
de interesse, não só na área médica e nutricional, como indicador de saúde, mas
também, na área social e da psicologia.
A obesidade, como mais provável consequência de uma alimentação
inadequada e da falta da atividade física, é apontada como fator que compromete a
autoestima do jovem (ABRANTES, LAMOUNIER & COLSIMO, 2002), sendo
associada à baixa qualidade de vida na infância e na adolescência, trazendo a esses
indivíduos consequências psicológicas no longo prazo (RAVENS-SIEBERER,
REDEGELD & BULLINGER, 2001; POETA, DUARTE & GIULIANO, 2010; FINNE et
al., 2013)
Um estudo retrospectivo realizado por De Grandis, Armelinib e Cuestasc
(2014), com 25 crianças que haviam sofrido com desnutrição grave na primeira
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infância e 28 de seus irmãos sem problemas nutricionais, constatou que mais da
metade das sobreviventes da desnutrição apresentaram consequências negativas
sobre o desenvolvimento emocional, a aprendizagem e as relações interpessoais. A
principal conclusão deste estudo foi que a desnutrição grave precoce foi
significativamente associada com redução considerável da qualidade de vida durante
a idade escolar nas dimensões físicas, emocionais e sociais. Evidenciou-se a
capacidade reduzida do indivíduo de interagir com o ambiente e com os seus pares,
limitando seu potencial para ter uma vida saudável e produtiva (DE GRANDIS,
ARMELINIB & CUESTASC, 2008).
O sobrepeso e a obesidade, no outro extremo, que é a acumulação excessiva
de gordura corporal comumente resultante de uma ingestão de calorias incompatível
com o gasto energético (MENEZES & MARUCCI, 2020), estão associados a uma
ampla gama de complicações, semelhantes às associadas à desnutrição, incluindo
consequências psicológicas e sociais negativas, como: ansiedade, depressão,
angústia, baixa autoestima, sentimento de culpa, problemas de ajustamento social e
distúrbios de comportamento/conduta (TURCO et al., 2013; POETA, DUARTE &
GIULIANO, 2010, 2013).
Como posto, existem estudos que associam o sobrepeso a diversos quadros
negativos, tanto do ponto de vista da saúde física como mental; como complemento,
é possível citar ainda que a obesidade infantil desencadeia cansaço físico mais
acentuado, baixo nível de aptidão física e atraso no desempenho das habilidades
motoras (SIQUEIRA, ALVES & FIGUEIRO, 2009). Em outro estudo, o estado
nutricional foi associado a dor de cabeça crônica, crianças obesas apresentaram mais
dor de cabeça do que crianças não obesas, sendo que este incômodo foi associado à
redução na qualidade de vida (CASTRO et al., 2013). Neste sentido, é notório o papel
que a avaliação do estado nutricional tem para a qualidade de vida, sob a ótica da
saúde (MELLO, 2002) cabendo então, investigar ainda mais seu o papel sobre a
sensação subjetiva de bem-estar.
No lado oposto, entre os fatores associados a quadros positivos de saúde e
bem-estar, está a prática da atividade física regular. Uma vida ativa é apontada como
uma grande aliada na manutenção de um estado nutricional adequado e saudável,
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agindo de forma preventiva, contribuindo para o controle e melhora de condições
como a obesidade (COELHO et al., 2012).
Em adultos, um estilo de vida ativo está associado a uma redução da incidência
de várias doenças crônico-degenerativas bem como a uma redução da mortalidade
em geral. Em crianças e adolescentes, um maior nível de atividade física contribui
para melhorar o perfil lipídico e metabólico, além do fato de que é mais provável que
uma criança ou um adolescente fisicamente ativo torne-se um adulto ativo (LAZZOLI
et al., 1998) embora isso, não seja garantido (PADRÃO, 2012). Entretanto, quanto
mais avançada a idade do indivíduo, mais difícil implementar mudanças de hábitos
alimentares e de estilo de vida, e assim alterar condições metabólicas consolidadas
ao longo da vida (SILVA, TEIXEIRA & FERREIRA, 2014).
Entre os benefícios da atividade física se destaca a sua contribuição para a
redução do risco de morbidade e mortalidade (ZHAO, FORD & MOKDAD, 2008) o
qual pode ainda, ser intensificado se aliado à intervenção dietética (SHAW et al.,
2006). A importância da atividade física para indivíduos com excesso de
peso/obesidade foi demonstrada pela meta-análise realizada por Fogelholm (2010) na
qual, o tratamento dos dados recolhidos indica que o risco para todas as causas de
mortalidade cardiovascular foi menor em indivíduos com IMC elevado, mas com uma
boa aptidão física, quando comparados com indivíduos com IMC normal e baixa
aptidão física. Ou seja, a prática da atividade física se mostra muito importante mesmo
que, do ponto de vista nutricional, a condição do indivíduo não esteja
equacionada/equilibrada.
Além de a atividade física ser um hábito importante para a manutenção da
saúde, prevenção de doenças e desenvolvimento psicomotor, apresentando maior
equilíbrio no balanço energético e no controle da massa corporal (HUMPHREYS,
MCLEOD & RUSESKI,2014), é apontada como um fator que promove o bem-estar
subjetivo. A prática da atividade física promove menor reatividade ao estresse,
diminuindo a ansiedade, depressão e hostilidade, tanto em pessoas saudáveis quanto
em pacientes clínicos, melhorando de modo geral o estado de humor do indivíduo
(WERNECK & NAVARRO, 2011).
Um estudo transversal comparou variáveis psicológicas de indivíduos ativos e
sedentários, concluindo que os participantes com melhores níveis de aptidão física
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apresentavam melhores estados de humor. Segundo os autores, duas hipóteses
podem ser destacadas para essa relação entre exercício e humor: a atividade física
melhora a saúde mental e uma melhor saúde mental leva as pessoas a serem ativas
(WERNECK & NAVARRO, 2011).
Ante o exposto, fica evidenciada a relação direta entre estado nutricional e
saúde, o que levou, neste trabalho, a se adotar o estado nutricional como indicador
de saúde. Ficou também, indicada a influência da atividade física sobre a saúde e
sobre o estado nutricional, favorecendo assim, o uso do estado nutricional para avaliar
o impacto do Projeto Esporte Cidadão sobre a saúde das crianças participantes.
Todavia, é importante observar que várias circunstâncias podem influenciar a
efetiva realização da atividade física. A esse conjunto de diferentes influências
potenciais que podem promover ou desestimular a atividade física e em igual medida
atuar sobre os hábitos de vida, é o que Seabra et al. (2008) chamou de ambiente.
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4. POLÍTICAS PÚLICAS

4.1. Políticas públicas voltadas à prática da atividade física.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 consolidou diversos direitos
do cidadão, muitos dos quais se associaram a políticas públicas. Entre esses direitos,
a Constituição Federal tornou em seu artigo 217, dever do Estado “fomentar práticas
desportivas formais e não-formais, como direito de cada um” observada “a destinação
de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos
específicos, para o desporto de alto rendimento”, viabilizando a alocação de recursos
públicos para o cumprimento desse dever (BRASIL, 1988).
A partir desta época, as discussões avançaram tanto no campo da educação
física escolar, quanto no campo esportivo, ampliando a visão de atividade física e
desportiva para além do aspecto profissional, compreendendo o contexto educacional
e de lazer para a formação plena do ser humano (MACHADO et al., 2007), e portanto,
o esporte educacional passou a ser usado muitas vezes como sinônimo de atividade
física guiada e voltada ao desenvolvimento de outras competências, não apenas
àquelas ligadas diretamente ao esporte ou ao exercício físico competitivo, como
conceituado e entendido por Barbanti (2003) (GUIRALDHELLI, 1991).
Do contexto Constitucional, foi criada em 1996 a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB nº 93994/96, BRASIL, 1996) que tornou obrigatória a aula
de educação física, antes fazendo parte do currículo complementar com oferecimento
opcional. Essa Lei transformou a Educação Física em uma disciplina integrante do
currículo escolar, componente da grade regular a ser obrigatoriamente oferecida no
ensino fundamental e trazendo a atividade física para o cotidiano da criança.
No entanto, naquela época, a prática atividade física dentro da escola era uma
forma de identificar e fornecer talentos para o esporte de alto rendimento; o esporte
como apelo popular e que faria com que o Brasil alcançasse altos postos em
campeonatos mundiais (FARJALLA, 2015). Mais complicada foi a relação dessa
concepção competitiva e a prática cotidiana Educação Física escolar, pois nem
sempre as descobertas acadêmicas sobre educação física chegavam no nível da
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prática escolar, existindo diferenças regionais e entre países. As ideias do esporte
competitivo permaneciam vivas dentro da mente e da prática dos professores de
educação física escolar (GHIRALDHELLI, 1991).
Na contramão das ideias competitivas, surgiu em meados da década de 1990,
em nível federal, o Programa Esporte Solidário e Esporte na Escola, tendo como
principais finalidades levar a prática do esporte às populações carentes e diminuir as
situações de exclusão social (VERONEZ, 2005). Paralelamente surgiram duas leis: a
Lei Zico (Lei 8.672 de 1993 – BRASIL, 1993) revogada em 1998 e a Lei Pelé (Lei
9.615 de 1998 – BRASIL, 1998) que substituiu a primeira, criadas para melhorar e
profissionalizar o esporte brasileiro. Entre seus artigos, contudo, a Lei Zico enfatizava
o desporto como direito social e atribuía ao desporto educacional a finalidade de
desenvolver integralmente a criança, bem como contribuir para a formação da
cidadania e promover o lazer. A Lei Pelé, manteve esses aspectos, destacando o
pleno desenvolvimento dos praticantes, sem o foco na competitividade; mas
privilegiando a identificação de novos talentos e o esporte de participação, destinado
às práticas no momento de lazer; afirmando o esporte como promotor da formação
humana e do desenvolvimento da autonomia. Essa lei impôs regras para o
disciplinamento do esporte profissional e a definição da origem dos recursos, entre
outros aspectos (BRASIL, 1993; 1998; MACHADO et al., 2007).
Desde então, diversos projetos e programas sociais têm surgido a fim de
fomentar a prática da atividade física em uma perspectiva educacional cidadã,
atendendo, principalmente, a população em situação de risco pessoal e social. Em
meados da primeira década deste século, uma nova Lei foi instituída visando o esporte
educacional, a Lei 11.438 de 2006 (BRASIL, 2006) conhecida como a Lei de Incentivo
ao Esporte/LIE, de âmbito federal. A LIE permite que empresas ou pessoas físicas,
por meio da dedução de impostos fiscais, possam patrocinar ou apoiar projetos
esportivos de todas as estâncias, previamente aprovados pelo Ministério do Esporte
nas três dimensões: educacional, de participação ou de alto rendimento, tendo como
prioridade atender crianças e adolescentes no contra turno escolar, por meio de
práticas esportivas e educacionais.
Logo em seguida, foi criado o Programa Esportivo Segundo Tempo/PST
(BRASIL, 2007) que prioriza áreas de vulnerabilidade social e tem como foco a
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democratização do acesso, da prática e à cultura de esporte. O programa, no âmbito
federal, tem como prioridade o atendimento a crianças, adolescentes e jovens
expostos a situações de risco social e a universalização do esporte, como ferramenta
para potencializar elementos educativos. Este resultado fortaleceu as ações de ONGs
e do Terceiro setor no país, ancorados basicamente na LIE (REVERDITO et al., 2016).

4.2. Avaliação de Políticas Públicas voltadas ao esporte educacional

Avaliação de impacto refere-se a investigar o resultado derivado de uma ação,
sendo um julgamento objetivo de um projeto (ação planejada), programa ou política
pública, em andamento ou concluído, com base em critérios claros. A decisão de se
implantar, de manter uma política pública ou programa deve se embasar em uma
avaliação do seu impacto em relação aos objetivos planejados, bem como
comparando seus resultados com os de programas alternativos, até mesmo com o
que ocorreria na ausência de qualquer programa. A avaliação de impacto, portanto
investiga as mudanças ao longo do tempo, procurando identificar o efeito exclusivo do
programa, ao controlar outras influências (GERTLER et al., 2015), servindo para dar
racionalidade aos processos decisórios a partir de dados objetivamente mensurados
(FARIA, 2005; SECCHI, 2013).
Kravchychyn e Oliveira (2015) realizaram uma revisão da literatura sobre a
quantidade e qualidade de estudos de avaliação de políticas públicas voltadas ao
esporte educacional no Brasil, encontrando indícios de que o interesse em avaliar
políticas públicas voltadas a esta prática, embora tenha de fato crescido a partir da
década de 1990, ainda é escasso quando comparado ao grande potencial destes
programas. Verificaram também a variedade e a evolução dos tipos de estudo e
métodos empregados nessas investigações.
Esses autores encontraram 28 artigos publicados entre 2004 e 2013, sobre
avaliação de projetos e programas sociais esportivos (esporte educacional), no Brasil
(18 estudos qualitativos e 9 estudos quali-quantitativos) (KRAVCHYCHYN &
OLIVEIRA, 2015). Para efeitos de comparação, os estudos foram divididos em duas
categorias de acordo com seu objetivo principal: avaliação de processo ou avaliação
de impacto. Para esta classificação, os autores da revisão se valeram dos conceitos
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expostos por Cohen e Franco (2008) que consideram avaliação de processo como a
aferição da implantação e execução do programa, conforme as diretrizes concebidas
inicialmente; já a avaliação de impacto diz respeito aos efeitos que tal programa ou
projeto apresentariam sobre a população sujeito da ação.
Do total de artigos selecionados, os autores constataram predomínio de
avaliações de processo sobre as de impacto. Ou seja, 23 deles tinham como objetivo
principal a avaliação da implantação e da execução, e visavam, portanto, sugerir
melhorias na eficiência operacional do projeto avaliado. Dentre as variáveis
analisadas por estes estudos de avaliação de processos, estavam: formação e
capacitação pedagógica dos profissionais de educação física, rotatividade dos
recursos humanos, parcerias com instituições públicas e privadas na execução dos
projetos, relação professor/aluno, participação da comunidade nos processos
decisórios, frequência e evasão dos alunos, conteúdos e métodos de ensino
(KRAVCHYCHYN & OLIVEIRA, 2015).
Dos cinco estudos apontados pelos autores como sendo avaliação de impacto,
três deles não apresentaram resultados significativos. Esses estudos tinham como
objetivo compreender a contribuição das práticas esportivas nas representações dos
alunos sobre o esporte (MOLINA, SILVA & SILVEIRA, 2004); refletir sobre o papel do
esporte no desenvolvimento da região (MATTOS et al., 2010); e, investigar a
percepção de professores sobre o desenvolvimento de seus alunos e sobre a
intervenção institucional (AZEVEDO & VIANA, 2016). Estes três estudos valeram-se
de análises descritivas, quali-quantitativas e usaram amostras inferiores a 25 sujeitos
(KRAVCHYCHYN & OLIVEIRA, 2015).
Já os outros dois estudos de avaliação de impacto, obtiveram alguns
resultados. Um deles verificou a interferência das atividades no desempenho escolar,
níveis de estresse infantil e qualidade de vida dos alunos (MACHADO et al., 2007) e
o outro, apontou resultados de crescimento físico e melhora do comportamento de
alunos com déficit intelectual (FERREIRA, 2014).
Machado et al. (2007) realizaram um estudo experimental (antes e depois) com
o objetivo de verificar o impacto de um programa esportivo. O estudo envolveu 39
alunos, que responderam três instrumentos psicométricos: Teste de Desempenho
Escolar (TDE), Escala de Stress Infantil (ESI) e Escala de Avaliação de Qualidade de
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Vida (AUQEI – Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé). Na avaliação do
desempenho escolar, os resultados deste estudo mostraram que as crianças que
participaram do projeto alcançaram escores mais altos no seu desempenho escolar,
todavia essas diferenças não foram significativas. Na mesma direção, a avaliação do
estresse infantil mostrou resultados que sugerem que o projeto tem efeito positivo nas
crianças participantes, entretanto não apresentou resultados significativos sob o ponto
de vista estatístico (MACHADO et al., 2007).
O outro estudo, conduzido por Kalinoski et al. (2013) não especifica o tamanho
da amostra e declara ter avaliado o impacto do Programa Segundo Tempo a partir de
conversas (entrevistas semidirigidas) com os pais, nas quais foi declarada a
percepção de melhora: na aptidão física, desempenho motor, controle de estresse,
ansiedades/frustrações,

autoestima,

autoimagem,

autonomia,

socialização,

motivação e diminuição do preconceito, em seus filhos participantes do projeto. No
entanto, embora o estudo fosse de avaliação de impacto, seus resultados precisam
ser vistos com cautela, uma vez que foram baseados apenas na percepção dos pais,
excluindo-se medições diretas e objetivas com os participantes do programa.
Um estudo relativamente recente desenvolvido em relação ao programa
anterior ao Projeto Esporte Cidadão, realizou uma análise custo-efetividade do
Programa de Iniciação, Recreação e Aperfeiçoamento/PRIA, na cidade de
Indaiatuba/SP (ARANHA, 2014). No que tange ao impacto do PRIA, os resultados
apontaram para a existência de melhora do estado nutricional, da qualidade de vida
sob a ótica do bem-estar (AUQEI - ASSUMPÇÃO et al., 2000) das crianças e do
desempenho escolar, sendo a melhora desta última, a única estatisticamente
significante. Uma possível razão para o impacto não estatisticamente significativo em
relação ao estado nutricional e à qualidade de vida, apontada neste estudo, foi o
período relativamente curto da avaliação, apenas três meses entre a coleta 1 e coleta
2, tempo relativamente insuficiente para que fosse possível verificar o impacto sobre
perfil corporal e alterações na qualidade de vida, associado a atividade física.
Essa breve revisão reitera a escassez de pesquisas de avaliação de impacto
de políticas públicas voltadas para o esporte educacional/atividade física de lazer,
evidenciando a relevância do presente estudo.
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5. METODOLOGIA

O presente estudo foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Esportes
de Indaiatuba, por meio do Termo de Cooperação Técnica entre a Prefeitura de
Indaiatuba e a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), desde o ano de
2011 e renovado em 2016.
A pesquisa foi de caráter longitudinal quantitativo, não-experimental,
prospectivo e procurou observar os fenômenos, tais como se apresentam em seu
contexto natural. O estudo longitudinal e prospectivo se mostrou adequado à proposta
deste trabalho, pois é este um método destinado à realização de avaliações de
impacto que visam a coleta de dados ao longo do tempo, em períodos determinados.
Desta forma, é possível investigar o efeito de mudanças que venham ocorrer
derivadas de uma ação planejada (SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2006) como o
programa voltado à prática de atividade física de lazer, foco do presente estudo.
Dentre os três modelos comumente usados em estudos longitudinais (modelos
de tendência, de coorte e do tipo painel), o modelo aqui proposto é do tipo painel,
tendo como característica principal realizar o acompanhamento de um mesmo grupo
de pessoas, prospectivamente a partir de um determinado momento (GRIMES &
SCHULZ, 2002). Em síntese, o princípio fundamental deste tipo de estudo prevê a
comparação de grupos exposto e não exposto a uma determinada ação, ou seja, o
Grupo Caso (exposto ao programa) e Grupo Controle (não exposto ao programa),
sendo sua característica principal o seguimento dos sujeitos de pesquisa no decorrer
do tempo para avaliar a ocorrência de determinado desfecho, ante a exposição ou não
a determinada ação (HADDAD, 2004).
Os estudos longitudinais podem ser conduzidos com diversas finalidades,
incluindo a avaliação de fatores de risco para doenças ou desfechos, estudo do
impacto de fatores prognósticos, ou seja, que traça o provável desenvolvimento futuro
ou o resultado de um processo, além do estudo de intervenções diagnósticas e
terapêuticas (SAMPIERI, COLLADO & LUCIO, 2006).
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O presente estudo utilizou ferramentas econométricas para conduzir uma
avaliação de impacto de uma política pública voltada à prática de atividade física,
sobre o estado nutricional e o bem-estar subjetivo de seus participantes.

5.1. Objeto de estudo: o Projeto Esporte Cidadão/PEC

Em decorrência da Lei de Incentivo ao Esporte/LIE (a Lei 11.438 de 2006), em
2014 a Secretaria de Esportes do município de Indaiatuba, no estado de São Paulo,
implantou o Projeto Esporte Cidadão3. Esse Projeto foi criado pautado na ideia de que
a atividade física no contexto do esporte educacional constitui um valioso instrumento
de integração e inclusão social, estimulando atitudes de cooperação, participação e
ludicidade.
O Projeto Esporte Cidadão visa estimular e democratizar o esporte por meio da
atividade física de lazer e a convivência na comunidade, ressaltando a qualidade de
vida, o bem-estar físico e social. Conforme informações da prefeitura de Indaiatuba,
além da LIE o projeto também, conta com a parceria da Organização Nacional das
Entidades do Desporto/ONED4 fundada em junho de 2001, órgão este que representa
a prática esportiva dentro do segmento de atividades físicas, no contexto do esporte
educacional. Cabe à ONED promover, colaborar, coordenar, administrar ou executar
ações e projetos que visem atividades desportivas e paradesportivas não
enquadradas como olímpicas e paraolímpicas, e dentre os projetos apoiados está o
Projeto Esporte Cidadão, do município de Indaiatuba5.
Assim, juntos, a Prefeitura Municipal de Indaiatuba/SP e a ONED, promovem o
Projeto Esporte Cidadão, disponibilizando à população 7 mil vagas anuais, para a
prática de atividade física de lazer oferecendo 19 modalidades esportivas, dentro de
19 núcleos esportivos, distribuídos por todas as regiões do município de Indaiatuba.
Intensificando as possibilidades da educação para e pelo lazer, bem como indo além
da superação do simples divertimento, por meio do qual a prática da atividade física
3

https://www.indaiatuba.sp.gov.br/esportes/projeto-esporte-cidadao/; acesso em 24 de fevereiro de
2018.
4 http://www.oned.com.br/; acesso em 24 de fevereiro de 2018.
5 http://www.oned.com.br/livro-ii-das-atribuicoes-e-finalidades/; acesso em 10 de julho de 2020.
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torna-se um meio para a busca do desenvolvimento social. Segundo o site oficial da
prefeitura6, a missão do projeto não é o ensino do esporte para a descoberta de atletas
de alto rendimento, mas sim “contribuir para a cidadania, sociabilização, qualidade de
vida, ética, moral e o pleno desenvolvimento de cada indivíduo participante”, por meio
da prática esportiva como uma “ferramenta de apoio educacional”. Nesse contexto,
poder-se-ia atribuir ao Projeto o oferecimento de atividades físicas de lazer e não
exatamente, atividades esportivas.
Portanto, a missão do projeto, conforme exposto pela prefeitura é, por meio da
prática da atividade física de lazer, promover o desenvolvimento de outras
competências e não apenas àquelas ligadas diretamente aos vieses higienista,
militarista e competitivista, atribuídos originalmente ao esporte.
Segundo informações obtidas junto aos professores de educação física e
coordenadores do projeto, Sra. Silvia C. Queriquelli de Agostini e Heleno da Silva Luiz
Junior, em 2017 estavam matriculados no Programa 6054 crianças e adolescentes,
sendo a maioria meninos (62,21%) e quase a metade de crianças entre 8 e 11 anos
(47,39%), que podiam participar de mais de uma modalidade, conforme apresentado
na Tabela 1.
A matrícula no projeto é feita em dois momentos do ano, em fevereiro e em
agosto. O projeto é amplamente divulgado entre todas as escolas do município, tanto
públicas quanto particulares, não havendo nenhuma restrição quanto à origem do
aluno, nem tão pouco à sua classe social ou participação de qualquer tipo de programa
assistencial, sendo a única exigência da Secretaria de Esportes a necessidade de
comprovar residência no município.

6

É importante mencionar que a documentação do programa é exígua ou inacessível, de modo que
muitas das informações aqui apresentadas foram obtidas a partir de entrevistas junto aos
coordenadores e professores, bem como derivadas da observação in loco, pela pesquisadora.
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Tabela 1 – Distribuição dos alunos matriculados no Projeto Esporte Cidadão,
segundo sexo e faixas etárias – Indaiatuba/SP – 2017.
Feminino
n

Masculino

%

N

Total Geral

%

n

%

5 anos

82

3,58

168

4,46

250

4,13

6 anos

276

12,06

397

10,54

673

11,12

7 anos

328

14,34

432

11,47

760

12,55

8 anos

315

13,77

449

11,92

764

12,62

9 anos

301

13,16

468

12,43

769

12,70

10 anos

263

11,49

426

11,31

689

11,38

11 anos

237

10,36

410

10,89

647

10,69

12 anos

183

8,00

372

9,88

555

9,17

13 anos

170

7,43

345

9,16

515

8,51

14 anos

104

4,55

204

5,42

308

5,09

15 anos

28

1,22

88

2,34

116

1,92

16 anos

1

0,04

7

0,19

8

0,13

2288

100,00

3766

100,00

6054

100,00

Total Geral

Fonte: Dados primários fornecidos pela prefeitura de Indaiatuba/SP.

A Tabela 2 apresenta a distribuição dos alunos matriculados em 2017, segundo
os 18 polos (núcleos) e as 19 modalidades oferecidas no projeto. Como é possível
perceber, o maior polo, em número de matriculados, é o Centro Esportivo do
Trabalhador, com 1174 alunos representando 19,38% do total. Neste polo são
oferecidas 9 das 19 modalidades. Do ponto de vista da estrutura física dos polos, há
uma grande variedade entre eles, sendo o polo do SESI o que apresenta maior e
melhor estrutura física, no entanto ele não é inteiramente destinado ao Projeto esporte
Cidadão, sendo também utilizado pela comunidade de seu entorno.
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Tabela 2 – Distribuição dos alunos matriculados no Projeto Esporte Cidadão

Campo São Conrado

56

79

69
84

16
2
11
0

18
6

64

75
58

394
295

362
16
4

90

292

18
1

524
82

92

156

57

123
60

3
14
1

21

55

12
9

Ginásio Municipal de Esporte
Oliveira Camargo
44

62

15
3

98

97

346

21

51
74

80
24
1

Quandra 23
SESI
XII de Junho
94

15
4

56

80

12
6

17
2

87
9

14
6
12
6
94
1

53
6

11
1

11
1

217
129
77

77

Parque Corolla
Parque Temático
Pista de Bicicross

117
4
337

12
3

Educando para a vida

Total Geral

Voleibol

Tênis

Taekondo

Recreação

272

74

94

Natação

141

25
0

Centro de Esportes Unificado
Cras V - Jardim Brasil

TOTAL GERAL

Judô

8

Jiu Jitsul

45

Handbol

Ginástica de
Trampolim
Ginástica Ritmica

88
21
6

Centro de Ginástica
Centro de Lutas João Pioli
Centro Esportivo Califórnia
Centro Esportivo do
Trabalhador
Centro Esportivo Rêmulo
Zoppi

Ginástica Artística

Arena Aldrovandi

Futsal

Futebol

Caratê

Capoeira

Bicicross

Beisebol

Basquete

Altetismo

em 2017, divididos por Polo e Modalidade.

11
3
12
4

56

37
4

14
6

872
74
80
465

17
6

15
3

253

37

140
9

16
4

81

13
3

15
5

697

19
8

126
605
7

Fonte: Dados primários fornecidos pela prefeitura de Indaiatuba/SP.

No que se refere às modalidades, o projeto é bastante eclético e oferece aulas
em modalidades bastantes populares como natação, futebol e vôlei, mas também
oferece aulas pouco convencionais como por exemplo, Beisebol e Bicicross. Como
mostra a Tabela 2, a modalidade com maior número de alunos é a Natação, com 1409
alunos representando 23,26%, dos matriculados.
Como visto no embasamento teórico, apesar da palavra esporte estar no nome
do projeto, o melhor conceito que se aplica ao que de fato é oferecido é prática de
atividade física de lazer. Em 2018, segundo os coordenadores do projeto, vários
temas transversais foram tratados, entre eles destacam-se: meio ambiente,
alimentação saudável, higiene, civismo (a lista completa consta do Anexo 1). Para
embasar essa prática e promover discussões sobre os temas escolhidos, acontecem
reuniões pedagógicas periódicas com os professores, conforme se pode constatar
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durante as visitas ao projeto. Essas reuniões aconteciam todas às segundas-feiras
das 14h às 18h, na sede da Secretaria de Esportes da Prefeitura de Indaiatuba.
Nessas reuniões os professores, além de receberem informações de cunho
administrativo, eles também trabalhavam de forma colaborativa em formato de
brainstorm reunidos por área de interesse – em geral ficam no mesmo grupo
professores, aqueles que ministram as mesmas modalidades – para que possam
decidir juntos que atividades devem ser feitas e assim, cumprir com o objetivo
proposto pelos temas transversais. Durante uma dessas dinâmicas, foi possível
observar que os professores sugeriram gincanas infantis que tinham fundo moral, uso
de cantigas infantis comuns em nossa cultura, adaptação de jogos e brincadeiras
comumente usadas em nosso folclore como Cabra Cega e o Rei Manda, sempre com
o objetivo de encaixar o trabalho proposto pelo tema transversal.
Algumas dessas propostas foram observadas durante as visitas aos polos e a
sua execução constatada conforme o planejamento, na maioria das vezes. Em certas
ocasiões os professores realizaram adaptações em função de suas habilidades e
preferências.
Além das aulas semanais, que acontecem duas vezes por semana, com
duração de 50 minutos cada, os alunos participantes do projeto têm eventos de
confraternização, em julho e dezembro. Segundo os coordenadores, um destes
eventos tem como objetivo a integração e confraternização entre os alunos e o outro,
fazer pequenas competições internas, sendo os times divididos por modalidade e
idade. No entanto, como ressaltaram os coordenadores, não é incentivado durante
esses eventos a rivalidade entre os times, uma vez que todos os alunos recebem
prêmios, medalhas e troféus, pela participação independente do resultado de cada
jogo.
No ano de 2019, havia a ideia de visitar um desses eventos, no entanto a
secretaria de esportes passou por grandes transformações. Cerca de 70% dos
professores contratados foram trocados, por profissionais concursados, nomeados
em 2019, após concurso público realizado pela prefeitura. Estas mudanças ocorreram
no ano de conclusão da pesquisa, de modo que não foi possível verificar na prática,
se houve alguma alteração na postura dos professores durante as aulas. Segundo
informações colhidas, via e-mail com os coordenadores, os novos professores
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estavam recebendo treinamentos e sendo acompanhados de perto pela equipe da
prefeitura, visando observar o mesmo protocolo, até então seguido pelos professores
contratados para o Projeto.

5.2. Coleta de dados

A coleta dos dados foi realizada em dois tempos: Tempo 0 – março de 2018,
com as crianças que estavam se matriculando naquele ano (antes da participação) e
Tempo 1 - novembro de 2019 (após dois anos de participação no Projeto) (Figura 1),
tanto com o Grupo Caso, quanto com o Grupo Controle, como será descrito no tópico
5.3 Seleção da Amostra.
Em cada uma das coletas (em cada Tempo), primeiramente foram entregues
aos pais/responsáveis, via participante, o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido/TCLE (descrito no tópico 5.5), juntamente com o Questionário
Socioeconômico e Demográfico (descrito no tópico 5.4.3).
Após a anuência e assinatura do TCLE, a coleta dos demais dados foi feita de
forma

presencial

pelo

pesquisador.

O

Termo

de

Assentimento

Livre

e

Esclarecido/TALE (descrito no tópico 5.5) e a Escala Multidimensional de Satisfação
com a Vida para Crianças (descrita no tópico 5.4.2) foram preenchidos em folha de
papel A4, utilizando lápis e prancheta pela própria criança, já os dados
antropométricos (descritos no tópico 5.4.1) foram aferidos e registrados pelo próprio
pesquisador, também em uma folha de papel A4, com os dados de identificação de
cada participante. Ao final, todos os questionários e folhas preenchidas, tanto pelos
pais/responsáveis, quanto pela criança, quanto pelo pesquisador, foram grampeadas
formando blocos; cada bloco individual recebeu um código para identificação e foram
arquivados.
A fim de que os resultados pudessem ser melhor manuseados, todas as
informações em papel foram transferidas para plataforma eletrônica REDCap®
(Research Electronic Data Capture) que é uma plataforma online utilizada em diversas
universidades ao redor do mundo para coletar, armazenar e tratar dados oriundos de
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pesquisas de campo. No Brasil a plataforma REDCap® está sob concessão da
Universidade de São Paulo, mas pode ser usada por qualquer equipe de pesquisa no
território nacional, desde que obtenham devido treinamento e autorização para tal.
A coleta dos dados junto ao Grupo Participante (grupo caso) foi realizada
durante as aulas das diversas modalidades do Projeto, nos respectivos polos; e a
coleta referente ao Grupo Não Participante (grupo controle) foi realizada durante o
período de aulas, dentro das escolas participantes. Para preservar a intimidade de
cada criança durante a aferição dos dados antropométricos, em todos os locais foram
montados espaços reservados com dias e horários diferentes para meninos e
meninas, onde o pesquisador realizou a pesagem e mensuração da altura das
crianças. Todas as coletas foram acompanhadas tanto pelos respectivos professores
de cada modalidade, quanto por funcionários das escolas participantes.
Figura 1– Representação do procedimento de Coleta de Dados.
Envio do TCLE e
Questionário
Socioeconômico e
Demográfico aos
pais/responsáveis.

Identificação das crinças
autorizadas pelos
pais/responsáveis a
participar da pesquisa.

Aferição dos Dados
Antropométicos pelo
pesquisador.

Preenchimento do Termo
de Assentimento Livre e
Esclarecido e da Escala
Multidimensional de
Satisfação com a Vida pela
Criança participante.

Digitação de todos os
dados na Plataforma
REdCap

Para melhor visualização do processo, a Figura 2 abaixo representa, de forma
gráfica, o procedimento realizado para a coleta de dados. Este procedimento
aconteceu da mesma forma em ambos os Tempos da pesquisa (Tempo 0 e Tempo 1)
e para ambos os Grupos (Caso e Controle).
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Figura 2 – Diagrama da execução da pesquisa.

Tempo 1
(novembro/2019)

Tempo 0
(março/2018)

Grupo Caso

Grupo
Controle

Pais: TCLE e Socioeconômico
Criança: TALE e Satisfação
com a Vida
Pesquisador: Dados
antropométricos

Pais: TCLE e Socioeconômico
Criança: TALE e Satisfação
com a Vida
Pesquisador: Dados
antropométricos

Grupo Caso

Grupo
Controle

Pais: TCLE e Socioeconômico
Criança: TALE e Satisfação
com a Vida
Pesquisador: Dados
antropométricos

Pais: TCLE e Socioeconômico
Criança: TALE e Satisfação
com a Vida
Pesquisador: Dados
antropométricos

5.3. Seleção da Amostra
Para a concretização dos objetivos aqui propostos, a população do estudo foi
composta por dois conjuntos de crianças: Grupo Participante (Grupo Caso) e Grupo
Não Participante (Grupo Controle), compondo duas amostras de conveniência.
5.3.1.

Grupo Caso

Para compor a amostra do Grupo Participante foram adotados os seguintes
critérios de exclusão: ter participado em anos anteriores do Programa Esporte
Cidadão; e ter qualquer patologia, deficiência física e/ou cognitiva declarada pelo
responsável. Os alunos excluídos do estudo passaram pelos mesmos procedimentos
que os demais colegas, para não sofrerem qualquer constrangimento.
O Grupo Participante deste estudo foi composto por uma amostra de crianças
de 08 até 11 anos completos, que estiveram devidamente matriculados no Projeto
Esporte Cidadão do município de Indaiatuba/SP, durante os anos de 2018 a 2019. Em
2018, primeiro ano do estudo (Tempo 0), os alunos cujos pais assinaram o TCLE,
foram incorporados ao estudo, exceto aqueles que já haviam participado do projeto
em anos anteriores. No tempo 1 (2019) foram coletados os dados dos mesmos alunos
que se mantiveram matriculados e participantes do Projeto.

51

Estima-se7 que cerca de 300 crianças entre 8 e 11 anos de idade tenham se
inscrito pela primeira vez no Projeto Esporte Cidadão, no ano de 2018. Todas essas
crianças foram convidadas a participar da pesquisa, este convite foi feito diretamente
ao responsável da criança ou adolescente, no ato da matrícula, por meio da entrega
da Carta Convite e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com todas as
informações referentes à pesquisa.
Ao longo das primeiras semanas de aula, aqueles alunos que trouxeram o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, preenchido e assinado pelos pais, foram
incluídos na amostra do Grupo Caso (Grupo Participante), sendo inicialmente
composta por 126 crianças de 8 a 11 anos.
Devido a diversos fatores, o número de crianças pesquisados no Tempo 1
diminuiu em relação à amostra inicial da pesquisa; das 126 crianças que fizeram parte
da amostra do Grupo Caso no início de 2018, 52 delas não renovaram sua matrícula
no Projeto Esporte Cidadão no ano de 2019 e, portanto, deixaram de fazer parte da
amostra da coleta Tempo 1. Das 74 crianças que permaneceram no Projeto Esporte
Cidadão em 2019 e fizeram parte da nossa amostra no Tempo 0, 34 delas não foram
incluídas na amostra do Tempo 1 (2019) por motivos como: pais e/ou responsáveis
não concordaram com sua participação na segunda etapa da pesquisa ou ainda, e
maior parte, os participantes faltaram à aula nos dias destinados às coletas, mesmo
depois dos pesquisadores terem entrado em contato com a família, via telefone cerca
de 2 a 3 vezes, solicitando a presença da criança na aula. Alguns pais alegaram que
o filho (a) estava doente ou havia compromissos na escola regular que o impediam de
frequentar as aulas do Projeto na época da coleta, ou ainda que devido à proximidade
do final do ano já não estavam mais frequentando as aulas.
Sendo assim, a amostra do Grupo Caso ficou reduzida a 30 crianças, cujos
dados foram considerados para os dois tempos.

7

Esta estimativa foi obtida com a equipe administrativa da Secretaria de Esportes do município, no
entanto não é possível ter o número exato de novos ingressantes, pois os dados de matrículas são
feitos em papel por cada professor sem o auxílio, até este ano de aparato eletrônico/digital, e
podendo, portanto, ocorrer erros na estimativa de alunos novos.
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5.3.2.

Grupo Controle

Para conduzir um estudo de avaliação de impacto, é necessário definir uma
forma de avaliar como o grupo de pessoas que recebeu determinada intervenção ou
tratamento teria evoluído caso não tivesse participado da política pública, para isso
pesquisadores utilizam um grupo controle. No entanto, uma série de aspectos
precisam ser levados em consideração para se encontrar um bom grupo de controle.
O desafio do pesquisador em um estudo de impacto, é encontrar um grupo de
indivíduos que represente adequadamente a situação de não tratamento, um grupo
que funcione como um bom contra factual do grupo tratado, ou seja, um grupo
semelhante ao grupo caso, diferenciando-se apenas por não participar da intervenção.
Um cuidado importante na escolha do grupo controle é escolher indivíduos que não
tenham uma característica específica que justifique a não participação no Projeto. Por
exemplo, no presente estudo, um grupo de crianças que não goste de esporte, ou
seja, pessoas que deliberadamente não optariam em participar do projeto, não se
constituiriam um bom grupo controle, pois com esse viés não seriam uma base
adequada de comparação para os efeitos do programa. O ideal é que os dois grupos
(caso e controle) tenham, no Tempo 0, características socioeconômicas,
demográficas físicas e emocionais semelhantes, prevenindo o que é chamado viés de
auto seleção8 (MENEZES FILHO, 2015).
Para controlar o viés de auto seleção, o grupo controle foi composto por
indivíduos de 8 a 11 anos do município de Americana, que não oferece um programa
público de esportes. O município de Americana pode ser considerado equivalente à
cidade de Indaiatuba em termos regionais e demográficos. Ambas as cidades estão
situadas na região metropolitana da cidade de Campinas, distantes de São Paulo
capital pouco mais de 100 km (Americana 126 km, Indaiatuba 106 km); com população
estimada de 234 mil e 241 mil habitantes,9 respectivamente; Produto Interno Bruto per
capta de R$ 44.050,42 mil (Americana) e R$ 52.628,52 mil10 (Indaiatuba); bem como,

8

Viés de auto seleção ocorre quando a participação no programa depende da decisão do indivíduo, e
esta por sua vez está relacionada a outras características individuais que afetarão os resultados do
programa, mas que não podem ser observadas, como por exemplo a motivação à prática de
esportes, no presente estudo. Em resumo, características individuais que podem estar relacionadas
com o impacto do programa (MENEZES FILHO, 2015).
9 Ano referência 2017, Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp, acesso em 02.03.2018.
10 Ano referência 2015, Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp, acesso em 02.03.2018.
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Índices de Desenvolvimento Humano-IDH próximos (0,811 - Americana e 0,78811 Indaiatuba).
As crianças de Americana que compuseram o grupo controle foram
selecionadas por conveniência de forma a abranger, em termos geográficos, toda a
cidade,

incorporando

assim,

na

amostra

crianças,

diferentes

condições

socioeconômicas. A partir do contato direto com a Secretaria Municipal de Educação,
três escolas, em três bairros diferentes da cidade, foram escolhidas pela Secretaria
para fazerem parte da amostra. Ao entrar em contato com estas escolas, foi feito o
convite a todos os alunos que estavam dentro da faixa etária escolhida para pesquisa
(8 a 11 anos) e foram avaliados aqueles cujos pais concordaram com sua participação.
Portanto, o Grupo Controle foi composto de crianças matriculadas em escolas do
município de Americana/SP, pareadas às participantes do Projeto Esporte Cidadão
de Indaiatuba em termos de: idade e sexo. No Tempo 0 foi possível coletar os dados
de 170 crianças, mas no Tempo 1, a quantidade de crianças cujos pais autorizaram a
segunda etapa e a presença no dia da coleta, resultou em uma amostra de apenas 41
alunos, cujos dados foram considerados nos dois Tempos.
As escolas do município de Americana, de onde foram coletados os dados do
grupo controle, foram escolhidas, portanto por conveniência. Após a assinatura do
Termo de Anuência, consentindo para realização da pesquisa, a Secretaria Municipal
de Educação de Americana apresentou o presente projeto aos diretores e
coordenadores de todas as escolas do município e deu a oportunidade dos gestores
se candidatarem voluntariamente a cederem seu espaço para as coletas, a única
solicitação feita pelos pesquisadores foi a candidatura de escolas situadas
geograficamente distantes umas das outras e que o perfil socioeconômico da
população atendida por cada escola fosse variado, para que assim a amostra pudesse
ser pareada com a do Grupo Caso.
Os critérios de exclusão adotados na seleção do grupo controle foram os
mesmos aplicados na seleção dos participantes do grupo caso, a saber: ter qualquer
patologia,

deficiência

física

e/ou

cognitiva,

declarada

pelo

responsável.

Adicionalmente, também não foram selecionados aqueles alunos que declararam
participar de atividade física fora da escola, por no mínimo duas vezes por semana.
11

Ano referência 2010, Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp, acesso em 02.03.2018.
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E a semelhança do procedimento aplicado ao grupo caso, os alunos excluídos do
estudo foram avaliados como os selecionados para não sofrerem qualquer
constrangimento.

5.4. Mensuração das Variáveis e instrumentos utilizados

Como descrito anteriormente, entre os objetivos do PEC destacaram-se a
melhoria do estado de saúde, o qual foi obtido pelo indicador estado nutricional e a
qualidade de vida estudada, sob a sob a ótica do bem-estar subjetivo. Estas são as
variáveis dependentes dos modelos estimados. As variáveis explicativas envolveram
dados Socioeconômicos, Demográficos e a participação ou não do PEC. A coleta dos
dados relativos a essas variáveis foi realizada por meio dos instrumentos descritos a
seguir:

5.4.1.

Avaliação do Estado Nutricional

A avaliação do Estado Nutricional foi realizada por meio dos parâmetros
antropométricos de peso e altura, permitindo o cálculo do Índice de Massa Corpórea
(IMC = Peso (kg) / Altura (m)²). As medidas antropométricas foram aferidas com os
participantes da pesquisa sem sapatos e com o mínimo de roupa possível (traje de
Educação Física) para a maior fidedignidade dos dados coletados. As medições foram
realizadas sempre no período matutino das 7h às 12h e no período vespertino, das 13
às 18h, em ginásios poliesportivos dos polos do projeto e das escolas participantes.
Foi utilizada uma balança plataforma, marca FILIZOLA (São Paulo, Brasil), com
precisão de 0,1 kg, sendo o dado anotado em quilogramas. O avaliador ficou em pé,
de frente para a escala de medida. O avaliado ficou em pé na posição ereta, pés
afastados à largura do quadril, com peso dividido em ambos os pés, mantendo a
cabeça no plano de Frankfurt, ombros descontraídos e braços soltos lateralmente
(posição ortostática), de frente para o avaliador (BRASIL, 2011).
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Para medir a altura foi utilizado um estadiômetro vertical de madeira com 210
cm de comprimento e escala de 0,1 cm. As crianças permaneceram descalças, com
os pés unidos e a planta dos pés totalmente apoiados no chão, os calcanhares,
glúteos, ombros e cabeça totalmente encostados na parede. No momento da medida,
o participante fez uma inspiração máxima e manteve o olhar direcionado para o
horizonte orientado no plano de Frankfurt (BRASIL, 2011).
O valor do IMC, calculado a partir das aferições das medidas antropométricas,
foi transformado em percentil, segundo tabelas de IMC para idade e sexo elaboradas
pelo Ministério da Saúde para a população Brasileira. Após a obtenção do percentil,
cada participante teve seu estado nutricional classificado em: Magreza, Peso Normal,
Sobrepeso, Obesidade e Obesidade Grave, conforme classificação Proposta pela
Organização Mundial da Saúde (BRASIL, 2011).

5.4.2.

Bem-Estar Subjetivo

Para avaliar o bem-estar subjetivo das crianças, foi utilizada a Escala
Multidimensional de Satisfação de Vida para Crianças/EMSVC, por sua ampla
utilização em estudos recentes sobre bem-estar subjetivo de crianças brasileiras em
diversos contextos. Essa escala está embasada no conceito de satisfação com a vida
como componente cognitivo do bem-estar subjetivo, que avalia o nível de
contentamento que alguém sente a respeito de sua vida, de um modo geral (HUTZ,
2014; POLETTO, 2011).
A EMSVC é composta com 50 afirmativas que avaliam as percepções
subjetivas de satisfação com a vida/bem-estar de crianças, por meio dos seis fatores
conforme determinado pelos estudos de validade e fidedignidade de Giacomoni e Hutz
(2008), sendo:
 Self: este fator é composto por itens que descrevem o self (eu) com características
positivas,

como:

autoestima,

bom-humor,

capacidade de demonstrar afeto, etc.

capacidade

de

relacionar-se,
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 Self Comparado: itens que compararam seu eu com seus pares, ou seja, com
outras crianças. Os itens possuem conteúdos relacionados ao lazer, à amizade e
à satisfação de desejos e afetos.
 Não-violência: itens com conteúdo associados a comportamentos agressivos,
sendo esperado que a criança identifique estes comportamentos como não
presentes em sua vida.
 Família: envolve itens descritores de um ambiente familiar saudável, harmônico,
afetivo, de relacionamentos satisfatórios, além de indicações de satisfação quanto
à diversão;
 Amizade: fator que se caracteriza pelos relacionamentos com pares (seus
colegas, outras crianças, nível de satisfação desses relacionamentos e algumas
indicações ao lazer, situações de diversão e apoio;
 Escola: os itens descrevem a importância da escola, do ambiente escolar, dos
relacionamentos interpessoais nesse espaço e o nível de satisfação em relação a
esse ambiente.
Para melhor visualização dos itens que compõe o instrumento, no quadro
abaixo estão os seis fatores e as afirmativas referentes a cada fator. A ordem correta
das perguntas como proposto pelo estudo de validade e o modo exato de como o
instrumento foi apresentado para as crianças na pesquisa, consta no Anexo 2.

Quadro 1 – Fatores e Afirmativas da Escala Multidimensional de Satisfação de
Vida para Crianças/EMSVC.
FATOR

ITENS QUE COMPÕE O FATOR
Eu sou uma pessoa bem-humorada.
Eu sorrio bastante.
Eu sou divertido.
Eu sou alegre.

Self

Mantenho a calma.
Eu me sinto calmo, tranquilo.
Eu sou uma pessoa carinhosa.
Tenho facilidade para fazer amigos.
Eu sou esperto.
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Eu me divirto com muitas coisas.
Meus amigos podem fazer mais coisas do que eu.
Meus amigos se divertem mais do que eu.
Meus amigos são mais alegres do que eu.
Meus amigos brincam mais do que eu.

Self-Comparado
Meus amigos ganham mais presentes do que eu.
As outras crianças são mais alegres do que eu.
As outras crianças têm mais amigos do que eu.
Preciso receber mais atenção.
Gosto de brigas.
Brigo muito com meus amigos.

Não violência
Sou irritado.
Brigar resolve os problemas.
Meus pais são carinhosos comigo.
Minha família gosta de mim.
Eu me divirto com a minha família.
Minha família me faz feliz.
Gostaria que minha família fosse diferente.

Família

Os membros da minha família se dão bem.
Minha família me ajuda quando preciso.
Eu fico feliz quando a minha família se reúne.
Eu me divirto com as coisas que eu tenho.
Tenho pessoas que me ajudam.
Procuro fazer coisas que me deixam feliz.
Estou satisfeito com os amigos que tenho.
Meus amigos me ajudam quando eu preciso.
Meus amigos gostam de mim.
Eu gostaria que meus amigos fossem diferentes.
Eu me divirto com meus amigos.

Amizade
Gosto de conversar com meus amigos.
Meus amigos brigam muito comigo.
Eu me relaciono bem com meus colegas.
É bom brincar com meus amigos.
Sempre encontro ajuda quando preciso.
Eu gosto de ir à escola.

Escola
Eu gosto das atividades da escola.
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Meus professores gostam de mim.
Eu aprendo muitas coisas na escola.
Eu me sinto bem na minha escola.
Eu me divirto na escola.
Eu gosto de ajudar as pessoas.

Fonte: GIACOMONI e HUTZ, 2008.

Durante a pesquisa, cada participante teve em mãos o questionário impresso
apoiado em uma prancheta e deveria assinalar à lápis qual o nível de concordância
que apresentava com cada uma das afirmativas expostas. Conforme é possível
visualizar no Anexo 2, para cada item (afirmativa) a criança, baseada na sua opinião
sobre sua própria vida, assinalava em uma escala do tipo likert de cinco pontos,
dizendo quanto aquela frase era verdadeira ou não para sua vida no momento atual,
respondendo entre: Nem um pouco, Um pouco, Mais ou menos, Bastante, Muitíssimo.
Cada resposta representava uma pontuação, dependendo da direção da afirmativa.
Se a afirmativa tem direção positiva, o esperado é que a criança diga concordar
muito com a afirmativa, neste caso a pontuação é de 1 a 5 sendo: Nem um Pouco 1
ponto até Muitíssimo 5 pontos. Um exemplo de afirmativas com direção positiva é o
item 1 - Eu sou uma pessoa bem humorada (Fator Self), ou seja, uma criança com
uma sensação subjetiva de bem-estar adequada irá responder positivamente à esta
afirmativa, assinalando a opção Bastante (4 pontos) ou Muitíssimo (5 pontos).
Por outro lado, algumas afirmativas têm direção negativa, é esperado que a
criança responda que este comportamento não faz parte da sua vida. Um exemplo de
item com direção negativa é o item 33 – Gosto de brigas (Fator Não-Violência), ou
seja, é esperado que uma criança com uma sensação subjetiva de bem-estar
adequada responda Nem um Pouco (5 pontos) ou Um pouco (4 pontos) para esta
afirmativa; neste caso a pontuação é invertida, sendo o Nem um pouco a resposta
esperada e portanto, a que vale mais.
Com o intuito de não induzir a criança a nenhum tipo de resposta, a pontuação
não é apresentada para a criança, apenas as opções de Nem um Pouco até
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Muitíssimo para que ela assinale sua resposta com um X, sendo a pontuação dada
apenas no momento da digitação das respostas no programa RedCap®. Fazem parte
deste grupo de questões com direção negativa os itens: 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21, 25, 32,
34, 43, 44, 47 e 49.
O somatório final das respostas dadas gerou o Escore Total, indo desde 50 até
250, sendo 50 baixa Sensação subjetiva de bem-estar e 250 máximos de bem-estar;
este Escore Total foi o valor utilizado como indicador do bem-estar subjetivo, para os
dois Tempos e para ambos os grupos.

5.4.3.

Aspectos Socioeconômicos e Demográficos

Outro fator que pode interferir nas avaliações de impacto são as mudanças no
ambiente socioeconômico, elas podem mascarar os resultados no grupo de pessoas
atendidas à medida que, se não controlado, pode parecer que o grupo não
participante, por motivos socioeconômicos, também alcançou bons resultados nos
itens avaliados pelo estudo (MENEZES FILHO, 2015).
Portanto, as características socioeconômicas podem agir como fatores de
confusão, sendo necessário coletar informações para incluir, nos modelos, variáveis
para controlar tais fatores. Para tal, foi utilizado um questionário adaptado do
questionário do IBGE e da Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas/ABEP 12
pelo Grupo de Pesquisa PRINUTHA,13 ligado ao PRONUT/USP (Anexo 3).
Esse questionário permitiu traçar o perfil socioeconômico das famílias
adotando-se a classificação da ABEP. Esta classificação é usada para estimar o poder
aquisitivo dos indivíduos e das famílias, categorizando a população brasileira em cinco
níveis socioeconômicos que vão do A ao E, sendo A - classe econômica mais alta e
E - classe econômica mais baixa. Além da classe social, este questionário também foi
capaz de fornecer dados sobre trabalho, moradia e nível de escolaridade do chefe da
12

Órgão responsável pela definição do Critério de Classificação Econômica Brasil / CCEB.
PRINUTHA - PROJETO INTEGRADO EM NUTRIÇÃO HUMANA APLICADA – grupo de pesquisa
com foco em nutrição e alimentação, sob a abordagem interdisciplinar na Nutrição Humana Aplicada;
também envolve a prestação serviço em economia e administração pública.
13
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família, indicadores usados também para avaliar os aspectos socioeconômicos
(Anexo 3).
E ainda, foram coletadas ainda informações a respeito da participação da
criança no Projeto Esporte Cidadão, por meio de um questionário que foi preenchido
pelos pais e /ou responsáveis sobre aspectos como: qual a modalidade a criança
participava, qual o Polo e em qual período do dia frequentava as aulas do Programa.

5.5. Aspectos Éticos

Foi encaminhado aos pais/responsáveis um Convite para participar da
pesquisa e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido/TCLE (Anexo 4), no qual
se informava os objetivos do estudo e que a pesquisa apresentava risco mínimo para
a população pesquisada. Os pais/responsáveis que concordassem com a participação
de seus filhos assinavam o TCLE e apenas após a pesquisa era iniciada.
Após o consentimento dos pais/responsáveis a pesquisa era explicada a cada
criança participante, mostrando as etapas as quais passaria, o que seria necessário
preencher e as medidas que seriam colhidas (dados antropométricos). A fim de
cumprir com o que é proposto pela RESOLUÇÃO Nº 466 de 2012 do Conselho
Nacional de Saúde, que versa sobre pesquisas científicas envolvendo seres humanos,
após a explicação da pesquisa as crianças participantes foram convidadas a
assentirem com sua participação, por meio de anuência e assinatura do Termo de
Assentimento Livre e Esclarecido/TALE (Anexo 5). Mesmo que os pais/responsáveis
tenham consentido com a participação da criança, se a própria criança não
concordava com sua participação a pesquisa não foi realizada, assim dessa forma
todos os requisitos éticos foram rigorosamente cumpridos.
O presente projeto foi submetido ao Comitê de Ética da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas (FCF), tendo sido autorizado, conforme Parecer Número 2.468.512 de
dezembro de 2017 (Anexo 6). Ressalta-se que os pesquisadores responsáveis por
este estudo não estão ligados direta ou indiretamente ao programa esportivo em foco,
não havendo, portanto, qualquer conflito de interesse nem viés de interpretação da
avaliação realizada.
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5.6. Riscos e Benefícios

A pesquisa apresentou risco mínimo para os participantes, consistindo de
coleta de dados por meio de questionários e mensuração de medidas
antropométricas. Os participantes receberam informações, na forma de palestras e
encontros de sensibilização, sobre alimentação saudável e sobre a importância de
manter a prática regular de atividade física.

5.7. Método de Análise dos Dados

O Impacto do Projeto Esporte Cidadão foi estimado por meio do método
econométrico de Diferenças em Diferenças, que permite a comparação das variáveis
de desfecho dos Grupos Caso e Controle em dois momentos, controlada por variáveis
de confusão. No presente estudo, foram estimados dois modelos, o primeiro referente
à variável de desfecho estado nutricional, representante do estado de saúde da
criança; o segundo para a variável de desfecho sensação subjetiva de bem-estar
medido através do escore da Escala Multidimensional de Satisfação com a Vida.
Ambas variáveis de desfecho foram computadas em dois momentos a saber: Tempo
0 (antes do tratamento, ou seja, antes da participação nas atividades esportivas);
Tempo 1 (dois anos decorridos de tratamento).
O método Diferenças em Diferenças é baseado no cálculo de uma dupla
subtração: a primeira se refere a diferença das variáveis de desfecho (Estado
Nutricional e Bem-Estar Subjetivo) entre os Tempo 0 e Tempo 1 para o grupo caso e
para o grupo controle, sendo possível perceber mudanças dentro do próprio grupo, ou
seja, o quanto cada grupo se modificou ao longo do tempo. A segunda subtração
refere-se à diferença entre os dois grupos, ou seja, para se conhecer se as diferenças
dentro de cada grupo foram decorrentes apenas da passagem do tempo, ou se a
diferença apresentada pelo Grupo Caso pode ser explicada pela exposição ao
tratamento (WOOLDRIDGE, 2011).
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O Quadro 2 permite visualizar o esquema de comparação dos dois grupos
aplicado para cada variável de desfecho.

Quadro 2 – Esquema de representação do Modelo diferenças em Diferenças.
Tempo 0

Tempo 1

Diferenças

Diferenças dentro do Grupo Caso

A0

A1

A1 – A0

Diferenças dentro do Grupo Controle

B0

B1

B1 – B0

Diferenças em Diferenças

(A1 – A0) – (B1 – B0)

Diante disto, foi possível calcular o efeito do tratamento para os dois grupos de
indivíduos semelhantes em determinada combinação de características, comparando
a diferença que cada grupo apresentou em relação às duas variáveis de desfecho,
após 2 anos do início da pesquisa (Tempo 0). Assim, o método Diferenças em
Diferenças foi aplicado para a comparação destes dois Grupos, pareados pelas
características aqui definidas.
O impacto líquido do programa foi estimado por meio das seguintes funções
que visam testar a influência da participação no PEC sobre a saúde e a qualidade de
vida, medidos através do estado nutricional e do bem-estar subjetivo.
Função para medir o impacto do PEC sobre o estado nutricional:
Y = β0 + δ0.T0(1) + β1.PEC + δ1.T0(1).PEC + βjXj + μ
Onde:
Y – Estado Nutricional – variável dummy sendo 1 – Peso Normal e 0 demais classificações.
T0(1) (variável dummy) – é igual a 1 quando os dados se referirem ao Tempo 1 após o início do
tratamento e 0 quando se referirem ao tempo antes do tratamento;
PEC (variável dummy) – indica a participação do indivíduo no projeto esporte cidadão; é igual a 1
para indivíduos do grupo caso e igual a 0 para indivíduos do grupo controle;
T0(1).PEC – é a variável que mostra o impacto líquido do programa, interagindo o tempo com a
participação no PEC;
Xj – é um vetor de variáveis de confusão que engloba classe social (variável dummy Classe B=1
e 0 para as demais), idade (variável contínua), sexo (variável dummy, 1 = Masculino e 0 =
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Feminimo), cor da pele (variável dummy 0 = Branco, 1 = demais), educação (variável ordinal),
Idade (variável contínua) e estado civil do responsável (variável dummy 0=casado, 1=outros),
tamanho da família variável contínua e tipo de trabalho (variável dummy

0=empregado

assalariado/Regime CLT, 1=outros)
μ – é o erro que capta efeitos não observáveis.

Função para medir o impacto do PEC sobre o bem estar subjetivo:
Y = β0 + δ0.T0(1) + β1.PEC + δ1.T0(1).PEC + β2.EN + βjXj + μ
Onde:
Y –Grau de Satisfação com a Vida = pontuação obtida por cada indivíduo na ESVI em cada um
dos Tempos 0 e 1;
T0(1) (variável dummy) – é igual a 1 quando os dados se referirem ao Tempo 1 após o início do
tratamento e 0 quando se referirem ao tempo antes do tratamento;
PEC (variável dummy) – indica a participação do indivíduo no projeto esporte cidadão; é igual a 1
para indivíduos do grupo caso e igual a 0 para indivíduos do grupo controle;
T0(1).PEC – é a variável que mostra o impacto líquido do programa, interagindo o tempo com a
participação no PEC;
EN - Estado Nutricional – variável dummy sendo 1 – Peso Normal e 0 demais classificações.
Xj – é um vetor de variáveis de confusão que engloba classe social (variável dummy Classe B=1
e 0 para as demais), idade (variável contínua), sexo (variável dummy, 1 = Masculino e 0 =
Feminimo), cor da pele (variável dummy 0 = Branco, 1 = demais), educação (variável ordinal),
Idade (variável contínua) e estado civil do responsável (variável dummy 0=casado, 1=outros),
tamanho da família variável contínua e tipo de trabalho (variável dummy 0=empregado
assalariado/Regime CLT, 1=outros)
μ – é o erro que capta efeitos não observáveis.

Todas as análises estatísticas descritivas foram realizadas com o auxílio do
programa Excel® do pacote Office 2013® e para a estimação dos modelos de
regressão de Diferenças em Diferenças foi utilizado o programa SPSS® for Windows®
versão 16.0.
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6. RESULTADOS

Os resultados obtidos no presente estudo está dividido em duas seções. Na
primeira é descrita a caracterização das amostras de crianças que participaram da
pesquisa, separadas nos grupos caso e controle, no Tempo 0 (2018), representando
o diagnóstico inicial do grupo controle e do grupo caso, este antes da participação das
crianças no PEC. Na segunda, realiza-se a análise do impacto do PEC sobre as
variáveis de desfecho selecionadas, a saber: Estado Nutricional e Bem-Estar
Subjetivo, conforme exposto no capítulo de Metodologia.

6.1. Caracterização Socioeconômica e Demográfica da amostra: grupos caso e
controle

A Tabela 3 apresenta a distribuição das amostras dos dois grupos, segundo
idades e sexo no Tempo 0, antes portanto, das crianças do grupo caso iniciarem sua
participação no PEC. Como já mencionado, 126 crianças foram autorizadas a
participar da pesquisa pelos pais, naquele momento (Tempo 0 - 2018), todavia apenas
30 crianças, em 2019, permaneciam matriculadas no Projeto. Em relação ao grupo
controle, 170 foram autorizadas pelos pais a participarem da pesquisa em 2018,
entretanto apenas 41 crianças foram localizadas em 2019, como já descrito na seção
5.3 do capítulo de metodologia.
No geral, predominaram as crianças menores com 8 e 9 anos (69,01%). No
grupo caso, a proporção das crianças dessas idades ficou abaixo da geral (53,33%),
de modo que a idade média das crianças desse grupo - Grupo Caso (9,6 anos, DP ±
1,10 anos) ficou acima da do outro grupo – Grupo Controle (8,9 anos, DP ± 0,77 anos),
mas essa diferença não foi estatisticamente significante.
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Tabela 3 – Distribuição das crianças das amostras dos Grupos Caso e Controle,
segundo Idade e Sexo, no Tempo 0.
Idade
em anos
8
9
10
11
Total Geral

Grupo Caso
Feminino Masculino
8
2
2
2
14

2
4
7
3
16

Total

Grupo Controle
Feminino Masculino Total

10
6
9
5
30

7
10
4
1
22

7
9
3
19

14
19
7
1
41

Total
Geral

(%)

24 33,80
25 35,21
16 22,54
6
8,45
71 100,00

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018.

A Tabela 4 apresenta a distribuição das crianças segundo algumas variáveis
sócio demográficas. Como se pode verificar a partir dos dados dessa tabela, o grupo
caso foi constituído por uma maioria de meninos (53,33%), ao passo que o grupo
controle de meninas (53,66%). No que tange à idade média dos responsáveis, não se
constatou diferença estatisticamente significante, constituindo-se adultos jovens
(Grupo Caso: 36,96 (DP=7,09) anos e Grupo Controle: 35,50 (DP=7,36)). O estado
civil casado foi predominante nos dois grupos, embora a proporção de responsáveis
casados no grupo caso tenha sido bastante elevada, ainda assim, a diferença entre
os grupos não foi estatisticamente significante. A distribuição das crianças segundo a
quantidade de pessoas no domicílio, mostrou proporção estatisticamente diferente
entre os dois grupos (famílias mais numerosas no grupo caso), assim como a
proporção de responsáveis que se autodeclararam brancos (proporção maior no
grupo controle). No que se refere à escolaridade do chefe da família, verificou-se uma
proporção menor de chefes com baixa escolaridade (ensino médio ou menos), no
grupo caso do que a no grupo controle, diferença essa estatisticamente significante a
5%.
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Tabela 4 – Distribuição das amostras dos Grupos Caso e Controle, segundo
Variáveis Sócio Demográficas, no Tempo 0.
Grupo
Caso
Meninas
14
Responsável Casado
27
Fam. pequenas (até 3 membros) (*)
8
Responsável Branco (*)
13
Respons. Bx Escolaridade (*)
9

(%)
46,7
90,0
30,8
43,3
30,0

Grupo
Controle
22
31
14
24
14

(%)
Total Geral (%)
53,7
36 50,7
77,5
58 82,9
38,9
22 35,5
60,0
37 52,9
34,1
23 32,4
* p-valor < 0,05

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018

A classificação socioeconômica das famílias dos dois grupos está demonstrada
na Tabela 5, onde se observa que não participaram da pesquisa crianças de famílias
pertencentes às classificações mais alta (A) ou mais baixa (E) em nenhum dos dois
grupos, todavia comparando-os constata-se uma condição socioeconômica mais
privilegiada entre as crianças do grupo caso, em que 43,3% delas apresentaram um
escore que as classificou na Classe B, proporção essa estatisticamente diferente da
calculada para o grupo controle (22,0%).

Tabela 5 – Distribuição das amostras dos Grupos Caso e Controle, segundo
Classificação Socioeconômica, no Tempo 0.
Grupo Caso

(%)

Grupo Controle (%)

Total Geral

(%)

Classe A
Classe B (*)

13

43,3

9

22,0

22

31,0

Classe C

17

56,7

30

73,2

47

66,2

2

4,9

2

2,8

41

100,0

Classe D
Classe E
Total Geral

30

100,0

71
100,0
* p-valor < 0,05

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018.

Conclui-se que as duas amostras eram semelhantes, segundo as variáveis
demográficas sexo das crianças, idade e estado civil dos responsáveis, mas
distinguiam-se segundo o tamanho da família, a cor da pele declarada, a escolaridade
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do responsável e a condição socioeconômica. Estas diferenças poderiam ter
influenciado o papel que o PEC proporcionou sobre a saúde e a qualidade de vida das
crianças, aspecto que será analisado na próxima seção.

6.2. Impacto do PEC sobre o Estado Nutricional das Crianças

Como descrito na metodologia, a variável operacional para medir o impacto
sobre a saúde das crianças, participantes do PEC, foi o estado nutricional. Esta
variável, calculada aqui a partir do IMC e interpretada pelas curvas do crescimento
conforme determina o Ministério da Saúde, resultou na classificação das crianças em
Magreza, Peso Normal/Adequado, Sobrepeso e Obesidade. Para fins da análise,
agregou-se essas 4 classificações em duas: Peso Adequado e Outros (Magreza,
Sobrepeso e Obesidade), pois considerou-se o objetivo proposto pelo PEC que é
manter uma saúde adequada, o que pode ser interpretado como a manutenção de um
peso normal, dada a influência da atividade física sobre o peso corporal, ao lado de
outras variáveis, como discutido na seção sobre determinantes do Estado Nutricional,
como a alimentação adequada.
A Tabela 6 apresenta a quantidade de crianças com Peso Adequado e Outros,
dos dois grupos e as respetivas proporções, no Tempo 0 e no Tempo 1. Como se
pode perceber, a proporção de crianças com Peso Adequado do grupo caso
aumentou e essa diferença foi estatisticamente significante, o mesmo não se observou
entre as crianças do grupo controle. A questão que se coloca é se essa melhoria do
estado nutricional, das crianças participantes do PEC deve-se exclusivamente ao
impacto das atividades físicas, proporcionadas pelo Projeto. Essa questão pode ser
elucidada pela estimação dos modelos de diferenças em diferenças, cujos resultados
são apresentados a seguir.
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Tabela 6 – Distribuição das crianças dos Grupos Caso e Controle, segundo
estado nutricional, no Tempo 0 e no Tempo 1.

Tempor/E.Nutricional

Grupo
Caso

T0 -Peso Adequado
T1 - Peso Adequado
T0 - Outros
T1 - Outros

(%)
9
11
21
19

Grupo
Controle

30,0*
36,7*
70,0*
63,3*

(%)

23
23
18
18

Total Geral

56,1
56,1
43,9
43,9

(%)

32
34
39
37

45,1
47,9
54,9
52,1

* p-valor < 0,05

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018/2019.

Os dados apresentados na Tabela 7 abaixo, modelo sem controles, confirma
que a proporção de crianças com peso normal cresce do tempo 0 ao 1 no grupo caso,
de 0,30 (Tempo 0) para 0,37 (Tempo 1) e não se alterou no grupo controle, sugerindo
que o programa teve efeito positivo, ainda que não significante estatisticamente.
Todavia, é importante incluir outras variáveis que podem ter influenciado o estado
nutricional das crianças. Na Tabela 8, apresentam-se os resultados da estimação do
Modelo Dif em Dif, completo, ou seja, incluindo variáveis de confusão tais como: sexo
das crianças, idade do responsável, escolaridade do chefe de família, tamanho da
família e cor da pele, variáveis essas que diferenciaram os dois grupos.

Tabela 7 – Impacto do PEC sobre o Estado Nutricional: Estimativa do modelo
incompleto (sem controles).
Variável
Dependente

Estado Nutricional
erro padrão
razão-t

Grupo
Caso

Grupo
Controle

Diff
(pré)

0,30
0,09
3,33

0,56
0,08
7,15

0,26**
0,12
2,22

Grupo Grupo
Caso Controle

0,37
0,09
4,11

0,56
0,08
7,15

Diff
(pós)

Diffin-Diff

0,19
0,12
1,63

0,07
0,17
0,40

** p-valor < 0,05
F (3,138) = 2,29
Prob > F = 0,0514
R-saquared = 0,0527
Root MSE = 0,49242

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018/2019.

Na Tabela 8, estão apresentados os coeficientes das variáveis consideradas
no modelo completo, o erro padrão e a estatística t de student. Em primeiro lugar,
verifica-se que dentre as variáveis de confusão incluídas no modelo, apenas o
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tamanho da família mostrou uma influência estatisticamente significante positiva, a
10%. Das demais, cabe ainda registrar, que embora não significantes observou-se
uma relação positiva no que tange à idade da criança, mas negativa em relação à
idade do responsável; o tipo de trabalho formal com efeito favorável, assim como o
nível de escolaridade do responsável. Por outro lado, os coeficientes das variáveis
classe social e cor da pele apresentaram sinais contrários ao esperado. Em segundo
lugar, no que diz respeito às variáveis relacionadas ao PEC, observou-se que a
participação no projeto, considerada isoladamente, teve um impacto favorável sobre
o estado nutricional das crianças participantes, efeito esse estatisticamente
significante a 10%, todavia a influência do tempo e a interação deste com a
participação, não foram estatisticamente significantes, além do que a relação entre o
peso normal e o tempo, foi negativa.
Em síntese, os resultados mostram que nenhuma das variáveis consideradas
exerceram efeito relevante do ponto de vista estatístico, sob o estado nutricional das
crianças, nem a participação no PEC.
Tabela 8 – Impacto do PEC sobre o Estado Nutricional: Estimativa do Modelo
de Diferenças em Diferenças Completo.
Variáveis independentes

Coeficientes

Erro
Padrão

Tempo (T)
Tratamento (PEC)
Tratamento*tempo (T*PEC)
Classe Social B
Masculino
Idade
Não-Brancos
Educação do responsável
Idade do responsável
Não-Casados
Tamanho da família
Não-Trabalho CLT
Constante

0,043
-0,242
0,041
-0,065
-0,049
0,021
0,076
0,046
-0,007
0,205
0,086
-0,128
-0,207

0,130
0,130
0,174
0,120
0,094
0,052
0,091
0,077
0,007
0,124
0,046
0,096
0,547

t
0,310
-1,850
0,240
-0,540
-0,520
0,400
0,830
0,600
-1,110
1,650
1,880
-1,340
-0,380

p> |t|
0,758
0,068
0,813
0,592
0,601
0,687
0,407
0,551
0,268
0,102
0,062
0,182
0,705

Intervalo de
Confiança (95%)
-0,232
-0,501
-0,304
-0,304
-0,235
-0,082
-0,105
-0,106
-0,020
-0,042
-0,005
-0,318
-1,291

0,318
0,018
0,386
0,174
0,137
0,124
0,257
0,199
0,006
0,451
0,180
0,061
0,876

F (12,109) = 2,29
Prob > F = 0,0123
R-squared = 0,1446
Root MSE = 0,48686

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018/2019.
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6.3. Impacto do PEC sobre o Bem-Estar Subjetivo das Crianças.

A variável operacional para medir o impacto sobre a qualidade de vida das
crianças participantes do PEC foi o bem-estar subjetivo. As médias do indicador do
bem-estar subjetivo, calculado a partir do escore da Escala Multidimensional de
Satisfação de Vida para Crianças/EMSVC, conforme descrito na Metodologia, estão
demonstradas na Tabela 9. Nessa tabela, constata-se que não há diferença estatística
entre o bem-estar subjetivo, entre meninas e meninos, nos dois grupos caso e
controle, contudo o bem-estar subjetivo mostra-se mais alto no Grupo Caso (213,0 –
T0; e 215,0 – T1), do que no grupo controle (191,6 – T0 e 199,8 – T1), em ambos os
tempos e essas diferenças são estatisticamente significantes (p-valor 0,000).
Entretanto, a evolução do bem-estar subjetivo ao longo do tempo do Grupo Caso foi
bem menor do que a evolução do Grupo Controle, sugerindo ausência de impacto
favorável do PEC sobre as crianças participantes. Para reiterar esse resultado, as
Tabelas 10 e 11 demonstram os resultados da estimação do modelo incompleto (sem
a inclusão de variáveis de confusão) e do modelo completo, respectivamente, de
acordo com o método de Diferenças em Diferenças.

Tabela 9 – Médias do Escore de Bem-Estar Subjetivo segundo sexo e tempo.
Grupo Caso
T0 - Sexo
Meninas
Meninos
Total Geral
T1 - Sexo
Meninas
Meninos
Total Geral

Grupo Controle

Média
DP
N Média
DP
217,9
14,873 14
193,7
21,561
208,7
16,656 16
189,1
26,102
213,0
16,258 30
191,6
23,582
Média
DP
N Média
DP
218,7
211,7
215,0 (*)

17,394 14
199,2
15,105 16
200,5
16,184 30 199,8 (*)

Total Geral
N Média
DP
22
203,1
22,437
19
198,1
24,105
41
200,6
23,247
N Média
DP

11,900 22
13,470 19
13,040 41

206,8
205,6
206,2

N
36
35
71
N

18,094 36
15,263 35
16,649 71

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018/2019.

A análise de regressão do modelo sem controles, sugere que o grupo caso
possuía, antes da intervenção, um nível de bem-estar subjetivo superior ao do grupo
controle (T0) e essa diferença era estatisticamente significante. Tal significância,
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contudo, não se mantém no Tempo 1, nem em relação ao efeito líquido do PEC, ou
seja, a diferença entre os dois grupos diminuiu ao longo do tempo, sugerindo que o
grupo controle teve uma melhoria mais expressiva do que o grupo caso (Tabela 10).
Esse resultado pode estar viesado pela influência de outras variáveis sobre o bemestar das crianças, como aspectos familiares, seu cotidiano, outras atividades que
realizam durante o dia, etc., obscurecendo o efeito líquido do PEC.

Tabela 10 – Impacto do PEC sobre o Bem Estar Subjetivo
Variável
Dependente

Bem-estar Subjetivo
erro padrão
razão-t

Grupo
Controle

Grupo
Caso

Diff (pré)

Grupo
Controle

Grupo
Caso

Diff
(pós)

Diff-inDiff

191,59
3,68
52,02

212,97
2,97
71,75

-21,38**
5,00
-4,27

199,78
2,53
79,06

214,97
2,38
108,80

-15,19
3,59
-4,22

-6,20
5,87
-1,06

*p-valor < 0,1
** p-valor < 0,05
F (3,138) = 13,62
Prob > F = 0,0000
R-saquared = 0,2232
Root MSE = 18,121

Fonte: Dados primários da pesquisa, 2018/2019.

A Tabela 11 apresenta os resultados da estimação do modelo considerando,
também um conjunto de variáveis de confusão. O modelo é estatisticamente
significante (F<0,000) e com R2 de 30%. Entretanto, a única variável com efeito
estatisticamente significante sobre o bem-estar subjetivo foi a idade da criança,
mostrando que as mais velhas têm menor bem-estar. Entre as demais variáveis foi
testada a influência do estado nutricional14, esperando-se que crianças com peso
normal tivessem um nível de bem-estar subjetivo mais elevado, contudo o coeficiente
estimado foi negativo e não significante estatisticamente. Entre as outras variáveis
testadas, vale mencionar a semelhança dos sinais das variáveis classe social, sexo,
tamanho da família, educação do responsável e tipo de vínculo de trabalho, ao passo
que sinal oposto foi obtido em relação ao estado civil do responsável.
No que tange ao impacto do PEC, a estimação do modelo completo reitera os
resultados obtidos com o modelo sem as variáveis de confusão. Ou seja, a análise

14

Foram realizados testes anteriores, sem a inclusão da variável operacional Estado Nutricional e os
resultados obtidos não se diferiram destes apresentados.
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dos resultados sugere que o PEC não teve, ao longo de 2 anos, um efeito líquido
positivo sobre o bem-estar das crianças, embora a participação no PEC (ou melhor
dizendo, as crianças de Indaiatuba), com a passagem do tempo, tenham
apresentados um efeito favorável e estatisticamente significativo, sobre o indicador do
bem-estar. Contudo, o efeito líquido (interação tempo e participação) apresentou-se
com sinal negativo e não significante, em nível estatístico. Em outras palavras, o nível
mais elevado de bem-estar das crianças de Indaiatuba não se deve ao PEC.

Tabela 11 – Coeficientes das variáveis avaliadas no modelo de Diferenças in
Diferenças da Qualidade de Vida, sob a ótica do bem-estar (com controles).

Variáveis independentes

Coeficientes

Erro
Padrão

Estado Nutricional
Tempo (T)
Tratamento (PEC)
Tratamento*tempo (T*PEC)
Classe Social B
Masculino
Idade
Não-Brancos
Educação do responsável
Idade do responsável
Não-Casados
Tamanho da família
Não-Trabalho CLT
Constante

-0,463
12,649
24,058
-5,904
-1,635
-4,301
-3,703
1,127
0,066
0,018
-4,639
0,193
0,923
233,819

3,507
5,248
5,123
6,409
4,794
3,215
1,617
3,209
2,742
0,219
4,98
2,091
3,232
16,95

t
-0,13
2,41
4,7
-0,92
-0,34
-1,34
-2,29
0,35
0,02
0,08
-0,93
0,09
0,29
13,79

p> |t|
0,895
0,018
0,000
0,359
0,734
0,184
0,024
0,726
0,981
0,935
0,354
0,927
0,776
0,000

Intervalo de Confiança (95%)
-7,414
2,245
13,903
-18,608
-11,139
-10,673
-6,909
-5,234
-5,37
-0,416
-14,509
-3,953
-5,484
200,221

6,489
23,052
34,213
6,799
7,869
2,071
-0,497
7,488
5,502
0,452
5,232
4,339
7,33
267,418

F (13,108) = 3,82
Prob > F = 0,0000
R-squared = 0,3066
Root MSE = 17,57
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7. DISCUSSÃO

A análise econômica é um elemento importante para definir a melhor forma de
utilizar os recursos da sociedade para melhorar as condições de vida da população.
A questão da saúde e em particular a nutricional, ante o cenário da crescente epidemia
de obesidade infantil que está instalada não só no Brasil, mas no mundo, é um tema
que demanda estudos econômicos ante a escassez relativa de recursos na Economia.
Os estudos econômicos são desenvolvidos em duas etapas, na primeira
investiga-se se o programa tem impacto, sobre as variáveis de desfecho visadas pelo
programa, e uma vez constatado o impacto, investiga-se o custo do programa
comparando a sua relação custo/impacto, a de um programa alternativo. O presente
trabalho dedicou-se a investigar impacto de uma política pública, cujo objetivo
expresso é a melhoria da saúde e da qualidade de vida das crianças: o Projeto Esporte
Cidadão - PEC.
Com base na revisão da literatura exposta nos capítulos iniciais, esperava-se
encontrar resultados que evidenciassem efeitos positivos sobre o estado nutricional e
qualidade de vida, das crianças participantes do PEC, uma vez que a atividade física
regular ajuda prevenir e tratar diversas doenças não transmissíveis, além de ajudar a
prevenir hipertensão, sobrepeso e obesidade e pode melhorar a saúde mental,
qualidade de vida e bem-estar (OMS, 2018). No entanto, os resultados aqui obtidos
não corroboraram com os achados que discutem o tema.
Em relação à saúde, estudada aqui por meio de acompanhamento do estado
nutricional de crianças participantes e não participantes do PEC, observou-se que
houve um aumento da proporção de crianças com peso adequado do grupo caso, em
comparação com a proporção de crianças nessa classificação do grupo controle,
todavia a análise por meio da estimação do modelo econométrico, de diferenças em
diferenças, demonstrou que essa variação não pode ser atribuída ao PEC. Esse
resultado se contrapõe aos encontrados por Coelho et al. (2012), Claros, Álvarez &
Sánchez (2019) e Scherr et al. (2019) que apontam correlação estaticamente
significativa, entre a prática da atividade física regular e manutenção do peso
adequado, medido através do IMC.
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Além disso, a OMS (2010) aponta que diversos estudos encontraram níveis
mais elevados de atividade física, estão estando associados a parâmetros de saúde
mais favoráveis, como: melhora da aptidão cardiorrespiratória e força muscular,
gordura corporal e risco de doenças metabólicas, reduzida além da melhora óssea.
Uma razão para a falta de impacto sobre o estado nutricional, constatada no
presente estudo, pode se relacionar ao fato de que o impacto da atividade física de
lazer seja melhor vista a partir de outros indicadores, como as citadas pela OMS
(2010) capacidade cardiorrespiratória (GONÇALVES et al., 2017) ou coordenação
motora (HERDMAN et al., 2017), consideradas medidas mais sensíveis aos efeitos da
atividade física de lazer, como a proporcionada pelo PEC.
Outra questão que se levanta é a quantidade de tempo destinada à atividade
física de lazer para que seja possível observar uma mudança significativa no estado
nutricional. Como aponta o estudo de Oliveira et al. (2017) para evitar excesso de
peso e obesidade seria necessário 66 min/dia (meninos) e 46 min/dia (meninas) de
atividade física moderada, o que estaria para além do que oferece o PEC, e por isso
talvez, o resultado esperado não tenha sido alcançado neste estudo. Além disso, a
frequência das crianças às aulas do PEC, não foi uma variável controlada, outro fator
que pode ter minimizado os efeitos da prática de atividade física do PEC, sobre o
estado nutricional.
As orientações da OMS (2010) para atividade física de lazer, inclui brincadeiras,
jogos, esportes, transporte, recreação, educação física ou exercício planejado, no
contexto das atividades familiares, escolares e comunitárias. Aqui neste estudo estas
variáveis externas não foram controlas. Ainda de acordo com a OMS (2010) seriam
necessários 60 minutos diários de atividade física, de intensidade moderada a
vigorosa, para que os benefícios para a saúde, incluindo o estado nutricional,
pudessem ser notados em crianças, submetidas às atividades oferecidas pelo PEC.
Outro ponto importante a se destacar, são os resultados encontrados no
estudo de Aranha (2014) que teve como objetivo a avaliação de impacto de um
programa público de prática esportiva (Programa de Recreação, Iniciação e
Aperfeiçoamento /PRIA) presente no mesmo município, Indaiatuba/SP. Apesar destes
programas terem propostas, meta e missão diferentes, os dois programas foram
executados pela mesma equipe de profissionais e seguiam nos mesmos moldes,
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sendo o PEC uma continuação do PRIA. O estudo acima referido, também utilizou o
método de diferenças in diferenças, não encontrando efeito significativo sobre o
estado nutricional, nem na qualidade de vida das crianças participantes, mas sim, no
desempenho acadêmico. Esse estudo diferencia-se do aqui apresentado, tanto pela
duração considerada (3 meses) da participação das crianças no Programa, como pelo
instrumento para avaliar a qualidade de vida.
Apesar da presente pesquisa e do estudo anterior de Aranha (2014), não terem
encontrado correlação estatisticamente significativa entre a participação em projetos
esportivos e a melhora do estado nutricional, não se pode ignorar os benefícios da
prática da atividade física para a saúde das crianças, a longo prazo (FOGELHOLM,
2010); talvez estes efeitos só possam ser notados em estudos de coorte de duração
maior, com no mínimo 5 anos de acompanhamento.
Em relação à avaliação da qualidade de vida, a análise aqui desenvolvida não
concluiu sobre a existência de um impacto favorável da atividade física desenvolvida
no âmbito do PEC, sobre a qualidade de vida, que foi representada por um indicador
de sensação de bem-estar subjetivo. É importante enfatizar que não existem muitos
estudos que adotam esse indicador para representar a qualidade de vida, a maioria
deles, citados aqui, adota indicadores de qualidade de vida construídos
especificamente, para condições relacionadas a problemas de saúde e que
demonstram impactos positivos da atividade física regular sobre a qualidade de vida,
sob a perspectiva da saúde.
Este processo de entendimento do bem-estar como subjetivo, não é outra coisa
senão o reflexo e a aplicação de uma nova forma de entender o homem. Esta forma
de embasamento distancia-se das perspectivas médicas e socioeconômicas que
associam a qualidade de vida ao bem-estar físico ou à satisfação de necessidades
materiais e não a percepção psicológica da qualidade de vida. O conceito aqui
adotado, dá voz ao indivíduo, no contexto de sua própria história (BETTINE,
GUTIERREZ, MARQUES, 2019), sem perder de vista as dimensões macro e micro
sociais, dentro das quais o indivíduo se movimenta. No entanto, ainda é muito
incipiente os estudos voltados a esta área, principalmente aqueles que desejam
comparar o bem-estar subjetivo a variáveis operacionais relacionadas à saúde.
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Também, é importante considerar que esta fase do desenvolvimento, a
infância, é uma etapa de intensas mudanças, na qual ainda não se tem formado, de
modo pleno, o pensamento abstrato e formal, impactando assim, tanto nas avaliações
subjetivas quanto nas noções do bem-estar. Além do mais, as crianças recebem
durante este período, inúmeras mensagens ambíguas da sociedade ao mesmo
tempo, sobre o que é felicidade, o que ela precisa ter, o que precisa fazer, o que tende
a se tornar confuso para o pensamento e julgamento de um ser humano, ainda em
formação.
Assim, a complexidade desta fase, do conceito de bem-estar subjetivo e da
escassez de pesquisas nesta vertente da qualidade de vida, sugerem a necessidade
de mais estudos que investiguem empiricamente, para além dos fatores
socioeconômicos e demográficos, aspectos psicológicos como qualidade do
relacionamento familiar (GIRON, 2016), aspectos de personalidade (WOYCIEKOSKI,
NATIVIDADE & HUTZ , 2014) e outros fatores individuais, como a satisfação com os
amigos, escola (GIACOMONI & HUTZ, 2008) que podem influenciar a sensação de
bem-estar subjetivo, ideia proposta pelos autores Assumpção et al. (2000) e
Giacomoni & Hutz, (2008). Contudo, vale ainda ressaltar que o bem-estar subjetivo
seja uma variável tão individual que não possa ser explicada por variáveis de fácil
observação.
Apesar da vasta literatura que mostra correlação entre saúde e prática de
atividade física, entre qualidade de vida e atividade física, assim como estudos que
associam o sobrepeso a diversos quadros psicológicos negativos (SIGULEM,
DEVINCENZI & LESSA, 2000; DE GRANDIS, ARMELINIB & CUESTASC, 2008;
TURCO et al., 2003; PRATT et al., 2003; OLIVEIRA & COSTA, 2016; LEMES et al.,
2018; ABRANTES, LAMOUNIER & COLSIMO, 2002; RAVENS-SIEBERER,
REDEGELD & BULLINGER, 2001; POETA, DUARTE & GIULIANO, 2010, 2013;
FINNE et al., 2013; COELHO et al., 2012; WERNECK & NAVARRO, 2011) – os
resultados aqui encontrados não corroboraram tais achados. Neste estudo não foi
encontrada relação significativa, nem entre a participação do PEC e a qualidade de
vida, nem com a saúde e nem ainda, entre estado nutricional e qualidade de vida.
Em última instância, as poucas conclusões sobre o impacto de políticas
públicas voltadas ao esporte educacional podem estar no fato de que a decisão final
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de continuar se exercitando regularmente se dá sempre na esfera particular, dentro
das mais diversificadas motivações e justificativas (AMORIM, 2013). É preciso,
portanto que novas possibilidades de análise desses programas sejam estruturadas,
como por exemplo: analisar o quanto a prática da atividade física regular afeta no
comportamento da criança em casa e na escola, e ainda outros índices de saúde
como, capacidade cardiorrespiratória e força muscular, entendendo que seus
benefícios podem estar mais relacionados a estes aspectos do que as medidas
globais como IMC e a questões subjetivas, o bem-estar.
Identifica-se como limitação do estudo, a queda do número de participantes no
PEC, assim como do número de crianças de Americana, localizadas na segunda
etapa da coleta de dados (Tempo 1), bem como as mudanças administrativas que
tumultuaram, em alguma medida, também a segunda coleta. Estudos longitudinais
precisam de amostras amplas para garantir que a perda de observações ao longo do
tempo não comprometa os resultados. Infelizmente, no presente estudo não foi
possível garantir o tamanho da amostra inicial.
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6. CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo avaliar o impacto do Projeto Esporte
Cidadão/PEC da cidade de Indaiatuba/SP, sobre a saúde e a qualidade de vida de
seus participantes, sendo que para esse teste utilizaram-se o estado nutricional e a
sensação de bem-estar subjetivo, representando essas variáveis, respectivamente.
As hipóteses do trabalho eram de que as crianças que participam do Projeto Esporte
Cidadão, melhoram ou mantêm em nível adequado, ao longo do tempo, seu estado
nutricional e seu bem-estar subjetivo.
A fim de cumprir com estes objetivos foi realizada uma análise teórica da
evolução histórica do conceito de esporte educacional e atividade física; uma análise
da evolução conceitual de qualidade de vida, até a noção de bem-estar subjetivo.
Utilizados na literatura como sinônimos, complementares ou distintos, os
termos esporte, exercício físico e atividade física foram discutidos e aqui
entendidos, a partir da ideia posta por Barbanti (2003). Segundo ele, esporte é um
termo mais adequado para um esforço vigoroso, feito num contexto competitivo e
ambiente institucionalizado; já exercício físico designaria uma prática planejada
para melhoria de rendimento e a atividade física seria como todo movimento
corporal produzido pelos músculos esqueléticos que provoca um gasto de energia.
A partir do conhecimento da rotina observada do Projeto Esporte Cidadão, entendese que o termo atividade física, mais especificamente a atividade física de lazer, se
faz mais adequado à atividade promovida para as crianças participantes do projeto.
Ademais, observou-se como o eixo principal das pesquisas sobre qualidade
de vida sofreu uma mudança profunda: do (importante) instrumento do WHOQOLGroup de 1970, que media a qualidade vida, por aspectos relacionados a saúde e
as condições socioeconômicas, como meio de ter acesso aos bens da crescente
sociedade de consumo, passou-se a adotar outra perspectiva nos últimos anos, o
conceito de sensação subjetiva de bem-estar, dando voz ao sujeito e não a métricas
socioculturais e/ou higienizadoras.
Após a análise do desenvolvimento dos conceitos de atividade física de lazer e
qualidade de vida, foi realizada uma avaliação do impacto do Projeto Esporte Cidadão,
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rejeitando-se as hipóteses iniciais de que o PEC teria um papel de manter ou melhorar
o estado nutricional e a qualidade de vida de seus participantes, ou seja, não foi
encontrado evidências de que o PEC teve efeito positivo sob estas duas variáveis.
E por fim, a qualidade de vida, sob a ótica subjetiva de bem-estar, por ainda ser
um constructo pouco estudado, não tem seus determinantes estabelecidos, podendo
captar efeitos de variáveis não observadas. Mais pesquisas utilizando essa variável
são necessárias.
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TEMAS TRANSVERSAIS - 2019
SEMAN
A

FEVEREIRO
PLURALIDAD
E CULTURAL

MARÇO
MEIO
AMBIENTE
1-Despertar
a
consciência
ecológica

1ª
semana

ABRIL
TRABALH
OE
CONSUMO
1-Consumo
Meios de
comunicaçã
o

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBR
O

ÉTICA

SAÚDE

SAÚDE

ESPORTE

ÉTICA

TRABALHO E
CONSUMO

ESPORTE

1-Ganhar e
perder:
Bens de
consumo

1-Saúde
Higiene

5Alimentaçã
o saudável

5-Civismo
Hino
nacional
Bandeira

5-Essencial
Supérfluo
Exagero

4-Valores no
Esporte:
Respeitar as
diferenças.

6-Respeito
Harmonia
Convivênci
a pacífica

6-Esporte e
Trabalho
infantil

5-Esporte
como
profissão

1-Valores no
Esporte:
Boas vindas
ao novos
alunos.
Regras e
Combinados

OUTUBRO

NOVEMBR
O

2ª
semana

1-Origem
cultural de
brincadeiras e
brinquedos.
Musicalidade
e atividade
física

2-Material
reciclável

2-Relações
de Trabalho
Profissão

2-Ganhar e
perder:
Entes
queridos

2 - Doenças de
inverno

3ª
semana

2-Boas vindas
aos novos
alunos.
Regras e
combinados.

3Correspons
a-bilidade
Perspectiva
s futuras

3-Poder
aquisitivo

3-Ganhar e
perder:
Tolerância
aos
resultados

3 -Transmissão
e Prevenção
Vacinação

2-Trabalho e
Esporte/Laz
er
O que fazer
no meu
tempo livre

7-Certo e
Errado

7-Consumo
Conciente

6-Valores do
Esporte:
Determinaçã
o

4ª
semana

3-Habilidades
e diferenças
físicas

4-Praças e
parques
como
espaços
para
atividade
física

4Autonomia
Auxilio nas
tarefas
domésticas

4-Fair Play
Pontualidad
e
Participação
Compromiss
o

4- Higiene:
Doenças
infectocontagios
as

3Diversidade
Esportiva e
Esporte
regionais

8-Vitória e
Derrota no
Esporte

8-Educação
financeiraxgas
to calóricox
sustentabilida
de

7-Atitude
Antidesporti
va

PLURALIDADE CULTURAL

1-

23-

Conhecimento sobre a origem cultural de brincadeiras e brinquedos que utilizamos até os dias de hoje.
Conscientizar sobre a importância de manifestações culturais e identidade regional. Reconhecer os tipos de músicas
e as regiões de onde vêm, dissiminar a cultura popular brasileira por meio da aquisição de conhecimento específico.
Investigar sobre os esportes criados no Brasil e ampliar a visão de mundo, estimulando a descoberta e valorização
da cultura brasileira
Apresentar o conteúdo cultural do lazer como forma de diversificar as possibilidades de ocupação do tempo livre.
Organizar atividades lúdicas de forma individual e coletiva, como busca de prazer, participação, cooperação e
contemplação de momenos felizes. Atividades para o grupo se conhecer.
Mostragem de diferenças e semelhanças nas características físicas e habilidades motoras

MEIO AMBIENTE
123-

4-

Reaproveitamento de materiais esportivos, uso consciente de recursos. Sensibilizar para a preservação e consumo
consciente dos recursos.
Entender quais materiais podem ser reciclados; conhecer o sistema de cores da reciclagem para poder jogar o lixo
corretamente
Promover a discussão sobre a corresponsabilidade da preservação do meio ambiente para hoje e para o futuro,
respeitando o ambiente que vivo e a qualidade de vida que quero para mim no ambiente que vivo. Restaurar ou
transformar. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma (Lavoisier). Levar os alunos à reflexão do
uso não conciente dos recursos naturais.
Conhecimento sobre esportes praticados nos espaços e prevenção desses ambientes, estimulando os alunos a
praticarem esportes ao ar livre.

TRABALHO E CONSUMO
1-

Como os meios de comunicação nos estímulam a querer mais e ter mais. Isso é saudável?

2-

Linha de produção, em que se trabalhará o indivíduo como unidade fundamental do grupo para a execução de um
objetivo. Aprender a receber uma ordem e perceber a importância de executá-la em prol do grupo.

3-

Conhecimento sobre o que é essencial e o que é supérfluo ou exagero. Sensibilizar os alunos de que não
precisamos possuir muitos bens para satisfazer nossas necessidades e que podemos dividir o que temos

4-

O que podemos aprender no esporte para nossa vida pessoal e profissional. Perceber a importância do esportes
para nossa vida e o quão é importante auxiliar nas tarefas de casa.
Conceito de valores. Diferença entre essencial e supérfluo, conceito de valores. Valores essenciais para a nossa
vida, nem sempre são os que pagamos

5-
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678-

Conhecimento sobre os direitos e deveres da criança em relação a infância. Conscientizar as crianças sobre a
importância de se ter uma infância sadia e do seu papel na sociedade, bem como da importância do brincar e de
como isso reflete no seu desenvolvimento.
Concientizar sobre a diferença entre necessidade e desejo. Compreender que os excessos são desnecessários e
compartilhar quando há falta
Compreender e discutir a relação com o dinheiro com base na educação financeira, buscando refletir o quanto
possui, do que realmente precisa e o que podemos adquirir. Estabelecer um paralelo de economia entre o que se
consome, o que se gasta de energia e o lixo que produzimos.

ÉTICA
1

Ganhar presentes, doar roupas e brinquedos. Perder emprego, mudar de casa, cidade. Ter algo furtado

2

Perder alguém muito próximo (pais, irmão, avós, amigos). Término de namoro, separação de pais.

3

Exercitar a tolerância aos resultados de jovos esportivos e situações que refletem experiência de vida. Estabelecer
relações positivas consigo e com os outros mediante resultados negativos, causados pelas derrotas.

4

Jogo limpo; aprender a ganhar e respeitar o adversário, afinal precisa-se de alguém para poder ter uma disputa.
Respeitar horário, comprometimento na participação das aulas/encontros e festivais.
Civismo. Compreensão de repeito a cidadania . Conhecimento sobre bandeira, hino nacional, postura e respeito
durante a execução do hino
Vivenciar formas de relacionamentos baseadas na ética, respeito, harmonia, transparência e na convivência
pacífica. Proporcionar um espaço de reflexão sobre a real possibilidade de (re)conhecer e analisar a onda de
violência.
Incutir nos alunos a diferença entre atitudes certas e erradas. Reconhecer uma ação boa ou ruim de uma cadeia de
acontecimentos.
Conhecimento sobre as consequências da vitória e derrota no mundo esportivo. Conscientizar os alunos sobre a
importância de se respeitar os limites de cada um, sobre o conceito do jogo e sobre como nos comportar diante da
vitória e da derrota

5
6
7
8

SAÚDE
1-

Conhecimento sobre condutas básicas: banho, escovar dentes, cuidar do cabelo, unhas, usar desodorante, etc.

2-

Doenças relacionados ao frio: resfriados, dores de garganta, ouvido, etc.
Manter as vacinas em dias, salas bem ventiladas, evitar ambientes fechados com muitas pessoas, tomar água, usar
alcool em gel, lavar as mãos diversas vezes ao dia, espirrar colando o "braço na frente"

3-

4-

Compreender os mecanismos de transmissão de doenças contagiosas e prevenir contaminação de si e de outro.
Incorporar hábitos diários de higiene para evitar a transmissão de doenças em ambientes educaconais.

5-

A vida moderna e a obesidade; pesquisas científicas e estudos sobre o crescimento de jovens vítimas da obesidade
e suas complicações . Sensibilizar os alunos para a adoção de um estilo de vida mais saudável. Alimentos
orgânicos, industrializados, processados, embutidos. Saúdáveis ou Perigosos para a saúde

ESPORTE
1-

Atividades para o grupo se conhecer. Conhecimento sobre as possibilidades de práticas de lazer. Estimular os
alunos a vivenciar atividades físicas, jogos e brincadeiras no tempo de lazer.

2-

Compreender o lazer como um momento de livre escolha para a realização de atividades de diversão que
proporcionem prazer, com ênfase às atividades físicas. Optar pela realização de atividades físicas como lazer.

3-

45-

Conhecimento sobre as diversas modalidades esportivas, coletivas individuais; espaços e acessórios para a prática.
Estimular os alunos a vivenciar diferentes práticas lúdicas com referências esportivas. Esportes praticados em
diferentes regiões do pais, ou esportes característico de outro pais.
Conhecimento sobre pessoas portadores de deficiências e a prática da atividades física. Desenvolver nos alunos o
sentimento de respeito a pessoa com deficiência.
Possibilitar a percepção nas diferentes estruturas do esporte, com componentes de uma aula de trein. normal
voltada para o esporte escolhido.

6-

Incutir nos alunos a ideia de que a persistencia deve ser considerada como estímulo para a realização de tarefas.

7-

Falsificação de documentos de atletas em evento esportivos. Agressões físicas. Dopping. Sensibilizar os alunos para
tenham um olhar mais crício em relação a atitudes ilegais em troca de títulos e vitórias
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ANEXO 2 - ESCALA MULTIDIMENSIONAL DE SATISFAÇÃO COM A VIDA
INFANTIL / EMSVI
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Marque um X nas colunas ao lado o quanto você concorda com o que a frase diz. Se
você concordar nem um pouco, marque (1); se concordar um pouco, marque (2); se
concordar mais ou menos, marque (3); se concordar bastante, marque (4) e se
concordar muitíssimo, marque (5).

1

Eu sou uma pessoa bem humorada.

2

Minha família gosta de mim.
As outras crianças são mais alegres do

3

que eu.

4

Eu sorrio bastante.
Meus amigos são mais alegres do que

5

eu.

6

Eu me sinto calmo(a), tranquilo(a).

7

Minha família me faz feliz.

8

Eu sou divertido(a).
Meus amigos ganham mais presentes

9

do que eu.
Procuro fazer coisas que me deixam

10

feliz.

11

Brigo muito com meus amigos.
Eu me divirto com as coisas que eu

12

tenho.
Os membros da minha família se dão

13

bem.
Meus amigos me ajudam quando eu

14

preciso.

Nem
um
pouco

Um
pouco

Mais ou
menos

1

2

3

Bastante Muitíssimo

4

5
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15 Meus amigos podem fazer mais coisas do que eu.
16

Meus pais são carinhosos comigo.

17

Eu sou alegre.

18

Minha família me ajuda quando preciso.
Eu gostaria que meus amigos fossem

19

diferentes.

20

Sempre encontro ajuda quando preciso.

21

Gosto de brigas.

22

Tenho pessoas que me ajudam.
Eu me relaciono bem com meus

23

colegas.

24

Eu gosto de ir à escola.
Meus amigos se divertem mais do que

25

eu.

26

Eu me divirto com muitas coisas.

27

É bom brincar com meus amigos.

28

Eu sou esperto(a).

29

Eu me divirto com a minha família.

30

Eu gosto de ajudar as pessoas.

31

Eu sou uma pessoa carinhosa.

32

Preciso receber mais atenção.
Eu fico feliz quando a minha família se

33

reúne.

34

Meus amigos brigam muito comigo.

Nem um
pouco

Um
pouco

Mais ou
menos

Bastante

Muitíssimo

1

2

3

4

5
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Nem um
pouco

1
Estou satisfeito(a) com os amigos que
35

tenho.

36

Mantenho a calma.

37

Eu me divirto na escola.

38

Meus professores gostam de mim.

39

Eu me divirto com meus amigos.

40

Tenho facilidade para fazer amigos.

41

Eu me sinto bem na minha escola.

42

Meus amigos gostam de mim.

43

Brigar resolve os problemas.
Gostaria que minha família fosse

44

diferente.

45

Eu gosto das atividades da escola.

46

Meus amigos brincam mais do que eu.

47

Sou irritado(a).

48

Eu aprendo muitas coisas na escola.
As outras crianças têm mais amigos do

49

que eu.

50

Gosto de conversar com meus amigos.

Um

Mais ou

pouco

menos

2

3

Bastante

Muitíssimo

4

5
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO
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1) Informações do Responsável Legal
Nome do responsável:
_______________________________________________________________________
Seu grau de parentesco com o aluno (ex.: pai, mãe, avós, tios etc.) _______________
Sexo: ( ) M

( )F

Data de Nascimento do Responsável: ____/____/_______
Bairro: ______________________________ E-mail ou Celular:
_____________________________________

2) Seu Estado Civil é:
( ) Solteiro(a)

( ) Separado(a) / Divorciado(a)

( ) Casado(a) ou vivendo com
companheiro(a)

( ) Viúvo(a)

3) No trabalho principal, o(a) chefe da família é:
( ) Empregado assalariado / Regime CLT;
( ) Empregado assalariado sem carteira
assinada;

( ) Trabalha em casa ou em negócio familiar,
sem remuneração;
( ) Presta Serviço Militar obrigatório,
assistencial ou religioso, com remuneração;

( ) Funcionário público concursado;
( ) Estou desempregado;
( ) Empregado que ganha por produção
(comissão);

( ) Sou aposentado (a) ou pensionista;

( ) Autônomo, trabalha por conta própria;

( ) Não trabalho;

( ) Empregador, dono de negócio;

( ) Do lar.

4) Qual é a Renda Mensal da FAMILIA do ALUNO:
( ) até R$ 937,00;
( ) entre R$ 937,00 e R$ 1.874,00;
( ) entre R$ 1.874,00 e R$ 3.748,00;
( ) entre R$ 3.748,00 e R$ 5.622,00;
( ) entre R$ 5.622,00 e R$ 7.496,00;
( ) acima de R$ 7.496,00.

5) Quantas pessoas (contando com você) VIVEM da renda familiar do ALUNO ? ________

6) Quantos destes itens abaixo existem do domicílio do ALUNO:
Item

Quantidade

Item

Banheiro

Máquina de lava LOUÇA

Computador

Secadora de roupa

Micro-ondas

Empregada doméstica mensalista

Geladeira

Automóvel

Freezer

Moto

Máquina de lavar ROUPA

Aparelho de DVD

Quantidade

7) Na moradia do ALUNO tem:
a) - Água encanada ( ) SIM

( ) NÃO

b) - Rua pavimentada ( ) SIM

( ) NÃO

8) Qual o grau máximo de escolaridade do(a) chefe da família do ALUNO?
( ) Analfabeto

( ) 1ª série

( ) 2ª série

( ) 3ª série

( ) 4ª série

( ) 5ª série

( ) 6ª série

( ) 7ª série

( ) 8ª série

( ) 1º Ano (Ensino Médio)

( ) 2º Ano (Ensino Médio)

( ) 3º Ano (Ensino Médio)

(

( ) Superior Incompleto

( ) Superior Completo

( ) Pós-Graduação (completa ou não)

) Ensino técnico

9) Em relação à cor da pele, você se considera:
( ) Branco ( ) Pardo ( ) Negro ( ) Amarelo (oriental) ( ) Vermelho (indígena)

ANEXO 4 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

CONVITE E TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Avaliação de Impacto do PROJETO ESPORTE CIDADÃO – Indaiatuba e
Americana/SP
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o impacto que o Projeto Esporte Cidadão do município
de Indaiatuba tem na vida das crianças e adolescentes que participam dele. Para tanto, serão feitas
comparações entre crianças e adolescentes que participam do projeto (munícipes de Indaiatuba/SP) e
crianças e adolescentes que não participam (munícipes de Americana/SP). Serão coletadas
informações sobre: Aspectos Socioeconômicos e Demográficos; Satisfação com a Vida e Estado
Nutricional (peso e altura do aluno). Este projeto apresenta risco mínimo e será acompanhado pelos
professores e conduzido por profissionais treinados, que fornecerão todos os esclarecimentos
necessários.
Cabe ressaltar que a participação é voluntária, não havendo qualquer penalidade ou custo no
caso de recusa a esse convite, ou interrupção da participação a qualquer momento. A participação não
terá nenhuma compensação financeira, nem previsão de indenização por danos. Todas as informações
serão tratadas de modo confidencial, e os resultados coletados serão utilizados apenas para fins
acadêmicos, sempre sem a identificação dos participantes.
Professores Responsáveis

Pesquisadora Responsável

Profa. Dra. Denise Cavallini Cyrillo (PRONUT-FEA/USP)

Msc. Jemima Giron (Psicóloga - PRONUT-USP)

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PARTICIPANTE
Eu,
_________________________________________________________________,
responsável pelo menor_________________________________________________________
fui informado(a) dos objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada, e esclareci minhas
dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha
decisão, se assim o desejar. Estou ciente de que todos os dados desta pesquisa serão
confidenciais.
Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com qualquer um dos pesquisadores ou
com a Coordenadora do Projeto, Profa. Dra. Denise C. Cyrillo (11) 3091-5898, ou ainda com
Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São
Paulo.
Declaro que, após convenientemente esclarecido(a) e ter entendido o que me foi explicado,
aceito o convite e consinto a participação do menor acima citado, se for de seu desejo, na referida
pesquisa.
São Paulo,____ de__________________ 20___.

________________________
Assinatura do pesquisador

______________________
Assinatura do Responsável

Para qualquer dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos dessa pesquisa, favor entrar em contato com o Comitê de Ética em
Pesquisas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, processo número 792.945 – Av. Prof. Lineu Prestes, 580 Bloco 13A – Butantã São Paulo – CEP 05508-900. Fone: 3091-3622 Fone-Fax: 3091-3677 / e-mail: cepfcf@usp.br. Este projeto está vinculado a
um Projeto de Doutorado financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq, sob os números Projeto
870301/1997-7 e Processo 140979/2016-6.
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ANEXO 5 - TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TALE
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CONVITE E TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE
Avaliação de Impacto do PROJETO ESPORTE CIDADÃO – Indaiatuba e Americana/SP
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar o impacto que o Projeto Esporte Cidadão do
município de Indaiatuba tem na vida das crianças e adolescentes que participam dele. Para
tanto, serão feitas comparações entre crianças e adolescentes que participam do projeto
(moradores de Indaiatuba/SP) e crianças e adolescentes que não participam (moradores de
Americana/SP). Você será convidado a preencher um questionário sobre Satisfação com a
Vida e terá seu peso e altura medidos por seu professor.
Sua participação é VOLUNTÁRIA, você pode aceitar ou não participar desta pesquisa
e não haverá nenhuma punição caso você não queira participar ou queira interromper sua
participação a qualquer momento. Sua participação não terá nenhuma compensação
financeira, nem previsão de indenização por danos. Todas as informações serão sigilosas.
Este projeto apresenta risco mínimo e será acompanhado pelos professores e conduzido por
profissionais treinados, que fornecerão todos os esclarecimentos necessários.
Professores Responsáveis
Profa.

Dra.

Denise

Cavallini

(PRONUT-FEA/USP)

Pesquisadora Responsável
Cyrillo

Msc. Jemima Giron (Psicóloga - PRONUTUSP)

DECLARAÇÃO DE ASSENTIMENTO DO PARTICIPANTE

Eu,

_______________________________________________________________

declaro que fui informado (a) dos objetivos da pesquisa de maneira clara e detalhada, e
esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer momento poderei solicitar novas informações
e modificar minha decisão, se assim o desejar. Estou ciente de que todos os dados desta
pesquisa serão confidenciais.
Sendo assim, eu aceito o convite e assinto minha participação na referida
pesquisa.São Paulo,____ de__________________ 20___.

_____________________
Assinatura do pesquisador

________________________
Assentimento da Criança

PRINUTHA_2017
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ANEXO 6 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA

PRINUTHA_2017

109

PRINUTHA_2017

110

PRINUTHA_2017

111

PRINUTHA_2017

112

PRINUTHA_2017

