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RESUMO
O objetivo deste estudo foi comparar a Qualidade de Vida (QV) de 21 crianças de 9 a 12 anos,
participantes de um Programa de Iniciação Esportiva (PIE), com 25 crianças não participantes
de um PIE, mas freqüentadoras regulares das aulas de educação física na escola. Para avaliar
a QV foi aplicado o questionário AUQUEI (Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Imagé),
validado para as crianças brasileiras. Não houve diferenças significativas entre os grupos para os
fatores que compõem o instrumento (função, família, lazer, autonomia). A pontuação total para as
crianças vinculadas ao PIE foi de 54,24 pontos e de 52,88 pontos para as crianças da escola. Com
isso podemos verificar que as duas populações estão com uma QV satisfatória, porém as crianças
participantes do PIE possuem uma percepção de QV melhor que as da escola.
Palavras-chave: : Qualidade de Vida; Esporte; Crianças

ABSTRACT
The objective of this study was to compare the Quality of Life (QOL) of 21 children aged 9–12
years who were participating in a Sports Initiation Program (SIP) with 25 children who were not
participating in an SIP but who were enrolled in regular physical education classes in school. To
make the comparison, a version of the QOL questionnaire Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant
Image (AUQUEI), validated for Brazilian children, was administered. No significant differences
were found between the two groups in terms of function, family, leisure, and autonomy. The total
score for children in the SIP was 54.24 points and for children in physical education programs,
52.88. Thus, both populations have satisfactory QOL, but SIP participants appear to have a better
QOL perception than those in physical education programs.
Keywords: Quality of Life, Sports, Children.
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INTRODUÇÃO

concomitantemente ser prazeroso, merecendo

A prática da atividade física e esportiva

nestes processos. Diante disso, o esporte na

é um dos fatores que podem contribuir com a

infância deve ter caráter educacional e um

saúde, qualidade de vida e o desenvolvimento

tratamento pedagógico adequado e coerente

das crianças. Entretanto, muitas vezes, estas

com as características de cada um dos alunos.

são inseridas precocemente aos esportes de

Para Assumpção Jr. (5), QV é um

competições. Segundo Gallahue e Ozmun (1), no

conceito central, que determina a sensação

período da 2ª infância, dos 7 – 12 anos, a criança

subjetiva de bem-estar, também para as crianças,

deve ter espaço e possibilidades para vivenciar

e que são capazes de se expressar quanto à sua

o maior número de atividades esportivas

maneira de se perceberem no mundo. Segundo

possíveis. A aprendizagem de habilidades

Sabeh e Verdugo (6) a QV de crianças se refere

motoras é vital no processo desenvolvimental

à percepção subjetiva do prazer, mediada por

das mesmas, onde o que não se aprende nessa

aspectos sociais, familiares, culturais e pelas

fase, ou se aprende posteriormente com muito

condições objetivas da vida. Neste contexto,

esforço, ou às vezes não se aprende mais. Tal

pesquisar a qualidade de vida de crianças é

fato pode implicar negativamente na percepção

importante como afirma Prebianchi (7): “é um

da QV das mesmas.Segundo Tani (2), “o esporte

direito da criança ter padrões de qualidade de

pode ser visto como um patrimônio cultural da

vida adequados as suas necessidades físicas,

humanidade e, como tal, um conteúdo a ser

mentais e de desenvolvimento social, o respeito

transmitido através do processo educacional”. A

a esse direito é fundamental, pois contribui

prática esportiva realizada de maneira correta,

com o bem estar do individuo na vida adulta.

busca a auto-superação da cada indivíduo, na

Quando os padrões de vida supracitados são

medida em que é transmissora cultural (3).

desrespeitados ou desconhecidos devem ser

Paes (4) afirmam que o esporte faz parte
da cultura infantil. Muitas vezes, os ambientes

realizadas pesquisas que se interessem pelas
medidas da população infantil.”

de ensino não formal proporcionam à criança

Quando se estuda a QV das crianças,

o primeiro contato com uma modalidade

pode-se identificar suas satisfações (alegrias)

específica. Defendem a idéia de que os

e insatisfações (tristezas) e assim identificar

fundamentos, regras e características do esporte

parâmetros para a elaboração de projetos e

devem ser apresentadas às crianças de maneira

estratégias que viabilizem a melhora destes

simples, gradual e com níveis de complexidade

aspectos (8).

correspondentes as possibilidades das mesmas
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O objetivo deste estudo foi avaliar a QV

ma de 2 horas cada aula. Com isso podemos

de crianças participantes e não participantes

dizer que os alunos do clube fazem parte de

de um PIE, ressaltando aspectos relevantes da

uma iniciação esportiva. A carga de treinamen-

dinâmica sócio familiar das mesmas.

to dos mesmos são duas sessões semanais, com
duração de 1hora e meia cada aula.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os responsáveis pelas crianças assinaram o

Pesquisa qualitativa de caráter trans-

Termo de Consentimento Livre e Esclareci-

versal. Segundo Thomas e Nelson (9), utili-

do (TCLE), sendo este estudo aprovado pelo

za-se a percepção subjetiva de cada aluno, o

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIMEP, sob

seu ambiente natural, não havendo hipóteses

o protocolo n.º 15/10.

pré-concebidas, mas que enfatiza a indução a

Procedimentos e Materiais

partir das observações. Foi avaliada a QV de

Os alunos responderam um ques-

crianças que participam de um PIE com crian-

tionário sobre Qualidade de Vida, através do

ças que frequentam as aulas de educação física

Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant Ima-

escolar, através de um instrumento subjetivo

gé (AUQEI), em sua versão traduzida para a

(questionário). As crianças que participam do

língua portuguesa, adaptada por Assumpção

PIE também frequentam aulas regulares de ed-

Jr.(5). O AUQEI é composto por 26 questões,

ucação física escolar.

distribuídas em 4 fatores: função; família; au-

População e amostra

tonomia e lazer, que apresentam uma escala

A amostra não probabilística intencional (10),

incremental das percepções avaliadas assim

foi constituída por 46 crianças de 9 a 12 anos

distribuídas: muito infeliz (0 pontos); infeliz (1

de idade, do gênero masculino, com idade mé-

ponto); feliz (2 pontos) e muito feliz (3 pontos).

dia de 10,41 (± 1,08) anos. São 25 voluntários

Com a sintaxe do instrumento pode-se verifi-

da Rede Estadual de Ensino do Estado de São

car a pontuação por fatores sendo que cada um

Paulo que participam das aulas de educação

deles possui uma pontuação de corte para uma

física. Os 21 participantes do PIE são alunos da

QV satisfatória, sendo de 9,0 pontos para os

escolinha de Basquetebol; todos residentes na

fatores função, família e autonomia. Apenas o

cidade de Mococa - SP.

fator lazer possui valor de corte de 5,0 pontos.

Baseado em Darido e Farinha (11) que

Assim a pontuação total do AUQEI pode variar

afirmam que para se caracterizar como espe-

entre 0 e 78 pontos sendo o corte de 48 pontos

cialização esportiva precoce, a criança teria no

no geral para uma QV satisfatória, segundo cri-

mínimo três aulas semanais com duração míni-

térios propostos por Assumpção Jr. (5).
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Tratamento Estatístico

mendações de Cohen (13). Foi utilizado para

Através do teste de Shapiro Wilki foi
constada a não normalidade dos dados, sen-

realização da análise estatística o software
SPSS versão 17.0.

do, portanto, utilizada a Correlação de Spearman intragrupo entre os fatores e o Teste não

RESULTADOS E DISCUSSÃO

paramétrico de Mann Whitney para comparar
os fatores entre os grupos. Em todos os testes

Na tabela 1, podemos constatar que ambos os

estatísticos realizados foram adotados níveis

grupos apresentaram uma QV satisfatória, pois

de significância p< 0,05. O tamanho do Efeito

a pontuação de corte geral é 48 pontos segundo

(Effect Size) foi calculado segundo as reco-

Assumpção Jr. (5).

Tabela 1- Média (DP) dos Fatores do Questionário AUQEI para ambos os grupos

Função
Média (DP)

Família
Média (DP)

Lazer
Média (DP)

Autonomia
Média (DP)

Total
Média (DP)

Clube

10,24 (± 1,61)

12,00 (± 1,92)

8,24 (± 1,14)

8,05 (± 2,01)

54,24 (± 5,60)

Escola

10,12 (± 2,03)

11,72 (± 2,41)

8,00 (± 1,50)

6,88 (± 2,20)

52,88 (± 6,02)

Diante dos valores de corte supracita-

as crianças parecem apresentar dificuldades no

dos, no fator autonomia a QV das crianças da

quesito autonomia, o que pode ser explicado

escola foi insatisfatória, pois não atingiu a pon-

pela fase da vida em que se encontram, afinal,

tuação mínima estimada. Esses resultados vem

as mesmas estão começando a desenvolver o

corroborar com o estudo de Assumpção Jr. (5).

referido fator, que, aliás, é tarefa para a vida

Em estudo de Oliveira e Martins (12) onde

inteira.

foram avaliadas 30 crianças de 9 a 12 anos prat-

No gráfico 1 é possível comparar a dis-

icantes de natação, obteve-se uma média geral

tribuição dos dados em ambos os grupos em

de 56 pontos no AUQEI, classificando as mes-

cada fator. Pode-se verificar que em três dos

mas como tendo uma QV satisfatória. Nesse

quatros fatores, exceto o fator autonomia, as

mesmo estudo, foi o fator autonomia o único

medianas são semelhantes, porém, nota-se que

a ficar aquém dos 9 pontos esperados, obtendo

os sujeitos participantes do PIE (clube) pos-

média de 7,10 pontos. Tal concordância com

suem valores assimétricos, ou seja, a mediana

os resultados aqui encontrados mostram que

não é equidistante dos extremos.

Revista CPAQV – Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida | Vol. 6 | Nº. 3 | Ano 2014 | p. 4

Gráfico 1 - Pontuação dos fatores do AUQUEI, onde Função C e E se referem à Função no Clube e na Escola respectivamente; idem
para os fatores Família, Lazer e Autonomia.
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Nos resultados do mesmo, a concentração maior dos valores está próximo do per-

favorece a dizer, que os valores do clube são
maiores que os da escola.

centil 75, o que se pode afirmar que os valores

Na tabela 2 podemos observar que am-

do clube (participantes do PIE) são maiores que

bos os grupos estão com uma QV satisfatória

os da escola. Outro aspecto se refere a maior

em relação à pontuação de corte (48 pontos),

concentração dos valores, entre os percentis 25

porém podemos constatar que os alunos da es-

e 75, sendo que a escola possui menor número

cola de uma forma geral, tem uma percepção

de dados concentrados perto da mediana. Já

de QV menor, fato que provavelmente está

nos gráficos do fator autonomia, fica claro que

relacionado com a baixa pontuação da autono-

a mediana da escola está abaixo do clube, o que

mia dos mesmos.

Tabela 2- Percentual das Pontuações Satisfatórias nos diferentes fatores do AUQEI para ambos os grupos
Clube
Escola

Função
90,47
84,00

Família
100,00
88,00

Lazer
95,23
96,00

Autonomia
52,23
20,00

Total
95,23
84,00

Tal fato pode estar associado às várias viagens

A tabela 3 mostra as duas correlações signifi-

que os alunos do PIE (clube) fazem com a

cativas entre os fatores dos alunos que frequen-

equipe, devido à participação em campeonatos;

tavam exclusivamente as aulas de Educação

com isso passam a ter uma autonomia maior,

Física. Entre os fatores função e autonomia

pois os pais, na sua maioria não acompanham

podemos refletir sobre uma possível associação

os filhos nas viagens. Entretanto, ao compara-

entre a dinâmica relacional das mesmas no

mos a pontuação total de ambos os grupos,

convívio familiar, na escola e sua capacidade

através do teste de Mann Whitney (U = 242,00)

de enfrentar desafios como dormir fora de casa,

constatamos a não existência de diferenças sig-

elaborar críticas dos colegas, e encarar as notas

nificativas entre os mesmos.

escolares.

Tabela 3 - Coeficientes de Correlação Spearman significativos entre os Fatores do AUQEI para os alunos
da Escola (P< 0,05).

Correlação entre:
Função x Autonomia
Família x Autonomia

r (Rho de Spearman)
0,43*
0,47*

* Significância estatística para P < 0,05.
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A correlação significativa do fator
família com a autonomia, para os alunos da es-

dades de ações e estratégias adequadas no processo educativo.

cola, provavelmente está associada à ausência
dos pais devido ao trabalho, pois essas crianças,
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