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Muito Obrigado. 

Resumo 

A Deficiência Intelectual (DI) se associa com persistentes déficits em habilidades de funcionamento 

adaptativo em várias áreas. O uso da prática de atividades de lazer no manejo da DI, para promover 

bem-estar e estimular o funcionamento adaptativo de indivíduos com DI, tem recebido muita atenção 

recentemente sendo alvo de políticas públicas de saúde mental. O objetivo geral do estudo foi verificar 

e comparar fatores associados à prática e tipo de atividades de lazer em famílias de crianças e 

adolescentes com deficiência Intelectual (DI). Os objetivos específicos foram construir e fazer a 

validação de conteúdo de um questionário de lazer; identificar e comparar o tipo e quantidade de 

atividades de lazer e de tarefas domésticas realizadas por crianças e adolescentes com e sem DI; 

identificar fatores ambientais e familiares facilitadores e impeditivos para a prática do lazer em ambos 

grupos e verificar a influência da qualidade de vida e saúde mental de filhos e pais sobre a prática do 

lazer e sobre a participação em atividades domésticas. O estudo 1 adotou um desenho transversal com 

amostra não-probabilística composta por 124 pais e/ou cuidadores de 124 crianças e adolescentes entre 

6 e 17 anos (62 delas com DI e 62 com desenvolvimento neurotípico, pareados por sexo e idade). O 

estudo 2 adotou um desenho quase-experimental com medidas pré e pós. A amostra incluiu 30 famílias 

(15 famílias com crianças com DI e 15 famílias com filhos sem DI), selecionadas dos 124 participantes 

da amostra inicial. Os instrumentos de coleta de dados foram: a) Formulário de classificação 

socioeconômica familiar, b) Questionário de lazer, c) Children Helping Out – Responsibilities, 

Expectations and Supports (CHORES), d) Inventário de Auto-Avaliação para Adultos de 18 a 59 anos 

(ASR), e) Brief Problem Monitoring – Breve Monitor de Problemas. Formulário para Pais de Crianças 

entre 6 e 18 anos (BPM-p), f) Whoqol bref; g) Manual de Lazer. Os dados revelaram diferenças 

estatisticamente significativas entre os dois grupos. Os participantes do grupo controle mostraram 

melhores indicadores de participação em tarefas domésticas e atividades de lazer. Eles tiveram quase 

o dobro de participação se comparada ao grupo com DI. Os fatores impeditivos para a prática de lazer 

no grupo com DI foram a própria condição clínica, o medo do cuidador de a criança se machucar, falta 

de dinheiro e de tempo e cansaço. As variáveis preditoras de participação em atividades de lazer do 

grupo com DI foram os indicadores de funcionamento adaptativo (escalas de família e de amigos do 

ASR) e melhores indicadores de qualidade de vida no domínio psicológico, de acordo com relatado 

dos cuidadores (Whoqol bref). No estudo 2 os resultados não revelaram diferenças estatisticamente 

significativas entre as medidas pré e pós nas rotinas de prática de lazer das famílias, em decorrência 

do uso do manual, embora tenha sido constatado um pequeno aumento. Conclui-se a partir dos dados 

que a amostra com DI tem um índice baixo de participação em atividades de lazer e em tarefas 

domésticas o que provavelmente está interferindo na aquisição de diferentes habilidades precursoras 

de indicadores de funcionamento adaptativo nessas crianças e na qualidade de vida familiar destas. Foi 

testada a tese de que indicadores adequados de funcionamento familiar e social e de qualidade de vida 

parecem interferir na quantidade de participação em atividades de lazer e em tarefas domésticas das 

crianças com DI. 

Palavras chave: deficiência intelectual; lazer; qualidade de vida; saúde mental; 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

 

 

Factors associated with participation in leisure activities in families of children with intellectual 

disabilities.  

Abstract 

 

The Intellectual disability (ID) is associated with persistent impairments in adaptive abilities across 

multiple domains. The use of leisure practice in the management of individuals with ID, for the 

promotion of well-being and adaptive functioning, has received much recent attention and is a focus 

of current health mental policy. The objective of this study was to verify and compare factors related 

to the practice of leisure activities in families with children and adolescents with ID. The specific 

objectives were to develop and to perform the content validation of a leisure questionnaire; to identify 

and compare the type and the quantity of leisure activities and domestic tasks of the children and 

adolescents with ID compared with a control group; to identify environmental and family factors which 

can facilitate and impeding the leisure practice  in both groups and to verify the influence of the life 

quality and mental health of children and parents on the leisure practice and participation in domestic 

tasks. The study 1 was a transversal design whith a sample non-probabilistic composed by 124 parents 

or/and caregivers of children and adolescentes between 6 and 17 years old (62 of then with ID and 62 

with neurotypical development matched by sex and age). The study 2 was an experimental design with 

measures pre and post. The sample included 30 families (15 families with children with ID and 15 

families with children without ID), selected from the 124 participants of the initial sample.The tests of 

this study were: a) Family socioeconomic classification form, b) Leisure Questionnaire, c) Children 

Helping Out – Responsibilities, Expectations and Supports (CHORES), d) Adult Self-Report for Ages 

18-59 (ASR), e) Brief Problem Monitor-Parent Form for Ages 6-18 (BPM-P), f) Whoqol bref; g) 

Leisure Manual. The data revealed statistically significant differences between the two groups. 

Participants of the control group showed better indicators of participation in domestic tasks and leisure 

activities. They had almost double their participation compared to the DI group. The impeding factors 

for the leisure practice in the ID group were the clinical condition itself, the fear of the caregiver of the 

child being injured, lack of money and time and fatigue. The predictors of participation in leisure 

activities of the ID group were the indicators of adaptive functioning (ASR family and friends scales) 

and better indicators of quality of life in the psychological domain, as reported by the caregivers 

(Whoqol bref). In study 2 the results did not reveal statistically significant differences between the pre 

and post measures in the family practice routines, due to the use of the manual, although a small 

increase was observed. It is concluded from the data that the sample with ID has a low index of 

participation in leisure activities and in domestic tasks which is probably interfering in the acquisition 

of different precursor abilities of adaptive functioning in these children and in the quality of family 

life. It was tested the thesis that adequate indicators of family and social functioning and quality of life 

seem to interfere in the amount of participation in leisure activities and in domestic tasks of children 

with ID. 

 

Keywords:  intellectual disability; leisure; life quality; mental health; 
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1- Introdução 

 

Segundo o último censo do IBGE (2010), 45.606.048 milhões de pessoas declararam ter pelo 

menos uma das deficiências que são investigadas (visual, auditiva, motora e intelectual), 

correspondendo a 23,9% da população brasileira. Dessas pessoas, 38.473.702 se encontravam em áreas 

urbanas e 7.132.347, em áreas rurais. Segundo dados da Cartilha do Censo 2010 (2012) a deficiência 

intelectual (DI) é a menor parcela declarada com 1,4% dessa população, sendo que 5,4% são pessoas 

declaradas como deficientes auditivos, 7% como deficientes motores e 18,6% como deficientes 

visuais. 

Pessoas com deficiência necessitam de diversas ações de intervenção, tanto para poder 

minimizar incapacidades como para aumentar indicadores de funcionamento social e adaptativo. 

Algumas das atividades que podem estimular esses indicadores são as relacionadas com o lazer, tema 

a ser abordado no projeto.  

O lazer está contemplado na Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2011, 

pp.58-59) no artigo 30, referente à participação na vida cultural, recreação e esporte. Na Convenção 

os Estados Partes reconhecem o direito de pessoas com deficiência a participarem na vida cultural, em 

igualdade de oportunidades com as demais pessoas; oportunidade de desenvolver e utilizar seu 

potencial criativo, artístico e intelectual; que sua identidade cultural e linguística específica seja 

reconhecida e apoiada; que as pessoas com deficiência participem de forma igualitária de atividades 

recreativas, esportivas e de lazer. 

Aspectos ligados ao funcionamento adaptativo dizem respeito à inclusão social. Essa área 

precisa receber atenção em relação à deficiência abrangendo a participação da pessoa em grupos de 

convivência social. O lazer é entendido como aquilo que se escolhe por propiciar o sentimento de bem-

estar, diferentemente do que se deve fazer pela própria sobrevivência. (MAZZOTTA & D’ANTINO, 

2011). Aspectos e setores relacionados a cultura, educação e lazer são mediadores da inclusão social 

mais ampla. 

Tanto as pessoas com deficiência, como as que não apresentam algum tipo de deficiência têm 

o direito ao lazer constituído como direito humano. A Organização das Nações Unidas (ONU) 

reconhece no artigo 30 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência (2006) o direito de 

participação em atividades culturais, de lazer, recreação, esportes. No caso de pessoas com deficiência 

intelectual (DI), por exemplo, na maior parte das vezes o acesso ao lazer nem sempre se associa a uma 
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escolha pessoal sobre a atividade que será praticada. Essa decisão cabe geralmente ao cuidador que 

proverá o acesso ao lazer. Sabe-se também que há diversos benefícios decorrentes da prática de 

atividades de lazer em populações com desenvolvimento atípico. Por exemplo, ganhos em indicadores 

de funcionamento adaptativo, em habilidades da vida diária, socialização, diminuição de estresse 

familiar e pessoal, habilidades cognitivas, dentre outros. Estudos anteriores têm mostrado esses 

resultados, especialmente quando se trata de crianças com transtornos do neuro desenvolvimento como 

a DI e o Transtorno do Espectro Autista (BANDINO, GARFINKLE, ZICKEFOOSE et al., 2014; 

HANEY, MESSIAH, ARHEART et al., 2014; AMADO, STANCLIFFE, MCCARRON et al., 2013).  

Na área de lazer existem diversos documentos que apontam para essa prática como um direito 

do ser humano, mesmo que este tenha algum tipo de deficiência. Por exemplo, na Constituição 

Brasileira (1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), na Declaração de Salamanca 

(1994), na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2011). Apesar desses 

documentos oficiais,  o governo brasileiro ainda trata da questão do lazer e das práticas físico-

esportivas de forma superficial, segundo avaliação dos pesquisadores Andrade e Almeida (2012), 

ainda que o governo incentive a inclusão, qualidade de vida, participação social destes indivíduos com 

deficiência.  

Não há consenso em relação a conceituação do termo “lazer”. Isso se dá pelo fato de que as 

atividades de lazer possuem classificações e palavras diferentes para descrevê-las (jogo, brincadeira, 

descanso, diversão, recreação, lúdico). Essas divergências encontradas sobre o termo lazer são citadas 

por Dumazedier (1980), Camargo (1998), Melo e Alves Jr (2003), Isayama e Linhales (2008), Gomes 

(2008), Isayama e Oliveira (2014). Não encontramos na literatura uma definição de lazer com 

especificidades para pessoas com deficiência. No presente estudo adotar-se-á a definição de lazer de 

Joffre Dumazedier (1980, p.19) que o define como: “Conjunto de atividades desenvolvidas pelos 

indivíduos seja para descanso, seja para divertimento, seja para o seu desenvolvimento pessoal e social, 

após cumpridas suas obrigações profissionais, familiares e sociais”.  

Atividades de lazer são realizadas pela pessoa de maneira voluntária. O lazer que as pessoas 

praticam no dia a dia é realizado no chamado “tempo livre”, isso é, no tempo que o indivíduo dispõe 

após cumprir todas suas obrigações diárias e que também possuem características próprias, como 

escolha pessoal, prazer, gratuidade e liberação das atividades comuns do cotidiano. Alguns autores 

sustentam que essa tomada de decisão quanto à prática de lazer proporciona ao indivíduo liberdade de 

escolha pessoal sobre a diversidade de atividades possíveis para seu exercício (SOUZA, SILVEIRA, 

ROCHA, 2013).  

Um aspecto ligado à prática de lazer é a socialização. Durante os primeiros anos do 

desenvolvimento, atividades de brincar potencializam não só o desenvolvimento de repertórios 
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comportamentais relacionados ao tipo de brincadeira e interação social com pares, como também 

favorecem a prática de lazer. Blascovi-Assis (1997) verificou o papel da família e da escola na 

educação pelo e para o lazer de pessoas deficientes mentais. No estudo, pais de crianças com Síndrome 

de Down (SD) afirmam ter dificuldades em realizar atividades no lazer devido a receber poucos 

convites para atividades sociais com seus filhos, além de dificuldades de entrosamento do filho, 

dificuldades dos próprios filhos em acompanhar brincadeiras, faltas de amigos (ou são menores em 

idade ou adultos em geral). Segundo a autora, devido às necessidades específicas das crianças com 

deficiência, a questão do lazer é vista pelos pais mais como uma superficialidade, menos importante 

diante das dificuldades de saúde, educação, etc. Os pais percebem que precisam de profissionais de 

apoio para terapias, e devido à busca por ter tempo e dinheiro para conseguir esses tratamentos aos 

filhos, o lazer fica em segundo plano.  

Segundo ainda Blascovi-Assis (1997), devido também a um preconceito da questão do lazer, 

muitos pais acreditam que lazer é apenas para ajudar a passar o tempo, desconhecendo o caráter 

educativo e de desenvolvimento que ele proporciona. Na pesquisa a autora também identificou que 

muitos pais delegam a questão do lazer, do social, para a escola e profissionais envolvidos com a 

educação, sendo que o papel da família também é fundamental para tentar vencer esta luta social que 

ocorre. Na pesquisa também relata que muitos pais não deixam que seus filhos participem da vida 

cotidiana, indo ao mercado, utilizando ônibus, indo ao clube, sendo que estas experiências ajudam no 

aspecto funcional e social dos indivíduos com DI. 

As famílias cujos membros apresentam algum tipo de deficiência podem ser comprometidas 

quanto à prática de atividade de lazer, pois geralmente associam-se à condição de deficiência diversos 

indicadores de incapacidades e desvantagens associadas à mesma. Por exemplo, a presença de uma 

criança com DI pode comprometer o bem-estar familiar e contribuir para estresse familiar e parental 

(EISENHOWER, BAKER E BLACHER, 2005; NUNES, 2010; SERRA, 2010; MATSUKURA E 

MENECHELI, 2011; AREDE et al, 2014). De outro lado, o lazer pode ser um fator que auxilia a 

amenizar fatores desencadeadores de estresse e a melhora da qualidade de familiar (RAMOS, 2002; 

SANTOS, RIBEIRO, GUIMARÃES, 2003; BARBOSA E FERNANDES, 2009; KALAY, 2010; 

BAŞGÜL, ÜNERI E ÇAKIN-MEMIK, 2011; MORISSE, 2013; CANALES E LYTE, 2013; IHARA 

et al 2014; SCHREUER, SACHS e ROSENBLUM, 2014;). Faria, Ferreira e Carvalho (2010) relatam 

como barreiras do lazer, além do fato da deficiência, também a falta de dinheiro, despreparo dos 

prestadores de serviço que atendem a essa população e desinteresse da população e do governo quanto 

a inclusão desta população. 

Silva, Mendonça e Sampaio (2014) relataram em pesquisa que no Brasil existem poucos 

estudos do lazer das pessoas com deficiência, condição que pode ter contribuído com a inexpressível 
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quantidade de publicações (em periódicos e em livros) e orientações (iniciação científica, mestrado e 

doutorado) que abordem temáticas sobre o lazer desta população como mostra a tabela 1 a seguir.  

 

 

 

Tabela 1 – Frequência absoluta das produções científicas e orientações dos líderes 

dos grupos de pesquisas 

 

Silva, Mendonça e Sampaio (2014, p.89) 

 

Silva, Mendonça e Sampaio (2014) verificaram que até a data da revisão estavam cadastrados 

no Diretório de Pesquisa do CNPq 256 grupos cujos temas tem relação com o lazer (verificado 

mediante busca com uso de termos como lazer, ócio, recreação e/ou tempo livre). Entretanto, destas 

256 pesquisas, 91 delas não se enquadraram (critérios de exclusão), pois apesar de relatarem palavras 

chaves como lazer, recreação, nos objetivos das pesquisas não se verificaram termos voltados ao lazer. 

Dos 165 grupos restantes, 73 foram classificados como específicos de lazer e 92 como não específicos 

(critério adotado caso se nas linhas do texto dos objetivos fosse encontrado menos de 51% sobre o 

tema do lazer). 

Quanto aos meios de divulgação científica com escopo em publicações sobre lazer e atividades 

recreativas, Schwartz (2015) afirma que houve um início expressivo destes a partir da década de 1970, 

sendo que as principais revistas criadas foram: Leisure Sciences (1977), a Loisir et Société/Society 

and Leisure (1978), Journal of Leisure Research (1980), Leisure Studies (1982), Journal of Park and 

Recreation Administration (1983).  

Apesar de existirem estudos sobre o tema, no Brasil, bem como em outros países, poucos 

trabalhos exploram o lazer de famílias com filhos com necessidades especiais, que verifiquem a 
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associação entre tipo de deficiência, saúde mental do cuidador, condições socioeconômicas das 

famílias e fatores ambientais facilitadores ou impeditivos de práticas de lazer. Sobre essa temática 

versará a presente pesquisa, com a verificação de práticas de lazer familiar e DI e sua associação com 

fatores sócio demográficos e de saúde mental, tanto do cuidador quanto do filho que tem condição de 

DI. A tese prevê também o desenvolvimento de um manual de orientações e informações sobre práticas 

de atividades de lazer na comunidade onde reside a amostra de estudo. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1- Lazer 

 

A definição de lazer ao longo dos tempos já teve diferentes concepções. O lazer era considerado 

simplesmente como uma parte do tempo livre decorrente de conquistas trabalhistas, devido, por 

exemplo, à diminuição da jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, férias, aposentadoria 

(GOMES, 2004). Era apenas um espaço de tempo livre entre duas jornadas de trabalho, que poderia 

ser preenchido por atividades recreativas saudáveis ou como uma preparação contra o estresse antes 

da nova jornada de trabalho. Ainda segundo a autora, a partir das ideias de Joffre Dumazedier nas 

décadas de 1950-60 na França, o lazer não se avaliava apenas na oposição ao trabalho, mas contou 

com aspectos como o caráter liberatório (liberar das obrigações institucionais); caráter desinteressado 

(sem fins lucrativos ou ideologias); caráter hedonístico (busca pelo prazer, satisfação e alegria) e 

caráter pessoal (necessidade de descanso, divertimento e desenvolvimento). 

Para Joffre Dumazedier (1980, p.19) o lazer pode ser definido como: “conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos indivíduos seja para descanso, seja para divertimento, seja para o seu 

desenvolvimento pessoal e social, após cumpridas suas obrigações profissionais, familiares e sociais”. 

      Dumazedier classifica as atividades realizadas no lazer em grupos de acordo com 

características comuns: são os chamados conteúdos culturais do lazer. Ele classificou em cinco grupos: 

físicas, manuais, intelectuais, artísticas e sociais, sendo que Camargo (1980) acrescenta as atividades 

turísticas e Schwartz (2003) incluiu mais tarde o termo de atividade virtual. Estes sete conteúdos foram 

adotados como classificação adotada na pesquisa. Seguem exemplos de atividades nos diferentes 

conteúdos culturais do lazer: 

- Físicas: atividades físicas formais (aulas de ginástica e exercícios em academias, clubes) ou 

informais, em espaços planejados ou não; prática de esportes, jogos e brincadeiras que envolvam o uso 

do corpo. Podemos correr numa praia, sozinhos, ou treinar atletismo num clube com pistas oficiais. Os 

objetivos geralmente podem envolver a melhoria da saúde, estéticos, condicionamento físico 

(habilidades e capacidades motoras, etc. 

- Manuais: manuseio, exploração e transformação de matéria-prima, trabalhando com madeira, 

metais, terra, reciclagem (pintura, escultura, artesanato). Envolve ainda o cultivo de plantas, a criação 

de animais, tocar instrumentos musicais (violão, flauta, piano, bateria, etc.), etc. São atividades que de 

modo geral estimulam o desenvolvimento da criatividade. 
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- Intelectuais: buscar informações em livros, jornais, revistas, pesquisas na internet, etc. Pode ter um 

caráter de buscar novos conhecimentos, de aprender coisas novas. 

- Artísticas: o conceito de artístico não envolve apenas o que se costuma chamar de cultura erudita, 

quando pensamos no teatro, música, cinema, literatura, esculturas e pinturas, mas também em 

atividades do cotidiano, como decoração da casa, maquiagem de crianças para uma festa, fantasias de 

carnaval, etc.  

- Sociais: busca atividades em grupo, em família, em que pessoas interajam com pessoas, seja na forma 

de festas, passeios em grupo, etc., por exemplo frequentar associações de bairro, igrejas, partidos 

políticos, movimentos sociais, para conhecer novas pessoas e criar vínculos. 

- Turísticos: muitos procuram mudanças de paisagem, de ritmo e estilo de vida, e as viagens podem 

promover tais mudanças. Normalmente são feitas distantes do local onde moram, mas pode acontecer 

na própria cidade, quando visitamos locais onde a distância geralmente é maior e só frequentamos 

raramente, em feriados e férias, quando temos mais tempo.  

- Virtuais: atividades que envolvam jogos eletrônicos que, com o passar do tempo, aumentaram em 

variedade e complexidade com o desenvolvimento da tecnologia de informação e de redes sociais via 

internet. 

Apesar da classificação acima mostrar sete conteúdos diferentes de atividades de lazer, muitas 

vezes as pessoas não participam delas por alguns motivos, classificados como barreiras e/ou fatores 

que restringem as possibilidades de prática de atividades de lazer. Crawford, Jackson e Godbey (1991) 

classificam as restrições ao lazer como intrapessoal (aquelas associadas com um estado psicológico); 

interpessoal (aqueles associados com o próprio ambiente social, como a família) e estruturais 

(restrições que não estão no controle do indivíduo). Marcellino (1997, 2008, 2011) afirma que as 

barreiras do lazer ocorrem devido a vários fatores como classe social, grau de instrução, faixa etária, 

gênero e preconceitos culturalmente determinados. Segundo Souza, Castro e Vialich (2012), em uma 

pesquisa que envolvia principalmente o lazer físico, as principais barreiras de lazer encontradas foram 

o clima (as crianças deixam de participar devido ao tempo estar frio, chovendo etc.), tarefas domésticas 

que precisam realizar (a principal é cuidar de irmãos mais novos), falta de segurança no transporte 

público, falta de incentivo pelos pais. 

Para a população com deficiência, outros fatores podem estar associados à falta de atividades 

de lazer, como por exemplo a falta de tempo livre devido aos tratamentos dos filhos, a saúde dos 

cuidadores, a baixa renda familiar, problemas no comportamento dos filhos, falta de acessibilidade, 

religião, dentre outros (FARIA, FERREIRA E CARVALHO, 2010). A qualidade de vida dos 

cuidadores também afeta o lazer, pois Kheir e colaboradores (2012) avaliaram famílias com crianças 

autistas comparando com famílias de crianças típicas. Foram avaliados dez parâmetros como saúde 
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mental, funcionamento físico, vitalidade, funcionamento social dentre outros. Afirmam que a 

qualidade de vida dos cuidadores pode ser afetada quanto à saúde geral, ainda com a tendência de os 

cuidadores acharem que no futuro ainda possa piorar devido ao estresse e cuidados especiais gerados 

pela criança com TEA, principalmente quando comparada a cuidadores de crianças típicas.  

Em pesquisa de Spindler et al (2017), a qualidade de vida de famílias com filhos com 

deficiência intelectual é afetada. Algumas restrições surgem devido às necessidades de cuidados com 

os filhos, as amizades se restringem, aumentam os gastos financeiros pelos custos de tratamentos e o 

afastamento de um dos cuidadores do trabalho contribui para a diminuição de renda e possibilidades 

de realização de atividades de lazer que dependem de renda familiar.  

Segundo Jung (2013), em pesquisa com 1191 indivíduos com DI, uma das principais barreiras 

encontradas nas atividades de lazer foi o fator financeiro, porém outros fatores foram identificados 

como dificuldades de acesso ao lazer, falta de projetos sociais nos arredores da residência e falta de 

companhia para dar suporte às crianças nas atividades. A autora destaca a importância do 

acompanhante tanto para levar os indivíduos com DI para os locais de lazer quanto para motivá-los e 

incentivar a participação, já que a pessoas com DI frequentemente apresentam limitações em 

indicadores de autonomia e independência.   

Luijkx, Putten e Vlaskamp (2017) avaliaram o tempo livre disponível em 57 famílias com 

crianças com DI e 177 famílias sem DI. Verificaram que o tempo livre diário das famílias sem crianças 

com DI era de 1,5 horas a mais, quando comparadas com famílias com filhos com DI, fazendo com 

que o tempo livre das famílias cujos filhos tinham DI fosse menor e, em razão disso, provavelmente o 

número de atividades de lazer possa estar prejudicado, dentre outras atividades.  

 Um panorama da inclusão do lazer, tanto na legislação, como na pesquisa foi divulgado por 

Peixoto (2007). No estudo se divulga que houve um aumento nas produções relacionadas ao lazer 

depois de 1990, devido à inclusão deste na Constituição Brasileira de 1988. O mesmo julgamento é 

realizado por Cheibub (2015). Na constituição o lazer é abordado no artigo 6º que define os direitos 

sociais dos cidadãos: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 

previdência social, o amparo à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma 

dessa Constituição” (Constituição Federal de 1988, cap. II dos Direitos Sociais, art.6). 

Mazzota e D´Antino (2011) salientam que embora haja uma crescente valorização das 

atividades de lazer para a melhoria da qualidade de vida, no caso específico da população de pessoas 

com deficiências as políticas sociais e culturais têm sido desconsideradas tradicionalmente. Segundo 

os autores, só muito recentemente tem havido tal preocupação por parte das autoridades públicas 

oficiais e da própria sociedade civil, sendo que elas poderiam ajudar muito na questão da inclusão:  
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“Situações inclusivas, voltadas para a Cultura, a Educação, o Lazer e demais setores 

sociais, contemplando a diversidade da condição humana, são construídas no dia a dia 

das relações interpessoais, sociais e políticas e tendem a reduzir os perversos efeitos das 

situações discriminatórias, preconceituosas, excludentes a que qualquer pessoa, com 

deficiência ou não, está exposta na vida social” (p.387). 

 

Na pesquisa de Silva, Mendonça e Sampaio (2014) citada anteriormente, a maior concentração 

dos trabalhos e pesquisas específicos de lazer (73) se deu na área das Ciências da Saúde nos cursos de 

educação física (36 estudos), provavelmente porque nestes a disciplina lazer faz parte do currículo na 

graduação. Outras áreas com estudos foram Ciências Sociais e Aplicadas (Turismo com 18 estudos) e 

Ciências Humanas (Educação com 8 estudos). O estudo revela que o tema mais frequente nos estudos 

do lazer é o físico/esportivo, provavelmente por serem mais presentes na área de educação física. Já 

os conteúdos do lazer como artístico, manuais, sociais, turísticos, intelectuais foram pouco 

pesquisados. Segundo os autores: 

“O desenvolvimento de estudos com enfoque no lazer das pessoas com deficiência pode 

favorecer a criação de alternativas em prol de políticas públicas voltadas à essa 

população, fortalecendo a ampliação das oportunidades e sua inserção em ocasiões 

sociais, como o lazer, condição que se faz de suma importância para que se viva a vida 

em sua plenitude (p.93). 

 

O número de estudos dedicados ao lazer, segundo Camargo, Valdívia e Oliveira (2013), entre 

2002 e 2010 aumentou expressivamente no repositório de Teses e Dissertações do Portal CAPES. Eles 

identificaram 311 teses cujos títulos apresentavam a palavra “lazer”. Segundo os autores nos últimos 

10 anos a produção aumentou em 150%, e a maior parte dos estudos está focado na área de educação 

física. Segundo os autores, ainda há lacunas para resolver, como algumas divergências conceituais 

próprias da área e a falta de programas de pós-graduação stricto sensu voltados para a temática do 

lazer. Atualmente, existe o programa de lazer da UFMG, com mestrado criado em 2007 e doutorado 

em 2012. 

Um marco importante para esse processo de valorização do lazer foi o surgimento do chamado 

sistema “S” (IPEA, 2008), cujas principais instituições são o Serviço Social do Comércio (Sesc), que 

a partir dos anos de 1950, passou a oferecer sistematicamente atividades programadas de lazer. Além 

dele, ainda existem outras instituições que compartilham as mesmas raízes como o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Social da Indústria (Sesi) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), o Serviço Social dos Transportes (Sest) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (Senat), e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(Sebrae). 
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No Brasil, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2011) constitui outro 

dos documentos oficiais que propõe várias ações sobre a participação na vida cultural e em recreação, 

lazer e esporte de pessoas com deficiências. Recomenda-se no documento que o governo deve tomar 

várias medidas para aumentar a participação na vida cultural, dando igualdade de oportunidades com 

as demais pessoas. Alguns pontos desse documento estão relatados abaixo (pg.58-60): 

a) acesso a bens culturais em formatos acessíveis; acesso a programas de televisão, cinema, 

teatro e outras atividades culturais, em formatos acessíveis; acesso a locais que ofereçam serviços ou 

eventos culturais, tais como teatros, museus, cinemas, bibliotecas e serviços turísticos, bem como, 

tanto quanto possível, ter acesso a monumentos e locais de importância cultural nacional. 

b) tomar medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência tenham a oportunidade de 

desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em benefício próprio, 

mas também para o enriquecimento da sociedade. 

c) tomar todas as providências, em conformidade com o direito internacional, para assegurar 

que a legislação de proteção dos direitos de propriedade intelectual não constitua barreira excessiva ou 

discriminatória ao acesso de pessoas com deficiência a bens culturais. 

d) Incentivar e promover a maior participação possível das pessoas com deficiência nas 

atividades esportivas comuns em todos os níveis; assegurar que as pessoas com deficiência tenham a 

oportunidade de organizar, desenvolver e participar em atividades esportivas e recreativas específicas 

às deficiências; assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso a locais de eventos esportivos, 

recreativos e turísticos; assegurar que as crianças com deficiência possam, em igualdade de condições 

com as demais crianças, participar de jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer, inclusive no 

sistema escolar; assegurar que as pessoas com deficiência tenham acesso aos serviços prestados por 

pessoas ou entidades envolvidas na organização de atividades recreativas, turísticas, esportivas e de 

lazer. 

Daltro (2015) em entrevista com 64 familiares de crianças e adolescentes com transtornos 

mentais mostrou que antes do nascimento do filho, 93,8% tinham atividades de lazer frequentes e após 

o nascimento este índice caiu para 34,4%. 

Especificidades da aplicação de medidas que favoreçam a participação de lazer de crianças com 

deficiência, especificamente a deficiência intelectual, precisam ser contempladas no desenvolvimento 

de projetos que incentivem esse tipo de prática. Com relação a algumas das especificidades da DI em 

relação ao tema do projeto tratará o próximo tópico.  
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2.2. Práticas de lazer de crianças e adolescentes com Deficiência Intelectual. 

 

O presente estudo utilizará a definição de Deficiência Intelectual como uma das condições 

diagnósticas dos transtornos do Neurodesenvolvimento de acordo com a quinta versão do Manual de 

Classificação e Estatística dos Transtornos Mentais- DSM 5 (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2014, p.33): 

A deficiência intelectual (transtorno do desenvolvimento intelectual) caracteriza-se por 

déficits em capacidades mentais genéricas, como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência. Os déficits resultam em prejuízos no funcionamento adaptativo, de 

modo que o indivíduo não consegue atingir padrões de independência pessoal e 

responsabilidade social em um ou mais aspectos da vida diária, incluindo comunicação, 

participação social, funcionamento acadêmico ou profissional e independência pessoal 

em casa ou na comunidade. Segundo o AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 

2014, p.33) três critérios a seguir devem ser preenchidos:  

A. Déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, 

planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem 

pela experiência confirmados, tanto pela avaliação clínica, quanto por testes de 

inteligência padronizados e individualizados.  

B. Déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir padrões de 

desenvolvimento e socioculturais em relação a independência pessoal e 

responsabilidade social. Sem apoio continuado, os déficits de adaptação limitam o 

funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação 

social e vida independente, e em múltiplos ambientes, como em casa, na escola, no local 

de trabalho e na comunidade.  

C. Início dos déficits intelectuais e adaptativos durante o período do desenvolvimento. 

 

Sabe-se que crianças com DI se comparadas com crianças da mesma faixa etária com 

desenvolvimento típico apresentam em níveis variados diversos indicadores de imaturidade nas 

relações sociais, como por exemplo, dificuldades em perceber com precisão pistas sociais dos pares, 

habilidades de comunicação, conversação e linguagem são mais concretas e imaturas do que o 
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esperado para a idade, dificuldades de regulação da emoção e do comportamento de uma forma 

adequada à idade; alguns podem funcionar de acordo com a idade nos cuidados pessoais, porém 

precisam de algum apoio nas tarefas complexas da vida diária na comparação com os pares 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). O manual também refere que nas habilidades 

recreativas podem ser verificados indicadores semelhantes aos dos pares, contudo o juízo relativo ao 

bem-estar e à organização da recreação precisam de apoios, assim como necessitam de apoio para 

tomar decisões, entre outros (AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 2014). 

Estudo realizado por Silva e Dessen (2003), junto a um grupo de pais com filhos com síndrome 

de Down na faixa etária de 2 anos a 3 anos e 5 meses mostrou que as atividades de lazer realizadas 

pelas famílias com filhos com síndrome de Down eram mais restritas e as mais comuns relatadas pelas 

famílias foram as seguintes: em casa (internas) consistiam em assistir à TV e brincar com os filhos, 

utilizando atividades lúdicas tais como brincadeiras, conversas, atividades artísticas e de socialização, 

enquanto as externas eram ir visitar parentes, shopping center, parques e zoológico. Dyckens (2014) 

relata que em pessoas com Prader Willi, as atividades no lazer mais utilizadas foram assistir à TV, 

mesmo numa condição clínica na qual a atividade física é recomendada, devido ao excesso de peso 

decorrente do sintoma mais importante da doença que é a hiperfagia. Apenas nos casos em que o 

rebaixamento intelectual era leve, a prática de lazer mediante atividades físicas era realizada por alguns 

participantes do estudo (DYCKENS, 2014). 

Osmond et al (2004) investigaram o lazer de 407 adolescentes e adultos com TEA e relataram 

as dificuldades enfrentadas pelas famílias em relação à prática do lazer em virtude das características 

clínicas do transtorno, por exemplo, os déficits de interação social, estereotipias e comportamentos de 

birra. Os autores verificaram que a maior parte das atividades era realizada, principalmente, com seus 

familiares ou entre a própria família, com destaque à participação da mãe. 

Messa et al (2005) avaliaram o lazer com 26 famílias cujos filhos apresentavam diferentes tipos 

de deficiência (física, mental e múltipla) nas idades de 2 a 14 anos. Os relatos mostram modificações 

familiares depois do nascimento de um filho com deficiência, e que surgiram também dificuldades 

para realizar atividades no lazer, apesar que mostraram também que ainda procuram manter essas 

atividades. As atividades no lazer mais citadas foram: visita a parentes e amigos, assistir TV, ouvir 

música, parques e praças públicas, igreja, festa de aniversário ou casamento. Mas a pesquisa relatou 

que a maioria realiza atividades em ambientes internos (visita a parentes e amigos). As dificuldades 

mais apontadas para a dificuldade em praticar atividades no lazer foram a falta de dinheiro, de tempo, 

poucas oportunidades ou convites e falta de informações sobre locais de lazer. 

Estudos anteriores enfatizam que, tanto em crianças com desenvolvimento típico como atípico, 

a participação destas em atividades recreativas fora da escola é importante pelos benefícios no 
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crescimento físico, bem-estar psicológico e possibilidades de interações com a comunidade social em 

geral (MURPHY & CARBONE, 2008; KHEIR et al, 2012; DALTRO, 2015). Quando a criança 

apresenta DI com os comprometimentos característicos dessa condição geralmente as habilidades de 

comunicação social e os déficits cognitivos acabam prejudicando a frequência e qualidade da 

participação desta em atividades recreativas e de lazer junto a pares com desenvolvimento típico. Os 

maiores prejuízos são verificados na prática de atividades na comunidade e das atividades físicas de 

lazer, predominando as de tipo sedentário (KING et al, 2013). 

Há estudos também que têm se voltado à exploração de crenças de cuidadores e educadores de 

pessoas com deficiência sobre o lazer. Geralmente, a depender do tipo de crença, será a atitude do 

cuidador e professor como provedor de lazer da criança com deficiência.  Estudo realizado na 

Associação de Pais e Amigos do Excepcional (APAE) de Feira de Santana (BA) com professores e 

alunos revelou que a concepção de lazer destes era limitada, valorizando o lazer apenas nas aulas de 

educação física realizadas na instituição e eventos isolados em datas comemorativas, sem perceber a 

importância do lazer na vida diária dos envolvidos (NOGUEIRA & BORDAS, 2013). 

Axelsson, Granlund e Wilder (2013), avaliaram o engajamento de crianças com deficiência 

intelectual e crianças com desenvolvimento típico na rotina de famílias. Foram avaliadas 60 famílias 

com filhos de 6-20 anos com DI e 120 famílias com crianças de 5-10 anos com desenvolvimento típico. 

Os dados mostraram que as famílias com filhos com DI gastam mais tempo e esforço para realizar suas 

atividades comparadas a famílias com crianças típicas. Outro fator interessante nessa pesquisa é que a 

escolaridade e renda familiar não foram significativos com relação ao engajamento da criança na rotina 

familiar de crianças típicas. Provavelmente a criança com DI necessita de ajuda constante e os pais se 

dedicam tanto aos cuidados do filho que não importa o grau de instrução nem os salários. 

A rotina das famílias também foi estudada por Larson e Miller-Bishoff (2014). Eles analisaram 

as dificuldades que cuidadores de famílias com crianças com deficiência relatam, principalmente por 

encontrar tempo para conciliar diferentes tratamentos e terapias, para se manter as rotinas domésticas 

enquanto cuidam dos filhos e da falta de tempo para seu descanso e lazer pessoal. Minatel e Matsukura 

(2014) relatam o cotidiano e a realidade dos cuidados nas famílias com filhos com TEA. Mostram que 

dependendo da idade dos filhos as demandas vão se tornando diferentes, principalmente quando o filho 

se torna adolescente. Mas o ponto principal do estudo é o de que as famílias organizam seu cotidiano 

em torno da pessoa com autismo. Famílias relatam que a condição de TEA do filho autista parece 

determinar as possibilidades e impossibilidades em relação às atividades sociais e familiares desses 

pais, gerando tensões e desgastes na família, limitando inclusive o lazer. Revelam também que o 

cuidador principal tenta em diversos contextos minimizar o impacto que alterações de comportamento 
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do filho têm no ambiente social a fim de evitar preconceitos, por exemplo. Com isso muitas vezes a 

criança é privada de atividades recreativas em situação social (MINATEL e MATSUKURA, 2014). 

Um estudo de Gomes et al (2015) sobre os desafios familiares e estratégias de superação 

identificou que havia, no grupo estudado de mães, uma sobrecarga expressiva ao cuidarem de crianças 

com TEA. Relata ainda a importância da interação entre famílias que tenham filhos com transtornos 

semelhantes, a fim de trocarem informações para lidar com os desafios diários dos sintomas dos filhos, 

aumentar redes de apoio social e incentivar o desenvolvimento de ações junto à rede pública de saúde 

para acompanhamento dos filhos. 

Estudo conduzido por Reilly et al. (2015) avaliou o impacto da condição de DI na rotina de 

famílias relacionadas à atividade de lazer. Foram estudadas quatro síndromes neurogenéticas 

(síndrome do X-frágil, síndrome de Prader Willi, síndrome de Williams e síndrome Velocardiofacial). 

No trabalho foram relatadas situações como a dificuldade das famílias para realizar passeios a 

shoppings, realizar viagens em feriado ou férias. Nesse estudo, os pais não relataram dificuldades com 

relação a transporte público, talvez pelo fato da pesquisa ter sido realizada na Irlanda e no Reino Unido, 

países desenvolvidos nos que provavelmente o transporte público deve funcionar dentro dos padrões 

esperados para as necessidades da população. Apesar de algumas síndromes terem mais ou menos 

comprometimentos que outras, a dificuldade era comum a todas.  

Outro aspecto associado à prática de lazer na infância e a atividade de brincar. Brincar pode ser 

associado a atividades de lazer de qualidade, que podem ser desenvolvidas em ambientes familiares 

sem necessariamente precisar se locomover para ambientes externos. O lar por exemplo é um dos 

locais mais utilizados de lazer pela maioria das pessoas. Camargo (2002) afirma que no lar 

encontramos refúgio, aconchego e passa-se mais tempo nele durante o tempo livre que em outros 

lugares. Um simples lençol na sala pode virar uma “cabana numa floresta” e algumas cadeiras podem 

ser as árvores por onde os “caçadores e animais” se escondem, potencializando dessa maneira o jogo 

simbólico. A importância da criança se expressar no brincar e manifestar suas preferências com relação 

às brincadeiras e atividades de lazer é importante (HUSS et al, 2015), e está assegurada na Convenção 

sobre os Direitos da Criança de 1990, tanto para a criança com ou sem deficiência. 

Para Kishimoto (2002) a brincadeira é uma das atividades que a criança começa a praticar 

precocemente no desenvolvimento e principalmente no âmbito familiar. Tal atividade serve tanto para 

um lazer descomprometido, apenas para interagir com seus pares ou até para desenvolver 

conhecimentos sobre a natureza quanto se tem intenção de promover habilidades de aprendizagem. 

Segundo Queiroz et al (2006) a criança aprende numa brincadeira a se relacionar com o mundo de 

forma ativa, aprende a tomar decisões, a desenvolver criatividade, autonomia e responsabilidade por 

suas próprias ações. 
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Crianças com TEA também podem ser beneficiadas em relação às interações sociais com 

atividades recreativas, por exemplo. Camargo e Bosa (2012) relatam sobre a importância das 

interações sociais para indivíduos com TEA, que algumas crianças são amigáveis e que não apresentam 

“aversão ao toque físico”, demonstrando às vezes afetividade. Na mesma pesquisa, as autoras afirmam 

que muitos temem trabalhar com crianças com TEA devido à agressividade que alguns apresentam, 

mas isso nem sempre ocorre e trata-se mais de um preconceito do que uma característica comum à 

maioria deles. As pessoas com TEA apresentam características comuns que dificultam a interação 

social, mas não significa que um trabalho individualizado não possa trazer melhorias nesses aspectos. 

Outros aspectos importantes sobre a prática de lazer são fatores ambientais, sociais, familiares 

etc, que agem como facilitadores ou como impedimentos para essa prática. Existem fatores que podem 

ajudar/facilitar e outros que podem dificultar/impedir a prática de atividades de lazer, por exemplo, 

fatores econômicos, presença de transporte público, distância dos locais de lazer, faixa etária, religião 

dentre outros (CAMARGO, 2002; SAGER et al., 2003). Na ordem dos fatores familiares, seja como 

facilitador ou impeditivo, outro aspecto estudado é a influência dos pais no lazer. Pais ativos 

fisicamente estimulam mais os seus filhos a praticarem atividades físicas (FERNANDES et al., 2011). 

Estudo de Loch et al. (2013) mostrou também uma correlação maior de um engajamento dos filhos em 

atividades físicas, quando os pais são fisicamente ativos. 

Pagan-Rodrıguez (2014) estudou o lazer dividindo as atividades em ‘ativa’, ‘passiva’ e de 

‘entretenimento social’. Em seu estudo utilizando uma base de dados Espanhola que avaliou o uso do 

tempo nas 24 horas do dia, envolvendo 20603 residências e 46.774 indivíduos. Os dados revelaram 

que pessoas com diferentes tipos de deficiências costumam realizar atividades predominantemente 

passivas, como por exemplo leitura, televisão, vídeo e rádio. Já o tempo gasto com entretenimento 

social como teatro, cultura e eventos sociais era muito menor na comparação com indivíduos sem 

deficiência. A população sem deficiência apresentou uma maior quantidade de horas de lazer 

comparada a população com deficiência. O estudo levanta como hipótese que devido a cuidados 

especiais com a população com deficiência (médicos, terapias, autocuidado, compras, cozinhar etc) o 

tempo de lazer acaba se reduzindo.  

A pouca participação em atividades recreativas fora da escola por indivíduos com deficiência, 

também foi relatada no estudo de Woodmansee et al (2016). Ao comparar população com e sem 

deficiência (de 6-21 anos) em 16 atividades como natação, dança, ginástica, ciclismo, esportes 

coletivos, os dados apontaram que a menor participação foi das pessoas com deficiência. E em relatos 

pessoais, se verificou que a vontade da criança de participar em suas atividades preferidas nem sempre 

era respeitada, por diferentes fatores, como habilidades necessárias, compreensão de regras, e 

envolvimento de esportes em equipes, devido talvez à necessidade de estabelecer táticas e esquemas 
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de jogo para vencer um adversário. O estudo de Anaby et al (2014) também verificou uma menor 

participação da população com deficiência (crianças e adolescentes) em relação aos que não tinham 

deficiência, dentro da rotina de escolas, comunidade e vida familiar. Esse estudo destaca o impacto 

positivo que a participação em atividades de lazer tem nas habilidades físicas, qualidade de vida e 

saúde dessa população.  

Com isso estudos anteriores também levantam aspectos ligados à qualidade de vida 

estreitamente associados à pratica do lazer. Sobre a qualidade de vida trata o seguinte tópico. 

 

2.3 Qualidade de Vida 

 

A Organização Mundial da Saúde – OMS (WHOQOL, 1995) define qualidade de vida como 

sendo “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores 

nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.   

Estudo de Brademeier (2013, p. 51) sobre as definições de qualidade de vida (QV) mostra que 

não existe um consenso do termo e nomenclatura utilizada pela OMS, embora definida do ponto de 

vista conceitual sem os aspectos operacionais, é essencial para medir a evolução de doenças e 

deficiências. A autora afirma que a gravidade de uma doença ou deficiência não é o único nem o mais 

importante determinante da QV e que o componente da percepção pessoal é muito significativo para 

se avaliar a QV, mas como é um componente subjetivo, a funcionalidade (e não a deficiência) assume 

um papel premente. 

O Código Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde - CIF (2011) nos mostra que 

é fundamental avaliar a funcionalidade do indivíduo também na relação da QV. A CIF engloba todos 

os aspectos da saúde humana e do bem-estar, classificando-os em dois grandes blocos: trata da 

funcionalidade e da incapacidade (corpo, suas estruturas, atividades e participação) e dos fatores 

contextuais (ambiente individual e geral) e pessoais (aspectos sociais e culturais). Por exemplo, a 

ausência ou presença de fatores ambientais podem melhorar a funcionalidade e assim podem até 

reduzir algumas incapacidades. 

O lazer apresenta uma estreita relação com qualidade de vida, pois muitos aspectos físicos 

motores podem ser trabalhados e desenvolvidos nas atividades de lazer, assim como aspectos sociais, 

emocionais, mentais, tanto dos indivíduos com deficiência quanto de seus cuidadores (RAMOS, 2002; 

BARBOSA E FERNANDES, 2009; KALAY, 2010; BAŞGÜL, ÜNERI E ÇAKIN-MEMIK, 2011; 

MORISSE, 2013; JUNG, 2013; IHARA et al 2014). Mas, segundo Sassaki (2003) a população com 

deficiência apresenta déficits em níveis variados que podem afetar seu acesso ao lazer e qualidade de 

vida além das inúmeras barreiras de acesso ao lazer. Sassaki cita seis tipos de barreiras que afetam o 
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lazer e consequentemente a qualidade de vida das pessoas com deficiência: barreiras arquitetônicas, 

atitudinais (preconceitos), comunicacionais, metodológicas (não consideram a deficiência para o 

lazer), instrumentais (equipamentos não adaptados de lazer) e programática (falta de políticas públicas, 

leis e normas). Mudanças na nossa sociedade devem ser feitas a fim de melhorar a qualidade de vida 

das pessoas com deficiência por meio do lazer.  

A população com DI muitas vezes é sedentária e a atividade física pode ser um fator 

consequente, tanto para a melhoria das condições físico-motoras quanto em relação a aspectos sócio-

afetivos, favorecidos muitas vezes pelas atividades coletivas, facilitando a sociabilização. De modo 

geral as pessoas com DI recebem menos convites para sair e passear, tornando-se indivíduos 

sedentários, reforçando assim a necessidade de atividades físicas e de lazer (MENEAR, 2007). 

O sedentarismo também foi encontrado na pesquisa realizada por Wee et al (2014). Segundo 

os autores, suas pesquisas identificaram que crianças e adolescentes com Síndrome de Down possuíam 

uma menor aptidão cardiorrespiratória quando comparadas com crianças e adolescentes sem DI. Foram 

realizados testes em esteiras ergométricas que identificaram um menor valor de VO2máx no grupo 

com SD. Segundo Einarsson et al (2016), as crianças com DI são menos ativas em atividades físicas 

quando comparadas ao grupo sem DI. Mas o estudo mostra um aspecto importante, no sentido de 

mostrar a importância da criança com DI estar num ambiente escolar, pois o estudo identificou os 

ganhos na quantidade de atividades físicas quando comparadas ao público com DI que não frequenta 

uma escola.  

A obesidade também tem sido estudada associada a baixas taxas de prática de lazer na 

população com DI. Estudo de Foerste et al (2016) com crianças com Síndrome de Down (SD) e 

Síndrome de Prader Willi (SPW), identificou taxas de obesidade elevadas associadas ao tipo de 

síndrome (ex. pela hiperfagia na SPW,  pelas taxas metabólicas basais menores e hipotonia na SD, 

etc.). Com isso a inatividade física, doenças como Diabete, Hiperlipidemias, doenças cardiovasculares 

dentre outras, também interferem na prática de lazer e contribuem com a diminuição da atividade física 

e piora da qualidade de vida desta população. 

Mesmo dentro da própria casa, as tarefas domésticas são menos realizadas pela população com 

deficiência quando comparada à sem deficiência. Segundo Law et al (2013), a participação das crianças 

em atividades domésticas é um indicador de saúde e de bem-estar. De acordo com a pesquisa, as 

crianças com deficiência participam apenas de atividades menos complexas e mais sedentárias, sendo 

muitas vezes poupadas das tarefas caseiras quando comparadas às crianças sem deficiência, 

principalmente quando as mesmas são mais complexas. Mas existe o relato da expectativa dos pais, 

que revelam que gostariam que seus filhos fossem mais sociáveis com outras pessoas, que lidassem 

melhor com os cuidados pessoais. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Einarsson%20I%C3%9E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27262443
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Segundo Dunn, Magalhães e Mancini (2014), a participação das crianças é muito importante, 

para a qualidade e da vida e para a independência na vida diária. As tarefas comuns que ocorrem 

frequentemente em todas as casas, auxiliam a examinar habilidades e participação social, ajudando na 

adolescência e vida adulta. Todos os cuidadores esperam um envolvimento cada vez mais ativo na 

rotina doméstica com o passar dos anos, mas no caso da população com deficiência isso às vezes não 

ocorre quando comparado à população sem deficiência. Mas é um papel fundamental da família e 

profissionais envolvidos, auxiliar e estimular a criança para que ela aumente seu repertório de 

atividades, pois eles auxiliam no tratamento e na autonomia dos indivíduos.   

As atividades físicas podem minimizar os efeitos maléficos do sedentarismo, inclusive na 

população com DI. Pesquisa realizada por Tamin et al (2015) com 212 indivíduos com DI, divididos 

em três tipos de atividades físicas diferentes (variações de séries de exercícios de musculação e 

aeróbios) mostraram que os três tipos de exercícios foram eficientes para o combate à obesidade e 

melhoria das condições cardiorrespiratórias, auxiliando a qualidade de vida. 

A participação de indivíduos com deficiência em atividades físicas também foi abordada no 

estudo de Shields e Synno (2016). No estudo foram identificados facilitadores e barreiras que 

influenciam crianças, familiares e educadores nas atividades físicas da população com deficiência. Foi 

destacado também a importância de uma integração entre governo e os temas de esporte, educação, 

deficiência, pois relatam a falta de oportunidades por falta de estruturas locais de lazer, de dificuldades 

do educador em lidar com as deficiências, além de preconceito e falta de vontade de incluir as pessoas 

com deficiência nas atividades. O estudo propõe um conjunto de estratégias para melhorar a 

participação na atividade física entre crianças com deficiência, por exemplo: fornecer treinamento para 

o instrutor com base em prática na deficiência; pedir às crianças com deficiência e suas famílias suas 

escolhas de atividade preferidas; opções de pagamento flexíveis ou subsidiadas para famílias de 

crianças com deficiência; incentivar as crianças com deficiência a participar da atividade física desde 

a infância; reduzir a carga sobre os pais de crianças com deficiência através de apoio financeiro ou 

social ou incentivos; programas de atividade física que as crianças com deficiência podem participar;  

assegurar que as crianças com deficiência participem de forma significativa na educação física na 

escola; parcerias entre os setores de esporte e deficiência, governo local e escolas, mostrando para a  

sociedade atitudes positivas em relação à deficiência a fim de diminuir o preconceito. 

Apesar da importância do estudo de lazer, como mostrado nos estudos anteriores, há uma 

escassez de instrumentos adequados para medir indicadores de participação em atividades de lazer de 

pessoas com deficiência e como esses fatores podem ser avaliados conjuntamente com a qualidade de 

vida (GARCIA et al., 2016). Os autores desenvolveram um instrumento com 82 perguntas a fim de 

avaliar barreiras e facilitadores de integração das pessoas com deficiência na sociedade. Os autores 
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afirmam sobre a importância da participação das pessoas com deficiência na sociedade e da relação 

com a qualidade de vida.  

Indicadores de participação em atividades de lazer, sejam artísticas, físicas, sociais, turísticas e 

manuais, promovem a qualidade de vida. O estudo de Schreuer, Sachs e Rosenblum (2014), com 294 

sujeitos (81 com deficiência física e 213 sem deficiência), entre crianças e adolescentes com 

deficiência (10 -16 anos), mostra que elas gostariam de fazer as mesmas coisas que seus pares sem 

deficiência, mas na prática, o estudo revelou que as atividades são significativamente mais restritas 

quando comparadas à população sem deficiência. Outro ponto nesse estudo é que as meninas são as 

mais comprometidas do lazer nos dois grupos, mas principalmente quando comparadas ao grupo com 

deficiência. 

Pessoas com DI dependendo do grau de comprometimento precisam em maior ou menor grau 

de equipes multidisciplinares de apoio e da família. Os cuidadores sofrem na maior parte das vezes 

sobrecargas físicas, psicológicas e emocionais no cuidado desses indivíduos como veremos a seguir. 

 

 

2.4. Saúde mental do cuidador 

 

O impacto que um filho com DI tem na família e na saúde mental do cuidador é variado de 

acordo com um conjunto de fatores. Raina et al (2005) relata os desafios dos cuidadores ao gerir o dia 

a dia das crianças com problemas crônicos de saúde, em especial as com deficiência. Dentre alguns 

fatores, os autores indicam como problemas alguns fatores como alto custo com tratamentos e terapias 

dos filhos, sintomas de depressão e problemas de saúde nos pais, tempo gasto nos cuidados diários 

com o filho etc.  Yamaoka et al (2015) em estudo realizado com cuidadores de crianças com DI no 

Japão mostrou que 44% apresentavam um sofrimento psíquico e 8% apresentavam graves doenças 

mentais, devido às dificuldades no cuidado de seus filhos. Isso mostra a importância da participação 

de programas de intervenção e auxílio entre famílias com filhos com deficiência, pois auxiliam na 

melhor qualidade dos vínculos familiares (NAYLOR e PRESCOTT, 2004; FIAMENGHI Jr. e 

MESSA, 2007; MARCHAL et al, 2016).   

Outro fator que impacta a saúde mental do cuidador é o aumento da expectativa de vida das 

pessoas e em particular dos indivíduos com deficiência. Os pais estão preocupados com a própria 

velhice, devido a insegurança e incerteza quanto a quem cuidará do filho após a morte dele 

(FIAMENGHI Jr. e MESSA, 2007). 

Sobre o impacto de um filho com DI nas famílias Henn, Piccini e Garcias (2008) relatam o 

desenvolvimento de estados de estresse, dificuldades de adaptação e restrições familiares, mesmo que 
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percebam, também, outros aspectos positivos associados à convivência com seus filhos. Outro aspecto 

ligado a repercussão familiar de um filho com deficiência é a recorrência de doenças. Por exemplo, 

Carniel e colaboradores (2015), relatam processos de adaptações difíceis já que o cuidador acompanha 

hospitalizações e muitos não estão preparados para a tarefa de cuidar de uma pessoa com deficiência.  

Barbosa e Fernandes (2009) relatam as dificuldades de famílias em manter suas relações sociais 

com filhos com deficiência intelectual. Avaliaram 150 famílias de crianças com TEA mostrando que 

pais confirmam as dificuldades nas relações sociais, crises de depressão e ansiedade e diminuição do 

lazer. Esta diminuição do lazer também é citada por Daltro (2015), quando aponta que pais e mães de 

crianças com deficiência costumam reavaliar seus conceitos iniciais, aprendendo a valorizar as 

potencialidades da criança e procuram reforços para melhorar suas estimas pessoais, que auxiliam no 

processo educativo dos filhos.  

A rotina de administrar remédios, acompanhá-los aos serviços de saúde, lidar com episódios 

de crise e comportamentos problemáticos, gastos e dificuldades que geram desgaste e sobrecarga nos 

cuidadores, quebrando o ciclo esperado de vida e da rotina doméstica (TAKAHASHI, TANAKA, 

MIYAOKA, 2005; FERRIOLLI, MARTURANO, PUNTEL, 2007; BORBA, SCHWARTZ, 

KANTORSKI, 2008; SURESKY, ZAUSZNIEWSKI, BEKHET, 2008, ROUSSEAU et al, 2017). 

Segundo Nakamura (2003), algumas variáveis influenciam nessa sobrecarga parental, como 

diagnóstico do paciente, idade, sexo, número de internações, parentesco, escolaridade do cuidador, 

disponibilidade da rede social e serviços de saúde públicos/particulares. 

Uma família pode ser mais ou menos afetada pela presença de um filho com deficiência, pois 

apesar da família ser o primeiro e mais importante ambiente de socialização, nem todos os genitores 

possuem as habilidades sociais necessárias e adequadas para educar seus filhos, pois desconhecem 

aspectos do desenvolvimento infantil, podem estar em situação de vulnerabilidade social (pobreza, 

alcoolismo, doenças) e/ou não possuem noções de práticas educativas, alguns até chegando a infringir 

o atual Estatuto da Criança e do Adolescente com o uso de punições físicas severas (PATIAS et al, 

2013). 

Outro estudo de Lucyshyn et al (2016) identificou que, mesmo comportamentos problemáticos 

comuns em algumas crianças com deficiência intelectual, como crises de birras, choros, agressões 

físicas e/ou comportamentos destrutivos causam desgastes e estresse familiar, mas mudanças na rotina 

familiar podem amenizar alguns desses sintomas. No caso específico do estudo, mudanças de ações 

coercitivas (punições físicas) para construtivas, mostraram-se eficientes e duradouras, melhorando a 

interação entre pais-filho na rotina familiar.  

Segundo Daltro (2015), o cuidar envolve dois sistemas distintos: o formal feito pelas 

instituições e serviços de saúde, e o informal, composto por membros da família. Dentro da área 
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informal, a experiência de muitos pesquisadores quanto a pessoas com deficiência, é que na maioria 

das vezes a mãe é que mais participa desse processo de coleta de dados, por ser a que mais se envolve 

no cuidar (AMENDOLA, OLIVEIRA E ALVARENGA, 2008; MCELROY E RODRIGUES, 2008; 

DALTRO, 2015). 

A saúde do cuidador é muito importante, no sentido de que ele poderá cuidar melhor de seu 

filho se sua saúde também estiver boa. A inclusão da família no tratamento em programas de 

intervenção, sejam elas preventivos ou remediativos é fundamental, pelo fato de a sobrecarga 

emocional dos cuidadores ser elevada (AMENDOLA, OLIVEIRA E ALVARENGA, 2008; 

VIRGENS, 2008; DALTRO, 2015; NASCIMENTO et al, 2016). 

No exercício do cuidado existem fatores que também sobrecarregam essa função do cuidador 

que são os problemas de comportamento frequentemente prevalentes em pessoas com DI. Pessoas com 

DI frequentemente apresentam problemas de comportamento em níveis variados de gravidade, como 

por exemplo, comportamentos auto-agressivos, déficit no controle da impulsividade, estereotipias 

comportamentais e agressividade, dentre outros. Geralmente são problemas que podem provocar danos 

físicos ao próprio indivíduo e a outras pessoas de seu convívio, prejudicando assim, seu 

desenvolvimento, adaptação social e possibilidades de inclusão educacional, por exemplo 

(LAZCANO-PONCE, KATZ, ALLEN-LEIGH, MAGAÑA-VALLADARES, RANGEL-EUDAVE,  

MINOLETTI et al. 2013; MOSKOWITZ, MULDER, WALSH, MCLAUGHLIN, ZARCONE, 

PROUDFIT, et al. 2013; VAN GAMEREN-OOSTEROM, FEKKES, VAN WOUWE, 2013).   

Uma classificação global de problemas de comportamento foi desenvolvida por Achenback e 

Edelbrock (1978) classificando-os em dois tipos: externalizantes (nervosismo, hiperatividade, 

impaciência, teimosia, ciúmes, impulsividade, agressividade e desafio, dentre outros) e internalizantes 

(retraimento, timidez, ansiedade, tristeza, depressão, insegurança e medo, dentre outros). Os 

comportamentos externalizantes expressam-se principalmente em relação aos outros ou ao meio em 

que vivem as crianças e adolescentes, enquanto os internalizantes refletem problemas que são sentidos 

pelo próprio indivíduo (criança/adolescente) e que nem sempre afetam as pessoas que convivem no 

seu entorno. 

O cuidado de uma criança com deficiência também deve incluir preocupações com a prática de 

lazer. A identificação de fatores que possam agir como facilitadores ou impeditivos poderá auxiliar a 

pais e cuidadores na melhora de indicadores desta prática de lazer. 
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3. Objetivos 
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3.1 Objetivo geral 

 

Verificar fatores associados à prática de lazer entre famílias de crianças e adolescentes com e 

sem deficiência intelectual. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Construir e verificar indicadores de validade de conteúdo de um questionário de lazer 

 Identificar e comparar o tipo e quantidade de atividades de lazer entre famílias de crianças e 

adolescentes com deficiência intelectual e grupo controle. 

 Identificar e comparar indicadores de participação na rotina das atividades domésticas entre 

crianças com deficiência intelectual e grupo controle. 

 Identificar fatores ambientais e familiares facilitadores e impeditivos para a prática do lazer em 

ambos os grupos de famílias. 

 Verificar a associação dos seguintes fatores sobre a prática do lazer e sobre a participação nas 

atividades domésticas dos filhos de ambos os grupos: 

- Indicadores de saúde mental do cuidador principal 

- Indicadores de saúde mental do filho 

- Qualidade de vida do cuidador 

- Indicadores de funcionamento adaptativo do cuidador 

 Desenvolver um manual para uso do tempo livre em atividades de lazer adaptado ao local do 

estudo e verificar seu impacto sobre a prática de lazer das famílias de crianças e adolescentes 

com e sem deficiência intelectual. 
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4. Método 
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4.1. Delineamento dos estudos e Participantes 

O trabalho foi desenvolvido mediante dois estudos. 

Estudo 1. 

Adotou-se um desenho seccional de corte transversal. A amostra foi de conveniência 

constituída por 124 participantes pareados por sexo e idade, cuja composição foi:  

a) grupo 1- experimental: 62 pais e/ou cuidadores responsáveis por crianças e adolescentes 

entre 7 e 14 anos com deficiência intelectual (DI) sob a condição de Necessidade Educacional Especial 

com laudo no prontuário da escola ou na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de 

Barueri. Os critérios de inclusão dos participantes do grupo 1 são: estar matriculados em escola do 

Ensino Fundamental da Rede Municipal de Educação do município de Barueri e apresentar laudo de 

DI (seja por causa genética ou causa idiopática) e classificação de necessidade educacional especial 

(NEE), ou apresentar esse mesmo laudo frequentando a APAE. Os critérios de exclusão desses 

participantes são apresentar deficiência sensorial (visual ou auditiva), deficiência física e paralisia 

cerebral ou transtornos funcionais compatíveis com outras necessidades educacionais, por exemplo, 

Transtornos específicos da Aprendizagem. Esses participantes estão sendo recrutados na rede 

municipal de educação de Barueri e APAE de Barueri;  

b) grupo 2 – controle: 62 pais e/ou cuidadores responsáveis por crianças entre 7 e 14 anos sem 

deficiência intelectual, de acordo com informações do prontuário do aluno na escola. Os critérios de 

inclusão dos participantes desde grupo são estar matriculados nas escolas do Ensino Fundamental da 

Rede Municipal de Educação do município de Barueri e não apresentar no prontuário da escola alguma 

condição compatível com necessidade educacional especial. O critério de inclusão dos pais de ambos 

os grupos é a responsabilidade pelo cuidado da criança, por pelo menos 6 horas diárias. Os 

participantes do grupo 1 e 2 foram pareados por sexo e idade das crianças, como na tabela 2. 

 

Tabela 2. Distribuição dos grupos de crianças com Deficiência Intelectual e com desenvolvimento 

típico (grupo controle) por idade e sexo. 

IDADE Meninos  

DI 

Meninas  

DI 

Meninos 

Controle 

Meninas 

Controle 

7 8 4 8 4 

8 4 4 4 4 

9 3 4 3 4 

10 4 4 4 4 

11 5 5 5 5 

12 1 3 1 3 

13 5 1 5 1 

14 1 6 1 6 

subtotal 31 31 31 31 
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Foi testada a homogeneidade dos grupos em relação a gênero. Na tabela 3 verificam-se os resultados 

mediante uso do teste de Igualdade de Duas Proporções, verificando que a amostra é homogênea. 

 

Tabela 3: Comparação dos grupos para distribuição de faixa etária e sexo. 

Idades 
Controle DI 

P-valor 
N % N % 

Meninos 
Crianças 24 77,4% 24 77,4% 

1,00 
Adolescentes 7 22,6% 7 22,6% 

Meninas 
Crianças 21 67,7% 21 67,7% 

1,00 
Adolescentes 10 32,3% 10 32,3% 

Todos Crianças 45 72,6% 45 72,6% 1,00 

 

A distribuição dos 62 participantes com DI seguiu os seguintes diagnósticos: 1 indivíduo com 

Síndrome de Williams (1,6%), 1 indivíduo com Síndrome de West (1,6%), 12 indivíduos com 

Síndrome de Down (19,3%), 14 indivíduos com TEA (22,5%) e 34 indivíduos com deficiência 

intelectual idiopática (54,8%). 

 

Estudo 2. 

Adotou-se um desenho quase-experimental com medidas pré e pós. A amostra foi de 

conveniência constituída por 30 famílias (15 famílias com crianças com DI e 15 famílias com filhos 

sem DI, selecionadas dos 124 participantes da amostra inicial sob critérios de disponibilidade para 

participar do estudo). O objetivo desse estudo foi testar o impacto da utilização de um Manual de Lazer 

sobre a prática de atividades de lazer (tipo e quantidade).  Nos 15 participantes do estudo 2 

encontramos as seguintes DI: 2 indivíduos com Síndrome de Down (13,3%), 5 indivíduos com TEA 

(33,3%) e 8 indivíduos com deficiência intelectual idiopática (53,3%). 

 

Essas famílias foram orientadas a executarem leitura do manual e utilização deste durante três 

meses. Foram feitos contatos mensais por telefone para estimulação de uso do manual e esclarecimento 

de dúvidas. Após esse período foi aplicado novamente o questionário de lazer e o inventário Children 

Helping Out – Responsabilities, expectations and Supports (CHORES). 

 

4.2. Instrumentos de coleta de dados 

 Todos os instrumentos de coleta de dados foram aplicados junto aos pais e/ou responsáveis da 

criança, sendo considerado o cuidador principal. 

Instrumentos que avaliam indicadores de funcionamento familiar, prática de lazer e saúde 

mental dos pais e/ou responsáveis. 
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a) Formulário de classificação socioeconômica familiar: abrangem dados e informações 

para caracterização do cuidador em termos de idade, escolaridade e nível socioeconômico. 

Os dados de nível socioeconômico foram acessados mediante a aplicação do Critério Brasil 

(Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, 2015).  As informações permitem 

estratificar classes A1, A2, B1, B2, C1, C2, D e E (Anexo 1). 

 

b) Questionário de lazer: avalia indicadores de recursos de lazer no município de residência, 

uso do tempo livre (quantidade e qualidade), os tipos de conteúdo de lazer e barreiras de 

lazer (Anexo 2). Para verificar indicadores de validade de conteúdo do questionário, o 

mesmo foi submetido para apreciação a três professores doutores na área de lazer que 

participaram na condição de juízes. O questionário inicial foi composto por 42 itens (em 

média seis perguntas para cada um dos sete conteúdos do lazer) e perguntas abertas sobre 

barreiras do lazer e condições dos equipamentos de lazer do local que residem. Os quesitos 

da validade de conteúdo foram: a) objetividade: se o item estava adequado ao fator/escala 

a que pertence o comportamento; b) clareza: se o item era inteligível e claro até para pessoas 

de baixo nível de escolaridade; c) precisão: se o item era específico em relação ao conteúdo 

do lazer específico e, ao mesmo tempo, distinto dos demais itens.  Cada juiz avaliou esses 

quesitos em uma escala likert de 0 a 2 (resposta 0 indicava discordância total; a resposta 1, 

concordância parcial e, a resposta 2, concordância total). Foi calculado o índice de 

concordância entre avaliadores/juízes para cada item do questionário, adotando como 

adequação do item em termos de objetividade, clareza e precisão aqueles índices com 

concordância > 0,75, de acordo com recomendação de Pasquali (2003). Após as respostas 

dos juízes, foram conduzidas adaptações e correções aos itens que apresentassem um índice 

inferior e, posteriormente, novamente enviados aos juízes para nova avaliação. Em média, 

o índice de validade de conteúdo do questionário ficou em 0,93. Após retirar e reagrupar 

algumas perguntas, realizando as correções sugeridas, o questionário final ficou com 36 

perguntas e foi aprovado pelos professores doutores especialistas em lazer e o questionário 

foi aplicado na pesquisa.  

Três (3) questões foram retiradas, por sugestão dos avaliadores, que disseram que a 

pergunta era pouco objetiva, e que já estaria contemplada em pergunta similar (Exemplos 

“a” e “b”) e/ou sem grande relevância ao estudo (exemplo “c”): 

(a) Pratica exercícios em academia? 

(b) Faz passeios a parques, grandes áreas verdes? 

(c) Faz aula de reforço escolar? 
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Outra questão foi acrescentada, para que a pessoa tivesse liberdade de incluir alguma 

atividade que não tivesse sido contemplada pelo questionário, que se tornou a questão 37: 

37) Cite outros tipos de atividades que costuma realizar no lazer: 

Duas (2) questões foram adaptadas, pois os avaliadores acreditaram que estava muito 

ampla e sugeriram que as perguntas deveriam ser mais específicas: 

- Participa de jogos e/ou esportes coletivos 

- Participa de jogos e/ou esportes individuais 

Estas duas perguntas ficaram com o conteúdo contempladas de forma satisfatória 

segundo os avaliadores, no novo questionário nas questões de 2 (esportes com bola como 

futebol, basquete), 3 (lutas e artes marciais) e 4 (natação). 

Por fim, como a intenção do questionário era de avaliar os sete (7) conteúdos do lazer, 

os autores entenderam que algumas perguntas (sobre museus e cinema) estavam em 

classificações erradas e assim, foram remanejadas nos conteúdos corretos. 

a) Lazer físico (perguntas de 1-6 sobre atividades físicas, esportes, ginástica) 

b) Lazer social (perguntas de 7-12 sobre atividades com amigos, festas, igreja) 

c) Lazer artístico (perguntas de 13-18 sobre teatro, cinema, exposições) 

d) Lazer intelectual (perguntas de 19-23 sobre jogos de tabuleiro, biblioteca, coleções) 

e) Lazer virtual (perguntas de 24-27 sobre atividades com computadores, tablets, celular) 

f) Lazer manual (perguntas de 28-32 sobre artesanato, instrumentos musicais, jardinagem) 

g) Lazer turístico (perguntas de 33-36 sobre viagens, passeios ao Zoo, parque de diversões). 

 

c) Children Helping Out – Responsibilities, Expectations and Supports CHORES 

(AMARAL, M et al, 2012): avalia, sob a perspectiva dos pais, a participação de crianças e 

adolescentes com idade escolar em atividades do contexto domiciliar. Esse instrumento 

informa sobre o envolvimento das crianças na rotina das atividades domésticas e permite a 

documentação de mudanças ao longo do tempo. 

O Chores foi criado por Dunn (2006) e teve a tradução e validação realizada por Amaral et 

al (2012). Os pais respondem se a criança auxilia ou não em diversas tarefas domésticas 

(preparo de refeições, arrumação do quarto, organização de materiais escolares, varrer o 

chão etc). Cada item é pontuado em função do grau de ajuda que a pessoa precisa, 

possibilitando traçar um padrão de autonomia na realização de tarefas domésticas ou não 

ou se não ajuda pois não se espera isso dela. Os dados tabulados mostram se a 

criança/adolescente consegue ou não realizar as tarefas domésticas. Neste estudo 

dicotomizamos as opções de níveis de ajuda deixando como ‘sim ou não’. 
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d) Inventário de Auto-Avaliação para Adultos de 18 a 59 anos/ASR (ACHENBACH & 

RESCORLA, 2001; 2004): avalia problemas emocionais e comportamentais e padrões de 

funcionamento adaptativo em relação às áreas educação, trabalho, amigos, família e 

companheiro em pessoas acimas 18 anos. No estudo os problemas emocionais e 

comportamentais serão adotados como indicadores de saúde mental. Os problemas que o 

ASR avalia são os de tipo depressivo, problemas de ansiedade, problemas somáticos, 

problemas de déficit de atenção com hiperatividade, problemas de personalidade 

antissocial, transtornos de comportamento e problemas de personalidade evitativa. São 126 

afirmações relativas a diferentes aspectos de funcionamento comportamental e emocional 

que podem ser respondidas em uma escala de 0 a 2 (se a afirmação não é verdadeira (0), se 

é um pouco verdadeira ou às vezes verdadeira (1) ou se é muito verdadeira ou 

frequentemente verdadeira (2). A versão brasileira do ASR foi traduzida por Rocha e 

Silvares (artigo não publicado). O uso no Brasil do instrumento é autorizado pela ASEBA 

(http://www.aseba.org/ordering/distributors.html). A apuração dos dados brutos relativos a 

números de comportamentos é feita mediante uso do software Assessment Data Manager 

(ADM), versão 7.2. Os escores gerados permitem classificar os indivíduos em faixas, 

chamadas de clínicas, limítrofes e normais. Os perfis observados são de funções adaptativas 

(amigos, família, trabalho etc.), de síndromes de problemas do comportamento (ansiedade, 

isolamento, comportamento agressivo etc.) e de problemas de internalização e 

externalização.  

 

e) Brief Problem Monitoring (BPM-P)– Breve Monitor de Problemas. Formulário para 

Pais de Crianças entre 6 e 18 anos: avalia problemas emocionais e comportamentais em 

crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, segundo percepção do cuidador responsável. No 

estudo os problemas emocionais e comportamentais serão adotados como indicadores de 

saúde mental das crianças e adolescentes. O BPM-P é a versão reduzida do Inventário de 

Comportamentos para Crianças e Adolescentes entre 6 e 18 anos (CBCL/6-18) (BORDIN 

et al, 2013). O instrumento é respondido pelo informante-cuidador e avalia problemas de 

comportamento internalizantes (isolamento social, depressão e tristeza), externalizantes 

(agressividade, oposição, seguimento de regras) e problemas de atenção de crianças entre 

6 e 18 anos, a fim de avaliar indicadores de saúde mental dos filhos. São 19 afirmações 

relativas a diferentes aspectos de funcionamento comportamental e emocional que podem 

ser respondidas em uma escala 0 a 2 (0 se a afirmação não é verdadeira; 1 se é um pouco 

http://www.aseba.org/ordering/distributors.html
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verdadeira ou às vezes verdadeira; e 2 se é muito verdadeira ou frequentemente verdadeira). 

A apuração dos dados brutos relativos a números de comportamentos é feita mediante uso 

do software Assessment Data Manager (ADM), versão 7.2. 

 

f) WHOQOL bref. O instrumento foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde e 

teve sua tradução e validação no Brasil (Fleck et al, 2000) (anexo 3). Em uma escala do 

tipo Likert, se avalia a qualidade de vida do adulto (cuidador) nos últimos dois meses, com 

26 perguntas sobre “quanto” você tem sentido determinados aspectos da vida, “quão 

satisfeito” está com sua qualidade de vida, sendo que as perguntas focam quatro domínios: 

físicos, psicológicos, social e ambiental.  

 

No domínio físico, as 7 perguntas envolviam os seguintes temas; Dor e desconforto; 

Energia e fadiga; Sono e repouso; Mobilidade; Atividades da vida cotidiana; Dependência 

de medicação ou de tratamentos; Capacidade de trabalho 

No domínio psicológico, as 6 perguntas envolviam os seguintes temas; Sentimentos 

positivos; Pensar, aprender, memória e concentração; Auto-estima; Imagem corporal e 

aparência; Sentimentos negativos; Espiritualidade/religião/crenças pessoais. 

No domínio social, as 3 perguntas envolviam os seguintes temas; Relações pessoais; 

Suporte (Apoio) social; Atividade sexual 

No domínio meio ambiente, as 8 perguntas envolviam os seguintes temas; Segurança física 

e proteção; Ambiente no lar; Recursos financeiros; Cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade; Oportunidades de adquirir novas informações e habilidades; 

Participação em/e oportunidades de recreação/lazer; Ambiente físico: 

(poluição/ruído/trânsito/clima); Transporte. 

Ao responder o questionário, é gerado um escore que classifica a qualidade de vida em uma 

escala que oscila entre muito ruim (1) até muito boa (5) (anexo 3). 

 

 

g) Manual de lazer. Trata-se um manual construído pelo autor da tese com fim educativo e 

informativo. Neste são oferecidos subsídios para os indivíduos aprenderem como ter um 

lazer adequado na região onde residem mediante apresentação de atividades de lazer e seus 

respectivos benefícios em habilidades físico-motoras, sociais e repertórios 

comportamentais, bem como uma lista de locais e opções de lazer no município de Barueri 

(Apêndice 1) 
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Procedimentos de coleta de dados 

Os pais e/ou cuidadores responsáveis foram convidados para a pesquisa na ocasião da primeira 

reunião de pais de início de aula nas dependências das escolas. O convite foi feito mediante a 

apresentação do objetivo do estudo. Após consentimento de participação, foi entregue o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. O projeto aprovado foi pelo Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Paulista-UNIP, CAAE: 51324615.8.0000.5512, número do parecer: 

1.415.528 (Anexo 4).  

As coletas relativas a famílias com filhos com DI foram realizadas na APAE Barueri, enquanto 

os filhos estavam em terapias na instituição e nas escolas durante o atendimento especial especializado 

(AEE), realizadas no contra turno do período normal escolar da criança. A coleta das famílias do grupo 

controle foram feitas durante reuniões de pais regulares que aconteceram em algumas escolas públicas 

de Barueri. 

Posterior à coleta de dados, todos os cuidadores receberam o manual de lazer confeccionado 

pelo autor a fim de auxiliar as famílias sobre a importância do lazer e locais onde possam ser realizadas 

atividades de lazer em Barueri. Somente 30 famílias foram instruídas sobre o conteúdo do manual e 

convidadas a usá-lo para fazer parte da amostra do estudo 2.  

 

Procedimentos de análise dos dados. 

Todos os dados coletados foram organizados em um banco, com o auxílio do programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20, Minitab 16 e Excel Office 2010. 

 

- Análises descritivas dos dados (tabelas de frequências simples e comparação entre os grupos 

em função das variáveis do estudo. 

- Verificação da frequência de respostas dos familiares sobre determinadas perguntas 

relacionadas ao lazer. Foi utilizado o programa Wordle, software online 

(http://www.wordle.net/).  

-  Verificação de distribuição de crianças com problemas emocionais e comportamentais (com 

pontuação clínica e/ou limítrofe nas escalas do BPM-P mediante uso do software Assessment 

Data Manager (ADM), versão 7.2.  Esse software permite a conversão dos escores brutos das 

escalas em escores T (escores padronizados por idade e sexo) e posteriormente classifica as 

escalas em normal, limítrofe e clínica (Achenbach & Rescorla, 2001). 

- Análise multivariada (regressão logística) com a finalidade de gerar um modelo buscando 

associações entre o desfecho participação em atividades de lazer e as seguintes variáveis:   

a. Grupo, 
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b. Indicadores de saúde mental do cuidador 

c. Qualidade de vida do cuidador 

d. Indicadores de saúde mental do filho 

Foram conduzidas comparações post hoc por meio do teste de Tukey para comparar os resultados 

das fases pré e pós do estudo 2. 
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5. Resultados 
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5. Resultados 

Apresentamos na tabela 4 os resultados relativos à classificação socioeconômica familiar 

(CRITÉRIO BRASIL, 2015) de pais cuidadores avaliados. Observa-se que não existem diferenças 

significativas em alguns substratos (A, B2, C1, D-E), e diferenças significativas apenas no B1 e C2.   

 

 

 

Tabela 4: Compara Grupos para Distribuição da Classe Econômica 

Classe 
Econômica 

Controle DI 
P-valor 

N % N % 

A 1 1,6% 1 1,6% 1,00 

B1 17 27,4% 5 8,1% 0,005 

B2 16 25,8% 14 22,6% 0,675 

C1 16 25,8% 16 25,8% 1,00 

C2 6 9,7% 19 30,6% 0,004 

D-E 6 9,7% 7 11,3% 0,76 

 

Na figura 1 é mostrada a distribuição de famílias em cada classe de classificação sócio-

econômica em função dos grupos. Observa-se que a maior parte das famílias pertence às classes B2 e 

C1. 

Figura 1. Distribuição de número de famílias em cada classe de classificação socioeconômica 

em função dos grupos. 

 

 

Na tabela 5 mostram-se as médias e desvio padrão das pontuações obtidas no CHORES pelos 

grupos participantes, utilizando o teste de ANOVA. O CHORES mede a quantidade de atividades da 

vida doméstica realizadas pelas crianças e adolescentes. De um total de 34 perguntas sobre as tarefas 

domésticas, o grupo controle alcançou a média de 18,4 atividades e o grupo com DI apenas 10,6. Os 

dados indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,001) entre as médias de práticas de atividades 
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entre os grupos, apesar do coeficiente de variação (CV) do grupo DI ser elevado (acima de 50% - 

indicando uma variabilidade dos dados superior à do grupo sem DI). 

  

Tabela 5. Distribuição de médias e desvio padrão das pontuações obtidas no CHORES pelos 

grupos participantes. 

CHORES Controle DI 

Média 18,4 10,6 

Desvio Padrão 7,5 8,0 

Coeficiente de 
Variação 

41% 76% 

Mínimo 2 0 

Máximo 34 27 

N 62 62 

P-valor                   <0,001 

 

Na tabela 6 mostra-se a distribuição de crianças por faixas de pontuação no CHORES entre os 

grupos participantes. O teste realizado o teste de igualdade de duas proporções. Na tabela é mostrada 

uma subdivisão dos escores de pontuação: as crianças que realizavam de 0-10 tarefas; as que 

realizavam entre 11-17 tarefas e as que realizavam entre 18-34 tarefas domésticas. Comparando o 

grupo controle com o DI na pontuação de 0-10 tarefas, a diferença foi significativa (p<0,001), 

mostrando que o grupo DI realiza um número menor de tarefas realizadas em casa. Quando 

comparamos os dois grupos na pontuação de 11-17, não se encontrou diferença estatística (p=0,234). 

Mas na pontuação entre 18-34 tarefas domésticas, a diferença foi estatisticamente significativa 

(p<0,001), mostrando que o grupo controle realiza mais tarefas em suas casas. Nos resultados, 

encontramos que 51,6% do grupo com DI realiza apenas entre 0-10 tarefas domésticas, enquanto 

51,6% das famílias do grupo controle conseguem realizar entre 18-34 tarefas, contra apenas 22,6% do 

grupo com DI. 

 

 

 

Tabela 6. Distribuição de crianças por faixas de pontuação no CHORES entre os grupos 

participantes 

CHORES 
Controle DI 

P-valor 
N % N % 

De 0 a 10 8 12,9% 32 51,6% <0,001 

De 11 a 17 22 35,5% 16 25,8% 0,243 

De 18 a 34 32 51,6% 14 22,6% <0,001 
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Aspectos qualitativos do tipo de tarefas domésticas revelaram que as crianças com DI, de 

acordo com relato de cuidadores no CHORES, executam tarefas de casa de menor complexidade como 

colocar a própria roupa suja em local determinado para esse fim, guardar os próprios brinquedos depois 

de brincar organizar seu material escolar e arrumar a própria cama, dentre outras. Diferentemente o 

grupo controle, executa essas tarefas mais simples, além de outras de maior complexidade como anotar 

um recado de telefone, varrer ou passar pano na casa, preparar refeições quentes para si mesmo. 

 Na tabela 7 são apresentadas estatísticas descritivas relativas a média, desvio padrão, mínimo, 

máximo e coeficiente de variação em relação a realização de práticas de lazer por áreas, bem como a 

comparação entre grupos mediante o teste de ANOVA. O instrumento que verificou a quantidade de 

vezes que as crianças praticavam as atividades de lazer foi o questionário de lazer (constava de 36 

perguntas sobre atividades de lazer, divididas em sete grupos diferentes).  

 

Tabela 7: Comparação de frequência de participação em atividades de lazer (número de vezes que a atividade 

foi praticada nos últimos 3 meses) entre os grupos participantes. 

Lazer Frequência Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

variação 
Min Max N P-valor 

Físico 
Controle 11,03 11 5,13 47% 2 22 62 

0,031 
DI 9,03 8,5 4,86 54% 0 25 58 

Social 
Controle 12,19 12 4,37 36% 4 22 62 

0,019 
DI 10,14 9 5,01 49% 1 25 57 

Artístico 
Controle 4,60 4 2,26 49% 1 9 62 

0,026 
DI 3,53 3 2,72 77% 0 11 49 

Intelectual 
Controle 8,98 8 5,92 66% 1 26 62 

0,038 
DI 6,73 6 5,39 80% 0 20 51 

Virtual 
Controle 18,84 22 5,90 31% 2 24 62 

0,001 
DI 13,36 14 7,02 53% 1 24 58 

Manual 
Controle 7,25 6 4,89 67% 1 23 55 

0,056 
DI 5,46 4 4,60 84% 0 21 50 

Turístico 
Controle 4,55 4 2,16 48% 1 11 62 

0,280 
DI 4,10 4 2,19 53% 0 9 50 

Total 
Controle 66,74 68 17,10 26% 27 107 61 

0,001 
DI 46,31 49 22,39 48% 0 99 62 

 

Os resultados da tabela 7 mostram que o grupo sem DI tem taxas maiores de prática de 

atividades de lazer se comparado ao grupo com DI em todas as áreas avaliadas pelo instrumento. No 

escore total do questionário foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 

(p<0,001). Somente no tipo de lazer turístico não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos. De acordo com os dados observa-se que as atividades que são realizadas 

com maior frequência em ambos os grupos foram as de tipo virtual (videogames, internet, etc.) e as de 
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menor frequência as de conteúdo artístico e turístico. Nos restantes domínios do lazer foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, a saber:  

a) Lazer físico (valor de p <0,031), apesar de um CV elevado no grupo com DI de 62%;  

b) Lazer social (valor de p<0,019);  

c) Lazer artístico (valor de p<0,026). Apesar de um CV elevado no grupo com DI de 77%;  

d) Lazer intelectual (valor de p<0,038);  

e) Lazer virtual (valor de p<0,001); 

f) Lazer manual (valor de p<0,056);  

g) Lazer turístico (valor de p<0,280). 

 

Na tabela 8 são mostrados dados comparativos entre os grupos em função das horas de lazer 

avaliadas no Questionário de Lazer. A quantidade de horas gastas em atividades de lazer foi superior 

no grupo controle, mostrando haver diferença estatística significativa entre os grupos com p<0,001 

apesar de um coeficiente de variação (CV) alto no grupo com DI, mostrando uma variação entre as 

famílias. Obtivemos diferença estatística significativa (p<0,001) ao comparar os grupos nas atividades 

com conteúdo de lazer físico, social, artístico, virtual, e turístico, apesar de um CV alto em todos os 

casos. Tivemos um p<0,046 no conteúdo de lazer manual, com CV alto também. Apenas o conteúdo 

intelectual não apresentou diferenças significativas entre os grupos, com p<0,101). 

 

Tabela 8: Dados comparativos entre os grupos em função das horas de lazer avaliadas no Questionário 

de Lazer. 

Lazer Horas Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

variação 
Min Max N P-valor 

Físico 
Controle 5,52 5 2,97 54% 2 16 62 

0,001 
DI 3,64 3 2,25 62% 0 11 58 

Social 
Controle 12,52 12 4,37 35% 4 22 62 

0,001 
DI 8,42 7 4,94 59% 1 23 57 

Artístico 
Controle 6,82 6 3,38 50% 2 17 62 

0,001 
DI 4,18 4 2,88 69% 0 10 49 

Intelectual 
Controle 5,37 4 7,24 135% 1 56 62 

0,101 
DI 3,55 3 3,35 95% 0 20 51 

Virtual 
Controle 9,42 8 5,33 57% 1 20 62 

0,001 
DI 6,34 5 4,46 70% 1 20 58 

Manual 
Controle 3,71 3 2,54 69% 1 11 55 

0,046 
DI 2,74 2 2,36 86% 0 9 50 

Turístico 
Controle 9,44 9 4,86 52% 1 22 62 

0,001 
DI 5,78 4 4,55 79% 0 18 50 

Total 
Controle 52,43 49 15,57 30% 25 97 61 

0,001 
DI 30,18 28,5 18,27 61% 0 67 62 
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No Questionário de Lazer foi indagado se haveria o desejo de realizar alguma atividade de lazer 

com seu filho que ainda nunca tivesse feito. Na tabela 9 são descritas as 5 respostas que foram mais 

frequentes. Com o auxílio do software Wordle foi gerada a figura 2 na qual aparecem todos os tipos 

de atividades de lazer citadas como desejadas pelos cuidadores. Aquelas atividades citadas com maior 

frequência estão representadas com uma fonte maior. No grupo controle aparece a prática de atividades 

incomuns ou radicais, como balonismo, patinação no gelo, paraquedismo, hipismo etc., diferente do 

grupo DI. 

 

Tabela 9. Tipos de atividades que as famílias mais desejariam realizar. 

Tipo de atividade 

Grupo DI 

 

Percentual 

Tipo de atividade 

Grupo Controle 

 

Percentual 

Ir para praia 9,7% Natação 9,7% 

Parque de diversões 8% Viagem 9,7% 

Bicicleta 6,5% Zoológico 8,1% 

Aulas de dança 6,5% Andar de bicicleta 6,5% 

Viajar 4,9% Praticar esportes 3,3% 
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Figura 2- Resposta dos desejos das famílias com filhos com DI 
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Os principais motivos das famílias relatados como fatores que impossibilitam práticas de lazer 

são descritos na tabela 10. A falta de dinheiro, de tempo e dificuldades de acessibilidade atingem os 

maiores percentuais. 

 

Tabela 10. Principais motivos das famílias relatados como fatores que impossibilitam práticas 

de lazer 

Tipo de motivo 

Grupo DI 

Percentual Tipo de motivo 

Grupo Controle 

Percentual 

Falta de dinheiro 12,9% Excesso de trabalho 17,8% 

Falta de tempo 8,3% Falta de dinheiro 14,5% 

Acessibilidade 8,3% Falta de tempo 6,5% 

Medo de machucar 6,5% Cansaço 4,9% 

Cansaço 4,9% Doenças 1,6% 

Doenças 4,9%   

 

 
A avaliação das opções de lazer do bairro e/ou da cidade de Barueri (figura 3) foram classificadas 

pelas famílias com filhos com DI como: Muito ruins= 12,9%;  Ruins= 8,1%; Razoáveis= 35,5%; Boas= 

29% e Excelentes= 6,5% (Figura 3). Encontramos que neste grupo a avaliação como ruim/muito ruim 

foi em apenas 21% e 71% do grupo as julga como de “razoáveis a excelentes”, indicando que na 

avaliação dos pais no município parecem haver condições mínimas para desenvolver atividades de 

lazer. 

Quando perguntamos sobre as opções de lazer no bairro e/ou cidade de Barueri do grupo Controle, 

os resultados foram: Muito ruins= 14,5%; Ruins= 19,3%; Razoáveis= 25,8%; Boas= 19,3%; 

Excelentes= 8,0% (Figura 3). Encontramos assim um grupo de cuidadores descontente (ruins/muito 

ruins) em apenas 33,8% enquanto 53% acham as condições pelo menos razoáveis, revelando mostrar 

condições mínimas para desenvolver atividades de lazer. 
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Figura 3: Classificação dos espaços de lazer de Barueri 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

As principais opções de locais para o desenvolvimento do lazer pelas famílias com filhos que 

apresentam DI estão descritas na tabela 11. As famílias responderam quais locais mais comuns que 

frequentam com seus filhos. Os 5 primeiros resultados foram: 

 

 

Tabela 11. Principais opções de locais para o desenvolvimento do lazer em famílias. 

 

Locais 

Grupo DI 

Percentual Locais 

Grupo Controle 

Percentual 

Parques 63,4% Parques 69,4% 

Shopping 21% Shopping 30,7% 

Cinema 8,% Cinema 19,4% 

Sitio 4,9% Casa 6,5% 

Festas 3,3% Teatro 6,5% 

Zoológico 3,3%   
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 Os dados relativos a indicadores de funcionamento adaptativo e de saúde mental dos cuidadores 

participantes de ambos os grupos são apresentados na tabela 12.  

Tabela 12. Indicadores de saúde mental dos cuidadores participantes de ambos os grupos de acordo 

com os escores T do ASR. 

 

Escalas do ASR 

Média 
de 

Escore 
T 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

variação 
Min Max N P-valor 

Amigos 
Controle 44,7 10,1 23% 20 60 62 

0,348 
DI 43,0 10,6 25% 20 60 62 

Esposa(o) 
Controle 47,6 9,6 20% 26 60 46 

0,361 
DI 45,7 10,2 22% 27 60 41 

Família 
Controle 49,3 7,5 15% 30 58 62 

0,074 
DI 45,9 12,5 27% 20 58 62 

Trabalho. 
Controle 45,5 7,1 16% 29 58 33 

0,241 
DI 43,0 7,7 18% 27 58 18 

Educação 
Controle 49,4 9,6 19% 34 60 21 

0,768 
DI 50,6 10,8 21% 36 60 9 

Internalizantes 
Controle 53,2 9,1 17% 38 77 62 

0,007 
DI 58,1 10,7 18% 30 90 62 

Externalizantes 
Controle 49,7 9,6 19% 30 72 62 

0,464 
DI 50,9 9,2 18% 32 72 62 

Problemas 
totais 

Controle 51,5 9,5 19% 26 73 62 
0,032 

DI 55,5 11,2 20% 25 85 62 

 

Os cinco (5) primeiros itens dizem respeito ao perfil de escalas de funcionamento adaptativo, 

referentes a amigos, esposa(o) ou companheira(o), família, trabalho e estudos. Os casos considerados 

limítrofes e clínicos são os que pontuam com menos de 35. Acima de 36 são considerados normais e 

de acordo com os escores T. Na tabela verifica-se que todos os participantes pontuaram na faixa de 

normalidade. Apenas na escala ‘família’ observa-se uma pontuação ligeiramente mais elevada no 

grupo controle com tendência a diferença com significância estatística entre os grupos. As três (3) 

últimas escalas são relativas a indicadores de problemas internalizantes (ansiedade/depressão, 

isolamento e queixas somáticas), problemas externalizantes (comportamento de violação de regras, 

comportamento agressivo e intrusividade) e problemas totais (soma de problemas de todas as escalas 

do ASR). Os casos considerados limítrofes e clínicos são os que obtém pontuação maior ou igual a 60, 

sendo que são considerados normais abaixo de 59 pontos de escore T. Assim como no funcionamento 

adaptativo, verifica-se que todos os participantes pontuaram na faixa de normalidade.  
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Na tabela 13 compara-se a distribuição dos grupos de acordo com classificação por faixas 

(normal e clínico-limítrofe) no ASR. Nos dados de distribuição quanto a normalidade e/ou 

limítrofe/clínico, apenas na escala ‘família’ encontramos diferença estatística significativa (p<0,001). 

Nas escalas restantes do ASR, o grupo controle distribuiu um número maior de pessoas dentro da 

normalidade quando comparadas às famílias com filhos com DI. 

 

Tabela 13. Distribuição dos grupos de acordo com classificação por faixas (normal e clínico-limítrofe) no ASR. 

Escalas do ASR 
Controle DI 

P-valor 
N % N % 

Amigos 
Normal 55 88,7% 49 79,0% 

0,143 
Clínico 7 11,3% 13 21,0% 

Educação 
Normal 19 90,5% 9 100% 

0,338 
Clínico 2 9,5% 0 0,0% 

Esposa (o) 
Normal 39 84,8% 32 78,0% 

0,418 
Clínico 7 15,2% 9 22,0% 

Família 
Normal 59 95,2% 46 74,2% 

0,001 
Clínico 3 4,8% 16 25,8% 

Trabalho 
Normal 31 93,9% 16 88,9% 

0,521 
Clínico 2 6,1 2 11,1% 

Internalizante 
Normal 48 77,4% 43 69,4% 

0,310 
Clínico 14 22,6% 19 30,6% 

Problemas totais 
Normal 51 82,3% 47 75,8% 

0,378 
Clínico 11 17,7% 15 24,2% 

Externalizantes 
Normal  55 88,7% 54 87,1% 

0,783 
Clinico 7 11,3% 8 12,9 

 

 

Os dados relativos a indicadores de saúde mental dos filhos, estimados mediante os escores T 

de problemas de comportamento internalizantes, externalizantes e problemas de atenção do BPM-P, 

são apresentados na tabela 14.  O BPM-P é um instrumento que avalia indicadores de saúde mental 

dos crianças e adolescentes de 6 a 18 anos, sendo respondido pelo informante-cuidador e avalia 

problemas de comportamento internalizantes (isolamento social, depressão e tristeza), externalizantes 

(agressividade, oposição, seguimento de regras) e problemas de atenção. Os escores T foram 

superiores em todas as escalas nas crianças com DI e com diferenças estatísticas significantes entre os 

grupos nas três escalas: problemas internalizantes (p<0.007), problemas de atenção (p<0,001) e 

problemas externalizantes (p<0,003). O valor considerado limítrofe/clínico é acima de 65. Em 

problemas de atenção, a média do grupo foi de 64, muito próximo do limite de 65. 
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Tabela 14. Indicadores de saúde mental das crianças e adolescentes participantes de ambos os grupos de 

acordo com os escores T do BPM-P. 

   

Escalas do BPM-P 

Média 
do 

Escore- 
T 

Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

variação 
Min Max N P-valor 

Problemas de 
comportamento 
Internalizantes. 

Controle 56,8 6,5 11% 50 69 62 

0,007 
DI 60,3 7,7 13% 50 74 62 

Problemas de 

Atenção 
 

Controle 55,1 6,5 12% 50 73 62 

0,001 
DI 64,0 7,5 12% 50 75 62 

Problemas de 
comportamento 
Externalizantes 

Controle 54,5 5,9 11% 50 69 62 

0,003 
DI 58,0 7,1 12% 50 74 62 

 

A distribuição dos participantes por faixa (normal e clínico-limítrofe) no BPM-P de cada grupo 

em termos percentuais apresenta-se na tabela 15. Houve diferença estatística significativa em relação 

à distribuição por faixas entre os grupos. Na escala de Problemas de Atenção houve somente 6 

participantes do grupo controle na faixa clínica-limítrofe, comparado a 32 casos de crianças com DI 

(p<0,001). Em problemas de comportamento externalizantes (agressividade, oposição, seguimento de 

regras), 5 casos no grupo controle contra 14 no grupo DI (p<0,025). Em problemas internalizantes 

(isolamento social, depressão e tristeza), 11 participantes no grupo controle contra 22 participantes do 

grupo DI (p<0,025).  

 

Tabela 15. Distribuição dos participantes por faixa (normal e clínico-limítrofe) no BPM-P de cada 

grupo. 

Escalas do BPM-P 
Controle DI 

P-valor 
N % N % 

Problemas de  
Atenção 

 

Clínico 6 9,7% 32 51,6% 

0,001 
Normal 56 90,3% 30 48,4% 

Problemas de 
comportamento 
Externalizantes 

Clínico 5 8,1% 14 22,6% 

0,025 
Normal 57 91,9% 48 77,4% 

Problemas de 
comportamento 
Internalizantes 

Clínico 11 17,7% 22 35,5% 

0,025 
Normal 51 82,3% 40 64,5% 

 

 

 

 Os indicadores de qualidade de vida da questão específica de lazer do Whoqol Brief e a 

respectiva comparação de pontuações entre os grupos mediante o teste de ANOVA mostra-se na tabela 
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16. Dentre as 26 questões sobre qualidade de vida no WHOQOL, a pergunta 14 é a que avalia aspectos 

relativos a lazer (“Em que medida você tem oportunidades de atividade de lazer?”) . Os dados não 

mostraram diferenças significativas entre os grupos. Mas em ambos os grupos a média foi baixa. No 

grupo controle, a média alcançada é compatível com a classificação “regular” e no grupo com DI foi 

“necessita melhorar”.  

 

Tabela 16 . Indicadores de qualidade de vida mediante uso do Whoqol Brief 

Whoqol Brief Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

variação 
Min Max N P-valor 

Q14 
Controle 3,10 0,92 30% 1 5 62 

0,124 
DI 2,81 1,16 41% 1 5 62 

 

A escala de classificação geral do WHOQOL, quando analisadas as perguntas individualmente, 

seguem a classificação abaixo: 

- Necessita melhorar = de 1 a 2,9: Regular = de 3 a 3,9; Boa= de 4 a 4,9; Muito boa= 5  

Sendo assim, no grupo controle verificou-se uma classificação regular, enquanto no grupo DI 

“necessita melhorar”. 

Na tabela 17 são mostrados os dados comparativos entre os grupos nos domínios avaliados pelo 

Whoqol Brief. Os resultados mostram que nos domínios físico (p<0,003), psicológico (p<0,001) e 

social (p<0,008) existem diferenças significativas entre os dois grupos de acordo com o teste de 

ANOVA, sendo que os escores mais elevados indicativos de qualidade de vida pertencem ao grupo 

controle (mais próximos de 100 pontos). Apenas no domínio meio ambiente não foi verificada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos.  

 

Tabela 17. Dados comparativos entre os grupos nos domínios avaliados pelo Whoqol Brief. 

Domínios do Whoqol 
Brief 

Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de 

variação 
Min Max N P-valor 

Físico 
Controle 72,0 14,2 20% 21,4 96,4 62 

0,003 
DI 63,7 16,4 26% 25,0 96,4 62 

Psicológico 
Controle 73,1 14,0 19% 16,7 100,0 62 

0,001 
DI 64,2 15,6 24% 33,3 95,8 62 

Social 
Controle 73,9 18,2 25% 16,7 100,0 62 

0,008 
DI 64,5 20,3 31% 0,0 100,0 62 

Ambiental 
Controle 59,0 14,0 24% 21,9 84,4 62 

0,187 
DI 55,5 15,6 28% 28,1 84,4 62 
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Figura 4: Whoqol Grupo DI 

 

 

Figura 5: Whoqol Grupo Controle 
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No Whoqol (tabela 18), identificamos os cinco pontos de maior pontuação (figuras 4 e 5), sendo 

que o grupo controle sempre pontuou mais que o grupo DI. 

Tabela 18: Domínios com maiores pontuações no Whoqol 

Tópico avaliado Grupo Controle Grupo DI 

Mobilidade 83,87 72,18 

Auto-estima 80,65 69,76 

Relações pessoais 75 67,74 

Suporte / apoio pessoal 73,39 62,50 

Atividade sexual 73,39 63,31 

Auto-avaliação da Qualidade de vida 70,56 62,30 

 

 

No Whoqol (tabela 19), mostramos os cinco domínios com menor pontuação (figuras 4 e 5). 

Nos aspectos dor, dependência a medicação e sentimentos negativos, o grupo DI teve pontuação maior. 

Nos aspectos de lazer e recursos financeiros o grupo controle pontuou mais que o grupo DI. 

 

Tabela 19: Domínios com menores pontuações do Whoqol 

Tópico avaliado Grupo Controle Grupo DI 

Dor e desconforto 23,39 29,84 

Dependência a medicação e tratamentos 23,79 32,26 

Sentimentos negativos 24,19 34,27 

Recursos financeiros 49,19 37,10 

Recreação e lazer 52,42 45,16 

 

  

Foram conduzidas separadamente (no grupo controle e grupo com DI) análises multivariadas 

para criar um modelo que pudesse predizer como indicadores de saúde mental de pais (ASR), 

indicadores de saúde mental dos filhos (BPM-P) e indicadores de qualidade de vida (Whoqol Brief) 

podiam ser preditores da participação em atividades de lazer (desfecho que foi medido em função da 

frequência de lazer, número de horas dedicadas ao lazer e o escore total do CHORES que avaliou 

participação em atividades domésticas). Os modelos de regressão linear mostram-se nas tabelas 20 e 

21. 

 



61 
 

 
 

Tabela 20. Resultados do modelo de regressão para identificação de variáveis preditoras de prática de 

lazer e participação em atividades domésticas de crianças e adolescentes do grupo controle (sem DI). 

 

Grupo de crianças 
e adolescentes 

controle (sem DI)  

Lazer Frequência Lazer Horas CHORES 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 17,61 0,679 34,97 0,377 9,59 0,609 

ASR Amigo 0,341 0,266 -0,323 0,255 0,197 0,143 

ASR Familiar 0,805 0,022 0,443 0,168 -0,094 0,531 

ASR Internalizante 0,918 0,215 -0,007 0,991 0,191 0,556 

ASR Externalizante 0,609 0,206 0,398 0,371 0,372 0,082 

ASR Total -1,104 0,238 0,109 0,899 -0,481 0,244 

BPM-P 
Internalizante 

-0,236 0,586 -0,111 0,782 0,118 0,536 

BPM-P Atençao -0,383 0,463 0,305 0,528 0,184 0,423 

BPM-P 
Externalizante 

0,374 0,537 -0,467 0,406 -0,208 0,436 

Físico -0,076 0,740 0,058 0,787 0,142 0,167 

Psicológico 0,297 0,262 0,065 0,791 -0,123 0,292 

Social -0,287 0,211 -0,084 0,691 -0,065 0,518 

Ambiental -0,152 0,471 -0,044 0,823 -0,020 0,825 

ANOVA 0,603 0,756 0,654 

R2 17,5% 14,6% 16,3% 

 

A análise identificou (tabela 20) uma relação estatisticamente significativa (p<0,022) apenas 

quando relacionamos o “ASR família” com a frequência de atividades de lazer. Significa que existe 

uma correlação positiva com aumento de 17,5% na frequência de lazer quando a estrutura familiar é 

boa, com bom funcionamento adaptativo familiar. Também mostra uma tendência a significância 

(p<0,082) quando relacionamos a escala de problemas de comportamento externalizante do cuidador 

(avaliada mediante o ASR) com o resultado do CHORES. Isto é, há aumento de 16,3% da participação 

de crianças e adolescentes em atividades do contexto domiciliar associado a características 

comportamentais do cuidador do tipo coerção, intrusividade, passível até de comportamento agressivo; 

que são indicadores comportamentais da escala de comportamento externalizante do ASR. 
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Tabela 21. Resultados do modelo de regressão para identificação de variáveis preditoras de prática de 

lazer e participação em atividades domésticas no grupo de crianças e adolescentes com DI. 

Grupo de crianças 
e adolescentes 

com DI 

Lazer Frequência Lazer Horas CHORES 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 13,30 0,750 -25,48 0,438 -2,54 0,864 

ASR Amigo 0,402 0,208 0,474 0,062 0,040 0,726 

ASR Familiar 0,455 0,092 0,098 0,642 -0,072 0,450 

ASR Internalizante -0,418 0,677 -0,237 0,764 -0,001 0,998 

ASR Externalizante -0,233 0,742 0,525 0,346 -0,035 0,889 

ASR Total 0,990 0,421 0,142 0,883 0,144 0,742 

BPM-P 
Internalizante 

-0,389 0,395 -0,021 0,954 0,112 0,493 

BPM-P Atençao -0,498 0,274 -0,061 0,863 -0,062 0,703 

BPM-P 
Externalizante 

0,148 0,768 -0,191 0,629 -0,180 0,316 

FÍSICO -0,056 0,848 0,011 0,961 0,139 0,183 

PSICOLÓGICO 0,164 0,638 0,514 0,065 -0,106 0,396 

SOCIAL 0,095 0,618 -0,089 0,552 0,133 0,054 

AMBIENTAL 0,173 0,486 -0,032 0,869 0,101 0,255 

ANOVA 0,179 0,062 0,152 

R2 26,1% 31,4% 27,0% 

 

A análise identificou (tabela 21) uma tendência a significância (p<0,092) quando relacionamos 

a escala de funcionamento adaptativo “família” do ASR com a frequência de atividades de lazer. 

Significa que existe uma correlação positiva com aumento de 26,1% na frequência de lazer quando os 

indicadores de funcionamento familiar são bons. Também mostra uma tendência a significância 

(p<0,062) quando relacionamos a escala de funcionamento adaptativo “amigos” do ASR com as horas 

de lazer praticadas. Isso é, existe um aumento de 31,4% nas horas utilizadas para lazer quando o 

cuidador responsável apresenta indicadores adequados de número de amigos. Os dados identificaram 

também uma tendência a significância (p<0,065) com uma correlação positiva, indicando um aumento 

de 31,4% nas horas de lazer quando o Whoqol mostrou melhor qualidade de vida dos pais no domínio 

psicológico. Por fim, os dados identificaram também uma tendência a significância (p<0,054) com 

uma correlação positiva, indicando um aumento de 31,4% nas tarefas e rotinas domésticas (CHORES) 

quando o Whoqol mostrou melhor qualidade de vida dos pais no domínio social (relações sociais, 

apoio de pessoas, atividade sexual). 

Para se avaliar se o grupo que participou do estudo 2 era homogêneo com relação ao grupo 

inicial, foi realizado uma análise estatística comparando as médias encontradas entre os não realizaram 

o pós-teste. Utilizou-se o teste não-paramétrico de Wilcoxon. Em resumo, da amostra inicial de 124 

famílias (62 controle e 62 DI), 94 famílias (47 controle e 47 DI), que só participaram do primeiro 

estudo foram comparadas com as 30 famílias (15 controle e 15 DI), que refizeram os questionários de 
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lazer e Chores para saber se a amostra estava homogênea, já que a amostra foi coletada por 

conveniência, ou seja, perguntando quem gostaria de participar.  

Os resultados com relação a frequência ao lazer entre o grupo de famílias com filhos com DI 

demonstrou valor de p=0,90 que demonstrou não haver diferença significativa entre o grupo que 

participou do estudo 2 (15 famílias) com os que só participaram do estudo 1(47 famílias). Com relação 

a comparação das horas de lazer entre os grupos inicial e pós-teste, o valor de p=0,82 demonstrando 

não haver diferença significativa entre os grupos (tabela 22). 

 

Tabela 22. Frequência de atividades e de horas dedicadas ao lazer entre os grupos nos estudos 

1 e 2. 

Estudo Grupo DI Grupo Controle Grupo DI Grupo Controle 

Frequência de 

atividades 

de lazer 

Frequência de 

atividades 

de lazer 

Horas dedicadas 

ao lazer 

Horas dedicadas 

ao lazer 

Estudo 1 43,4 61,4 31 44,5 

Estudo 2 48,2 63,8 32,2 44,9 

 

Os resultados com relação ao questionário Chores (tabela 23) entre o grupo de famílias com 

filhos com DI demonstrou valor de p=0,82 que demonstrou não haver diferença significativa entre os 

participantes dos estudos 1 e 2. Com relação a comparação no grupo Controle, o valor de p=0,25 

também mostrou que não há diferença significativa. 

 

Tabela 23. Resultados de participação em atividades domésticas (Chores) estudos 1 e 2. 

 

Chores Grupo DI Grupo Controle 

Resultado no estudo 1 7,4 18,2 

Resultado no estudo 2 7,2 18,3 

 

Nas tabelas 24, 25 e 26 são descritas as taxas de frequência em práticas de atividade de lazer, 

de horas de lazer e do Chores entre a fase pré e pós de ambos os grupos e os resultados obtidos através 

do teste ANOVA para medidas repetidas, ou seja, análise de variância de dois fatores, 2 (Grupo) x 2 

(fases Pré e Pós). Comparações post hoc foram realizadas por meio do teste de Tukey. Em todas as 

análises o nível mínimo de significância foi estabelecido em p<0,05. 
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Tabela 24. Diferenças na frequência em práticas de atividade de lazer entre as fases pré e pós. 

Fase/Grupo Pré- DI Pós-DI Pré- Controle Pós- Controle 

Pré-DI  0,176 0,009 0,002 

Pós-DI 0,176  0,081 0,029 

Pré-Controle 0,009 0,081  0,720 

Pós-Controle 0,002 0,029 0,720  

 

Quando analisamos a frequência de prática de atividades de lazer do grupo DI na fase pré 

comparada com a fase pós verifica-se um valor de p=0,17, que revela não haver diferença estatística 

significativa. Entretanto houve um discreto aumento dessa frequência inicial que era de 43,4 e passou 

na fase pós para 48,2. Do mesmo modo no grupo controle não houve diferença estatística significativa, 

quando comparamos os valores iniciais com a fase pós (valor de p=0,72), mas a pontuação na fase pré 

era de 61,4 e passou para 63,8. Os demais valores da tabela, mostram diferenças significativas entre 

os grupos DI e controle, isso é, que o grupo controle tanto na fase pré como na fase pós já tinham 

pontuações maiores que o grupo com DI quanto ao número de atividades dedicadas ao lazer. 

 

 

Tabela 25. Diferenças nas horas dedicadas ao lazer entre as fases pré e pós. 

Fase/Grupo Pré- DI Pós-DI Pré- Controle Pós- Controle 

Pré-DI  0,970 0,095 0,082 

Pós-DI 0,970  0,150 0,130 

Pré-Controle 0,095 0,150  0,999 

Pós-Controle 0,082 0,130 0,999  

 

 

Com relação as horas dedicadas ao lazer, no grupo DI o número de horas inicial (pré) era de 

31 horas e no pós-teste (pós) 32,2. O pequeno aumento não foi estatisticamente significativo, com 

valor de p< 0,97. Com relação as horas de lazer, no grupo controle o número de horas inicial (pré) 

era de 44,5 horas e no pós-teste foi 44,9. O pequeno aumento tampouco foi estatisticamente 

significativo, com valor de p<0,99.  
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Com relação ao questionário CHORES das rotinas domésticas, os resultados foram os 

seguintes: 

 Tabela 26. Diferenças na participação das crianças em atividade domésticas (CHORES) 

entre as fases pré e pós  

Fase/Grupo Pré- DI Pós-DI Pré- Controle Pós- Controle 

Pré-DI  0,973 0,000 0,000 

Pós-DI 0,973  0,000 0,000 

Pré-Controle 0,000 0,000  0,999 

Pós-Controle 0,000 0,000 0,999  

 

Quando comparamos o grupo DI inicial comparando com a fase pós, o valor de p<0,97 e para 

o grupo controle foi de p<0,99, mostrando que não houve diferença significativa entre as fases. A 

média de atividades realizadas pelo grupo DI inicialmente era de 7,4 e pós teste foi para 7,2, mostrando 

um leve decréscimo. Já no grupo controle, a média era de 18,2 e no pós-teste ficou com 18,3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 
 

 

 

6. Discussão 

 

Os principais objetivos do estudo 1 foram identificar e comparar o tipo e quantidade de 

atividades de lazer e envolvimento em atividades domésticas de crianças e adolescentes com 

deficiência intelectual e verificar e comparar fatores associados à prática e tipo de atividades de lazer 

dessas crianças e adolescentes comparadas com grupo controle pareado por idade e sexo. Também foi 

desenvolvido um manual para uso do tempo livre em atividades de lazer adaptado ao local de 

proveniência da amostra do estudo para verificar no estudo 2 o impacto da utilização deste na 

quantidade de lazer praticada pelas famílias de ambos os grupos. 

Para testar possíveis influências do status socioeconômico sobre a participação em atividades 

de lazer, foi testada a homogeneidade dos dados quanto a esta variável, verificando que entre as 124 

famílias avaliadas os dados de classificação socioeconômica entre ambos os grupos foram 

homogêneos. Isso é importante, já que o fator econômico pode influenciar no lazer, na qualidade de 

vida, assim como ao acesso a tratamentos médicos e de apoio, que por consequência trazem mudanças 

na rotina familiar (HUSS et al, 2015). Nosso estudo apresentou diferença significativa em apenas 2 

substratos, o que provavelmente deve-se ao fato da seleção amostral, já que todas as crianças estudam 

nas escolas públicas do município de Barueri. A maior parte das famílias classifica-se entre as classes 

B2 e C1 (51,6%) segundo a figura 1 e tabela 4. Não era o objetivo do estudo o pareamento 

socioeconômico, mas sim o de gênero e idade. 

Atividades de lazer são importantes para o desenvolvimento da qualidade de vida, da melhoria 

da dinâmica familiar bem como de indicadores de saúde física e mental de crianças e adolescentes com 

DI (CASEY e RASMUSSEN, 2012; WALLEN et al, 2013; McDUFFIE et al, 2014; DYCKENS, 2014; 

HARTMAN et al, 2015). Apesar dos benefícios das atividades de lazer no funcionamento adaptativo 

de pessoas com DI, fatores financeiros, saúde física da criança e falta de incentivos pessoais e sociais 

interferem na prática dessa atividade (JUNG, 2013).  

No estudo 1 foi verificado índice de participação das crianças e adolescentes nas atividades 

domésticas para aferir indicadores de autonomia destas no ambiente familiar, de acordo com o relato 

do cuidador no CHORES, a saber, no preparo de refeições, arrumação do quarto, organização de 

materiais escolares, varrer o chão, etc. Nos dados avaliados pelo Chores, verificou-se uma maior 

participação das crianças e adolescentes do grupo controle em comparação com o grupo DI, um 

resultado semelhante ao encontrado por Law e colaboradores (2013). No estudo de Law são levantadas 

algumas hipóteses sobre os baixos índices de participação de crianças com DI em atividades 
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domésticas, por exemplo, crenças dos cuidadores de possíveis incapacidades destas para executar 

tarefas que exijam concentração, seguimento de regras, bem como estilos parentais pautados pela 

superproteção na tentativa de evitar que estas não se machuquem e da necessidade de habilidades 

físico-motoras para realizar as tarefas. Sabe-se que, a depender do grau de rebaixamento cognitivo e 

limitações em habilidades da vida diária poderão haver dificuldades para assumir atividades 

domésticas (AMERICAN PSYCHIATRIC   ASSOCIATION, 2014). Essa variabilidade na realização 

de atividades domésticas no grupo com DI se reflete no coeficiente de variação (CV) obtido no 

CHORES por este grupo que se comportou acima de 50%. Uma limitação do estudo foi não medir o 

nível de rebaixamento intelectual desse grupo mediante teste de inteligência. É provável que esta possa 

ser outra variável que contribuiu para essa variabilidade na realização de atividades domésticas. 

Entretanto, apesar dessa variabilidade, das 34 perguntas sobre realização das tarefas domésticas, o 

grupo controle atingiu média de 18,4 atividades e o grupo com DI apenas 10,6 (tabela 5), mostrando 

que o GC realiza quase o dobro do grupo com DI (com diferenças estatísticas significativas/p<0,001 

entre ambos. Verificou-se que 51,6% da população com DI realiza apenas entre 0-10 tarefas 

domésticas, enquanto que 51,6% das famílias do grupo controle conseguem realizar entre 18-34 

tarefas, contra apenas 22,6% do grupo com DI. A crianças com DI, de acordo com relato de cuidadores 

no CHORES, executam tarefas de casa de menor complexidade como colocar a própria roupa suja em 

local determinado para esse fim, guardar os próprios brinquedos depois de brincar organizar seu 

material escolar e arrumar a própria cama, dentre outras. Já no CHORES, o grupo controle executa, 

além dessas atividades e/ou tarefas semelhantes às do grupo com DI, outras de maior complexidade 

como anotar um recado de telefone, varrer ou passar pano na casa, preparar refeições quentes para si 

mesmo.  

A participação em atividades domésticas de crianças e adolescentes com DI foi menor se 

comparada com pares sem DI, resultado semelhante ao encontrado por Amaral, Drummond, Coster e 

colaboradores (2014), que também encontrou resultados de participação menores em crianças com 

síndrome de Down e Paralisia Cerebral, se comparado ao grupo controle. Os dados de participação na 

vida doméstica do grupo com DI mostram também que há uma baixa participação destes na rotina 

familiar de atividades o que, provavelmente também está impactando negativamente nas 

possibilidades de desenvolvimento de autonomia. Assim, de acordo com esses autores, poderá haver 

interferências no exercício do autocuidado, por exemplo, quando os pais envelheçam e não possam 

mais auxiliar com eficiência a vida de seu filho com DI (DUNN, MAGALHÃES E MANCINI, 2014).  

A prática de lazer medida em frequência (número de vezes que a atividade foi praticada nos 

últimos 3 meses) foi superior no grupo controle em relação ao DI em seis dos sete conteúdos avaliados. 

Os resultados da tabela 7 evidenciam que o grupo com DI tem médias de prática de lazer inferiores às 
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do grupo controle, com diferenças estatisticamente significativas entre os eles em todos os tipos de 

atividades, com exceção das atividades de conteúdo turístico (que aliás, foram praticadas com as 

menores frequências juntamente com as atividades artísticas).  Apenas no conteúdo turístico não houve 

diferença significativa entre os grupos. Provavelmente por envolver gastos com viagens e passeios, e 

devido à crise atual do nosso país, isso possa ter afetado ambos os grupos. Como o lazer turístico 

costuma ser mais praticado durante o período de férias escolares, e as entrevistas foram realizadas 

durante o período de aulas, talvez com relação a pergunta sobre “viagens” os cuidadores a avaliaram 

como não praticada em ambos os grupos.  

Estudos anteriores também mostraram que a participação de pessoas com deficiência em 

atividades de lazer é menor (EISENHOWER, BAKER E BLACHER, 2005; NUNES, 2010; SERRA, 

2010; MATSUKURA E MENECHELI, 2011; AREDE et al, 2014). Um dado relevante do estudo é 

que as atividades que são realizadas com maior frequência em ambos os grupos foram as de tipo virtual 

(videogames, internet, etc.). Sabe-se que do ponto de vista cognitivo a prática de atividades relativas a 

videogames pode ser benéfica para crianças com DI, pois pode auxiliar na estimulação de habilidades 

cognitivas como memória de trabalho, planejamento, controle inibitório, bem como em funções 

sensoriais e motoras, dentre outras (WEISS, BIALIK e KIZONY, 2003; WUANG et al, 2011; 

HICKMAN et al, 2017). Realidades virtuais também vem sendo utilizadas para avaliar indicadores de 

desempenho motor em pessoas com DI (CARROGI-VIANNA, LOPES, CYMROT et al., 2017). 

Entretanto, outras atividades também são importantes como as de tipo manual (artesanato, jardinagem, 

tocar instrumentos musicais) e físico (bicicleta, patinete, lutas, natação) que obtiveram médias de 

frequência muito baixas no grupo com DI e que são atividades que promovem o exercício físico, a 

socialização, melhora de indicadores metabólicos, prevenção de doenças cardiovasculares, dentre 

outras vantagens (MARTINEZ-LEMOS et al, 2015; WOODMANSEE et al, 2016). Os pais do grupo 

com DI citam dentre as atividades que gostariam de fazer com os filhos ‘andar de bicicleta, aulas de 

dança, ir à praia, dentre outras’ (tabela 9). É provável que algumas dessas atividades não possam ser 

feitas devido a condições socioeconômicas (ex. viajar), ou por limitações físicas e intelectuais que 

impedem a aprendizagem de algumas habilidades necessárias para andar de bicicleta, por exemplo. De 

fato, como mostrado na tabela 10, a falta de dinheiro e de tempo (provavelmente pelas demandas de 

cuidado do filho com DI) são fatores importantes que parecem interferir no número de horas dedicados 

ao lazer. Já o grupo controle, como realiza atividades mais simples como andar de bicicleta, por 

exemplo, os cuidadores citam atividades de maior complexidade que gostariam de fazer, ex: 

paraquedismo, patinação, hipismo, esportes radicais. 

Os resultados relativos à quantidade de horas destinadas a atividades de lazer (medidas no 

questionário de lazer, tabela 8) revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os grupos em 
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seis conteúdos com exceção do lazer intelectual (bibliotecas, jogos de tabuleiros, ler revistas) que 

também foi uma atividade na qual os participantes passam poucas horas. No grupo com DI é provável 

que os pais não estimulem essas atividades em razão de limitações intelectuais, entretanto, no grupo 

controle também há um baixo número de horas dedicada à atividade. Provavelmente, as famílias 

acabam estimulando pouco a leitura, jogos de tabuleiros dentre outros, devido as novas mídias atuais, 

que utilizam, computadores, tablets, celulares, ganhando a cada dia mais importância na vida das 

crianças e adolescentes. O monitoramento da família na participação de atividades de lazer do filho 

com DI é de vital importância, pois a melhoria da qualidade de vida através do lazer é mostrada em 

diversos estudos (RAMOS, 2002; BARBOSA E FERNANDES, 2009; KALAY, 2010; BAŞGÜL, 

ÜNERI E ÇAKIN-MEMIK, 2011; MORISSE, 2013; JUNG, 2013; IHARA et al 2014). Tratando-se 

do lazer social, é provável que alguns participantes do grupo possam ser impactados negativamente 

por essas atividades que envolvem socialização, comunicação e convívio em grupos, quando não há 

uma supervisão adequada, por exemplo, crianças e adolescentes com TEA. E quando isso ocorre, essas 

dificuldades podem aumentar a probabilidade de os cuidadores não oportunizar esse tipo de lazer para 

evitar constrangimentos em situação social, por exemplo. 

De acordo com os resultados da tabela 10, as barreiras do lazer, tanto nas famílias com filhos 

com DI (12,9%) quanto as famílias controle (14,5%) reportaram a falta de dinheiro como fator 

importante para a falta de lazer. Também um fator diferenciado entre os grupos, é que existem no 

grupo controle os fatores ‘excesso de trabalho e falta de tempo’, que acabam prejudicando o lazer, mas 

diferente das barreiras do grupo DI, que envolvem doenças, medo de machucar-se, problemas de 

acessibilidade que não foram relatados no outro grupo. Quando avaliamos as condições de lazer da 

cidade de Barueri, nas famílias com filhos com DI encontramos que 71% acham que as condições são 

razoáveis ou boas, enquanto nas famílias controle encontramos índice de 53%. Quando avaliam como 

ruins ou muito ruins, nas famílias com filhos DI a porcentagem é de 21% enquanto nas famílias 

controle 33,8%. Uma explicação possível para esses dados é que as famílias do grupo controle devem 

utilizar com maior frequência esses espaços para atividades de lazer e buscam atividades e locais 

novos, se mostrando menos satisfeitos com o que a cidade oferece em comparação com as famílias 

com filhos com DI que os procuram menos. 

Com relação ao ASR, encontramos diferenças significativas com relação a saúde mental entre 

as famílias nas escalas de problemas de comportamento internalizante (isolamento social, depressão, 

tristeza) e escala de problemas totais, que envolve internalizantes e externalizantes (oposição às regras, 

agressividade, etc.), isso provavelmente devido ao estresse gerado nas famílias cm filhos com DI, pois 

envolvem cuidados diferenciados, gastos financeiros e de tempo por causa de terapias envolvendo seus 

filhos. Isso é relatado em pesquisas anteriores também (HENN, PICCINNI e GARCIA, 2008; 
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YAMAOKA et al, 2015; ROUSSEAU et al, 2017). No nosso estudo, segundo o ASR a escala ‘família’ 

apresentou apenas uma tendência a diferença estatisticamente significativa entre os grupos. É provável 

que as menores pontuações de funcionamento adaptativo familiar no grupo de cuidadores com filhos 

que tem DI estejam associadas às dificuldades que eles têm para manter rotinas saudáveis em casa. O 

estudo não possibilitou indagar fatores associados com o funcionamento adaptativo familiar (que foi 

avaliado pela escala ‘família’ do ASR). Contudo, chama a atenção que comparado ao grupo controle, 

as crianças e adolescentes com DI têm maiores indicadores de problemas de saúde mental, de acordo 

com resultados do relato dos cuidadores no BPM-P (tabela 15), na qual 32 crianças e adolescentes 

pontuaram clínico na escala de atenção, 14 na escala de problemas externalizantes e 22 na escala de 

problemas internalizantes, diferente do grupo controle que distribui nessas mesmas escalas 6, 5 e 11 

crianças e adolescentes, respectivamente. É provável que a demanda de atenção para o manejo dessas 

dificuldades emocionais e comportamentais interfira no funcionamento adaptativo familiar, bem como 

na participação em atividade de lazer (NASCIMENTO et al, 2016; LUCYSHYN et al, 2016; GOMES 

et al, 2015; REILLY et al , 2015). 

Com relação a qualidade de vida medida pelo Whoqol brief, encontramos diferenças 

significativas entre os dois grupos, sendo as famílias do grupo controle as que relatam melhores 

indicadores de qualidade de vida nos domínios físico, psicológico e social, segundo a pesquisa. 

Famílias relataram melhores aspectos de mobilidade, suporte e apoio pessoal, auto estima, enquanto 

que os cuidadores cujos filhos têm DI relataram maiores dificuldades associadas a dor, desconforto, 

dependência de medicamentos, etc. As famílias do grupo controle tem melhores indicadores de 

qualidade de vida, como mostrado em outros estudos (JUNG, 2013; IHARA et al, 2014). Apenas no 

domínio meio ambiente não foi verificada diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Isso 

se deve provavelmente, devido as condições da cidade de Barueri serem semelhantes entre os grupos, 

que vivem os mesmos problemas e dificuldades com relação a segurança pública, transporte, sistema 

de saúde, etc. 

Para verificar a associação de fatores como qualidade de vida, indicadores de saúde mental de 

crianças e adolescentes e de cuidadores sobre a prática do lazer e participação em atividades 

domésticas foi conduzido um modelo de regressão que analisou, separadamente em cada grupo, a 

relação entre esses fatores preditivos com o lazer e participação em atividades domésticas. No grupo 

controle (tabela 20), os resultados revelaram que indicadores de funcionamento familiar adequados 

(medidos na escala ‘família’ do ASR) aumentam as chances em 17,5% a mais na probabilidade de que 

o filho pratique atividades de lazer (com significância estatística/p<0,022). Provavelmente a boa 

interação entre pais e filhos contribui para que a família permaneça mais tempo em conjunto, 

passeando, frequentando os mesmos lugares, brincando e interagindo, o que é em geral se constitui em 
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atividades de lazer. Um resultado muito semelhante foi verificado no grupo de pais cujos filhos tem 

DI (tabela 21), no qual os indicadores de funcionamento familiar adequados (medidos na escala 

‘família’ do ASR) aumentam as chances em 26,15% a mais na probabilidade de que o filho pratique 

atividades de lazer. No grupo com DI também a pontuação elevada no domínio psicológico do Whoqol 

aumenta em 31,4% a probabilidade de dedicação de horas a atividades de lazer (com tendência à 

significância/p<0,065).  

No grupo controle as pontuações elevadas no CHORES como indicador de participação em 

atividades domésticas do filho aumentou em 16,3% as chances de ocorrência quando o cuidador tem 

indicadores elevados de problemas externalizantes de comportamento medidos pelo ASR (com 

tendência à significância/p<0,082- tabela 20). O resultado indica como o padrão comportamental do 

cuidador quando caracterizado pela coerção, intrusividade e agressividade pode estar associado à 

maior participação do filho nas atividades da rotina da família. Ao que parece, os pais do grupo 

controle são mais enérgicos e exigentes para que seus filhos façam as rotinas domésticas. De um lado, 

o filho desempenha as tarefas, mas de outro, estudos anteriores mostram os efeitos prejudiciais que a 

agressividade parental pode ter sobre o comportamento do filho, já que em ocasiões a falta de firmeza 

parental faz com que os pais adotem estratégias punitivas para monitorar e solicitar a emissão de 

comportamentos nos filhos (OLIVEIRA et al, 2002; CECCONELLO et al, 2003; BOING e 

CREPALDI, 2016). Por fim, no grupo com DI (tabela 21), os dados identificaram também uma 

tendência à significância estatística indicando um aumento de 31,4% na participação em tarefas e 

rotinas domésticas (CHORES) quando o Whoqol mostrou melhor qualidade de vida dos pais no 

domínio social (relações sociais, apoio de pessoas, atividade sexual).  

O desenvolvimento do manual para uso do tempo livre em atividades de lazer adaptado ao local 

de proveniência da amostra teve como objetivo verificar o impacto da utilização deste na quantidade 

de lazer praticada pelas famílias de ambos os grupos (estudo 2). Os resultados comparativos entre as 

medidas pré e pós-teste, durante os 3 meses de uso, mostraram que nos grupos não houve diferença na 

frequência de prática de atividades de lazer, tanto em horas como em número de atividades e quando 

houve um aumento, o mesmo foi muito pequeno (tabelas 24 e 25) e, inclusive verificaram-se, também 

decréscimos nesse indicador. Os resultados revelaram o pouco envolvimento das famílias na consulta 

do manual e na exploração dos locais de lazer da região como apresentados no manual. Apesar do 

monitoramento que era feito mensalmente junto às famílias (por intermédio do cuidador responsável), 

os dados evidenciam a falta de iniciativa, motivação, falta de tempo ou de condições financeiras que 

essas famílias têm para que os filhos desempenhem essas atividades de lazer. Como os resultados do 

ASR foram favoráveis em temos de pontuações compatíveis com a faixa normal na maior parte dos 

cuidadores, isto é, um número pequeno de cuidadores parece ter indicadores de problemas de saúde 
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mental, acreditamos que não foi uma variável que deva ter contribuído para essa baixa participação no 

lazer. Já os problemas de comportamento dos filhos no grupo com DI podem ter contribuído para o 

não aumento dessa participação em atividades de lazer, bem como a falta de tempo, como mostrado 

nos resultados relativos a fatores que atuam como barreiras para o desenvolvimento do lazer.  

 

Na figura 6, ilustramos os possíveis fatores impeditivos e facilitadores para a realização de 

atividades domésticas e atividades de lazer. Em ambos os grupos o número de fatores 

predominantemente impeditivos é maior que os facilitadores. Apenas há uma diferença quanto aos 

fatores facilitadores mostrando um número maior no grupo controle. 

 

 

 

 

Figura 6 – Fatores impeditivos e facilitadores para a para a realização de atividades domésticas e 

atividades de lazer nos grupos.  

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 
 

 

 

7. Conclusões 

 

A prática de atividades de lazer em crianças e adolescentes favorece a aquisição de diferentes 

habilidades precursoras de indicadores de funcionamento adaptativo como habilidades da vida diária, 

socialização e habilidades cognitivas, inclusive pode auxiliar na diminuição do estresse familiar e 

pessoal, dentre outros benefícios. Geralmente, crianças precisam da intermediação dos cuidadores 

responsáveis para ter acesso a muitas das atividades de lazer, preferencialmente quando esse lazer 

implica em atividades que precisam de monitoramento e de deslocamento fora do local de residência.  

No caso de pessoas com DI, a dependência de um cuidador é mais expressiva em função dos múltiplos 

déficits em habilidades intelectuais como raciocínio, solução de problemas e planejamento, bem como 

os próprios déficits em funções adaptativas que fazem com que a criança não consiga atingir padrões 

de desenvolvimento de independência pessoal e responsabilidade social que são esperados em uma 

determinada cultura e sociedade. Quando a criança não atinge padrões de independência em atividades 

da vida diária como guardar os próprios brinquedos, arrumar o próprio quarto, a cama, guardar suas 

próprias roupas, participar de atividades de arrumação ou de limpeza da casa, dentre outras tarefas, 

muito provavelmente a participação em atividades de lazer que demandam autonomia também poderá 

estar afetada.  

Tratando-se de um transtorno cujos déficits intelectuais e adaptativos iniciam nos primeiros anos 

do desenvolvimento, e sabendo os benefícios que a prática de lazer tem para a criança, é importante o 

desenvolvimento de estudos voltados para a verificação de indicadores de acesso bem como de fatores 

impeditivos da prática de lazer. O estudo teve como objetivo geral verificar e comparar fatores 

associados à prática e tipo de atividades de lazer em famílias de crianças e adolescentes com deficiência 

intelectual comparado com grupo controle pareado por sexo e idade. Além de instrumentos que 

avaliaram, de acordo com o relato dos cuidadores, a participação das crianças nas atividades da vida 

doméstica, foi necessário desenvolver instrumento baseado no relato do cuidador que avaliasse 

indicadores de recursos de lazer no município de residência, uso do tempo livre (em termos de 

quantidade e qualidade), os tipos de conteúdo de lazer, bem como outros fatores impeditivos para a 

prática do lazer. O instrumento foi desenvolvido no formato de questionário e submetido à análise de 

validade de conteúdo baseado no critério de juízes. Obtivemos nessa análise resultados satisfatórios 

nos três quesitos avaliados: objetividade, clareza e precisão.  

Conclui-se em relação ao estudo 1 que de fato as crianças com DI que foram avaliadas participam 

menos das atividades domésticas, tanto nas atividades simples como nas atividades de maior 
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complexidade, de acordo com o relato dos cuidadores no CHORES. Os resultados mostraram que as 

principais atividades desenvolvidas por esse grupo foram: “Coloca a própria roupa suja em local 

determinado”; “Guarda os próprios brinquedos depois de brincar”; “Organiza seu material escolar”; 

“Arruma a própria cama”. Os dados revelaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois 

grupos, sendo os participantes do grupo controle os que mostraram os melhores indicadores, sendo 

quase o dobro de participação com predomínio em atividades como: “Guarda sua roupa limpa”; “Anota 

um recado de telefone”; “Varre ou passa pano na casa”; “Prepara refeições quentes para si mesmo”. 

E, quando comparadas as taxas de prática de atividades de lazer e horas dedicadas ao lazer entre 

os grupos, o resultado foi semelhante ao verificado na participação em atividades da vida doméstica, 

também com diferenças estatisticamente significativas entre os grupos, com exceção do lazer relativo 

ao turismo que foi baixo em ambos os grupos, provavelmente determinado pela classificação 

socioeconômica das famílias que neste caso age como um fator impeditivo para esse tipo de lazer. O 

lazer intelectual que implica no uso de livros, leitura, visita a bibliotecas, dentre outros, foi baixo nos 

dois grupos. Esse lazer é importante para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, melhora de 

indicadores de desempenho escolar, aumento de interação entre os membros da família, aquisição de 

conhecimentos gerais, dentre outros. Tratando-se de crianças com DI, é um tipo de lazer que pode ser 

essencial e precursor de indicadores de desenvolvimento e de funcionamento adaptativo, mas que 

parece estar comprometido na amostra estudada. 

Neste estudo 1 foi possível verificar, também, de acordo com o relato dos cuidadores, que eles 

identificam diversos fatores que agem como impeditivos para as práticas de lazer, sendo muitos deles 

semelhantes entre os dois grupos, a saber, o cansaço e falta de dinheiro e de tempo. Contudo, o grupo 

de famílias com filhos com DI relataram outros fatores como a presença da deficiência intelectual no 

filho, dificuldades de acessibilidade, medo de o filho se machucar, dentre outros. Já no grupo controle, 

o principal fator para a falta da prática de lazer foi o excesso de trabalho. Outro fator, provavelmente 

impeditivo para que as famílias dediquem maior número de horas ao lazer é a avaliação que eles fazer 

das opções de lazer do município, mais de 25% as avaliou como ruins ou muito ruins, embora 

aproximadamente 48% as tenha avaliado como razoáveis ou boas. Diferentemente, o grupo controle 

mostrou um maior descontentamento, pois aproximadamente 34% as avalia como ruins ou muito ruins. 

Outro tipo de fator que se mostrou impeditivo podendo não facilitar a prática do lazer foi relatado pelas 

famílias do grupo de crianças com DI. No relato dos cuidadores a condição da DI bem como as 

alterações comportamentais dos filhos (as crianças do grupo com DI mostraram maior 

comprometimento nos indicadores de saúde mental que o grupo controle) e o medo de que estes 

possam se machucar parecem afastar as famílias das práticas de lazer no seu dia a dia, assim como o 

excessivo tempo gasto com terapias e tratamentos. É provável que os índices de pouca participação 
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em atividades de lazer estejam associados com os baixos índices de qualidade de vida do grupo de 

cuidadores de crianças com DI em vários dos domínios que foram avaliados. 

Conclui-se no estudo 1 que, no grupo de crianças com DI, as variáveis que parecem predizer a 

participação em atividades de lazer foram os indicadores de funcionamento adaptativo relativos às 

escalas de família e de amigos do ASR e melhores pontuações no domínio psicológico da qualidade 

de vida, de acordo com relatado dos cuidadores. Resultado semelhante foi obtido no grupo controle no 

qual apenas o fator família do ASR se mostrou como preditor. Esse dado mostra, dentro dos limites da 

amostra avaliada, que para o grupo com DI os fatores preditores foram de maior variabilidade 

indicando a complexidade que as famílias enfrentam para se envolver em atividades de lazer. Já a 

predição da participação em atividades ou tarefas domésticas do grupo com DI foi associada com 

melhores indicadores de qualidade de vida dos pais no domínio social (relações sociais, apoio de 

pessoas, atividade sexual). Esse resultado também permite sustentar a tese de que para crianças com 

DI, a participação em atividades de lazer e em tarefas domésticas pode estar associada a indicadores 

de socialização, suporte familiar e redes sociais de amizades que os principais cuidadores têm. 

Conclui-se com relação ao estudo 2 que o manual teve um impacto baixo ao comparar as medidas 

pré e pós de participação em atividades de lazer. Não se constatou uma mudança expressiva nas rotinas 

de prática de lazer das famílias. Esperava-se que, após as famílias terem acesso aos diversos locais e 

opões de lazer da localidade (apresentadas no manual), que estas passassem a frequentar com maior 

frequência os mesmos, bem como aumentar as horas dedicadas ao lazer, mas talvez, os fatores 

impeditivos ainda se mostrem muito influentes dentro da rotina diária das famílias. Se o manual tivesse 

abordado outras variáveis como relacionamento familiar, uso de tempo livre, distribuição de tarefas 

entre os membros da família, provavelmente pudéssemos verificar mudanças na quantidade de horas 

e frequência às atividades de lazer nos grupos. Por fim, o trabalho mostra-se importante para a pesquisa 

do lazer na população com deficiência intelectual no Brasil, visto a escassez de estudos sobre essa 

temática, reforçando o ineditismo da pesquisa. 

 

Limitações do estudo/ recomendação para estudos futuros 

 

A amostra do estudo foi pequena cujo grupo apresenta um único tipo de transtorno do 

neurodesenvolvimento que foi a DI, recomendando para estudos futuros a inclusão de outros grupos 

como deficiências físicas e deficiências sensoriais, ou grupos específicos como crianças com TEA, 

Síndrome de Williams, Síndrome de Down, Síndrome de Prader-Willi, dentre outras síndromes 

genéticas, que possuem fenótipos comportamentais relativamente homogêneos intra-grupos. Para 

estudos futuros recomenda-se controlar o nível de rebaixamento intelectual que neste estudo não foi 
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controlado. Assim, a condição clínica conjuntamente com outros fatores como composição familiar, a 

religião, empregabilidade dos cuidadores e a renda familiar podem ser analisadas para identificar o 

poder preditivo destas na participação em atividades de lazer e em tarefas domésticas. Em nosso 

estudo, controlamos os grupos com relação a idade e sexo. Mas tivemos algumas diferenças em 

determinados substratos socioeconômicas que, sugere-se, sejam controladas em estudos futuros. 

Algumas crianças e adolescentes frequentam escolas em apenas um período, outras tinham atividades 

escolares de apoio educacional especial em dois períodos. Esse fator poderia ser controlado em futuros 

estudos, pois provavelmente as que realizavam atividades de manhã e tarde, provavelmente têm menos 

tempo livre para dedicar-se a atividades de lazer. 

Como o estudo 2 apenas evidenciou um discreto aumento na participação em atividade de lazer 

do grupo de crianças com DI segundo o relato dos cuidadores na fase pós comparada com a fase pré, 

recomenda-se que estudos futuros aumentem o número de medidas pós-teste ou estendam o 

acompanhamento por período de tempo mais prolongados, o que não foi possível por razões 

operacionais de tempo de execução do projeto. Outra recomendação é a utilização de múltiplos 

informantes (pai e mãe), para ter acesso à percepção destes sobre a participação em atividades de lazer 

e em tarefas da vida doméstica da criança com DI. Com isso, poderão ser identificadas discordâncias 

e concordâncias entre informantes e avaliar se há graus distintos de acesso a essa participação, bem 

como verificar se, a depender do tipo de informante, as atividades realizadas pela criança são de níveis 

diferentes de complexidade. 

O manual foi elaborado para auxiliar o desenvolvimento de práticas de lazer nas famílias e não 

se propôs a estimular boas práticas de rotina familiar. Isso poderia ser conduzido em estudos futuros, 

pois além de dicas de lazer, poderiam ser oferecidas orientações para melhorar a rotina familiar, uso 

do tempo livre. Prevê-se a entrega do manual, que foi desenvolvido para fins deste estudo, na Secretaria 

de Educação e/ou de Esportes da Prefeitura Municipal de Barueri, com a recomendação de que, por 

intermédio do portal da Prefeitura (site) ou via impressa, o mesmo seja veiculado nas escolas do 

município. A divulgação se faz necessária, pois o estudo de campo que foi conduzido para poder 

desenvolver o manual, revelou que na cidade de Barueri, os parques e as praças oferecem boas opções 

de lazer para a população e para as crianças em especial. 
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Anexos 

 

Anexo 1- Formulário de classificação socioeconômica familiar:  

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL – 2015 
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ANEXO 2- Questionário de lazer 
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Anexo 3 – WHOQOL bref 

 

  muito ruim Ruim 
nem ruim 
nem boa 

boa 
muito 
boa 

1 
Como você avaliaria sua 

qualidade de vida? 
1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
muito 

satisfeito 

2 
Quão satisfeito(a) você 
está com a sua saúde? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes são sobre o quanto você tem sentido algumas coisas nas últimas 
duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

mais ou 
menos 

bastante extremamente 

3 
Em que medida você acha que 
sua dor (física) impede você de 

fazer o que você precisa? 
1 2 3 4 5 

4 
O quanto você precisa de algum 

tratamento médico para levar sua 
vida diária? 

1 2 3 4 5 

5 O quanto você aproveita a vida? 1 2 3 4 5 

6 
Em que medida você acha que a 

sua vida tem sentido? 
1 2 3 4 5 

7 
O quanto você consegue se 

concentrar? 
1 2 3 4 5 

8 
Quão seguro(a) você se sente em 

sua vida diária? 
1 2 3 4 5 

9 
Quão saudável é o seu ambiente 
físico (clima, barulho, poluição, 

atrativos)? 
1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão completamente você tem sentido ou é 
capaz de fazer certas coisas nestas últimas duas semanas. 

  nada 
muito 
pouco 

médio muito completamente 

10 
Você tem energia suficiente para 

seu dia-a- dia? 
1 2 3 4 5 

11 
Você é capaz de aceitar sua 

aparência física? 
1 2 3 4 5 

12 
Você tem dinheiro suficiente para 

satisfazer suas necessidades? 
1 2 3 4 5 
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13 
Quão disponíveis para você estão 
as informações que precisa no seu 

dia-a-dia? 
1 2 3 4 5 

14 
Em que medida você tem 

oportunidades de atividade de 
lazer? 

1 2 3 4 5 

As questões seguintes perguntam sobre quão bem ou satisfeito você se sentiu a respeito 
de vários aspectos de sua vida nas últimas duas semanas. 

  
muito 
ruim 

ruim 
nem ruim 
nem bom 

bom 
muito 
bom 

15 
Quão bem você é capaz 

de se locomover? 
1 2 3 4 5 

  
muito 

insatisfeito 
Insatisfeito 

nem 
satisfeito 

nem 
insatisfeito 

satisfeito 
Muito 

satisfeito 

16 
Quão satisfeito(a) você 
está com o seu sono? 

1 2 3 4 5 

17 

Quão satisfeito(a) você 
está com sua capacidade 

de desempenhar as 
atividades do seu dia-a-

dia? 

1 2 3 4 5 

18 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua capacidade 
para o trabalho? 

1 2 3 4 5 

19 
Quão satisfeito(a) você 
está consigo mesmo? 

1 2 3 4 5 

20 

Quão satisfeito(a) você 
está com suas relações 

pessoais (amigos, 
parentes, conhecidos, 

colegas)? 

1 2 3 4 5 

21 
Quão satisfeito(a) você 

está com sua vida sexual? 
1 2 3 4 5 

22 

Quão satisfeito(a) você 
está com  

o apoio que você recebe 
de seus amigos? 

1 2 3 4 5 

23 

Quão satisfeito(a) você 
está com  

as condições do local 
onde mora? 

1 2 3 4 5 

24 

Quão satisfeito(a) você 
está com o  

seu acesso aos serviços de 
saúde? 

1 2 3 4 5 
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25 
Quão satisfeito(a) você 

está com 
o seu meio de transporte? 

1 2 3 4 5 

 

As questões seguintes referem-se a com que freqüência você sentiu ou experimentou 

certas coisas nas últimas duas semanas. 

  nunca 
Algumas 

vezes 
freqüentemente 

muito 
freqüentemente 

sempre 

26 

Com que 
freqüência você 
tem sentimentos 

negativos tais como 
mau humor, 
desespero, 
ansiedade, 
depressão? 

1 2 3 4 5 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO 
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Anexo 4 - TCLE
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APÊNDICE 1 

MANUAL DE ATIVIDADES DE LAZER PARA 

CRIANÇAS DE BARUERI 

 

 

Uma parceria da Secretaria de Educação de 

Barueri e da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie/SP 

 

 

 
 

Autor: Marcos Fernando Larizzatti 

Orientadora: Profa.Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 
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MANUAL DE ATIVIDADES DE LAZER PARA 

CRIANÇAS DE BARUERI - 2016 
 
 A vida nos centros urbanos é cheia de desafios. Vivemos preocupados 
em trabalhar cada vez mais para suprir necessidades básicas, gastamos muito 
tempo em deslocamentos, fazemos refeições rápidas e às vezes não temos 
tempo para conversar com amigos. Com nosso tempo paulatinamente mais 
escasso, precisamos priorizá-lo e ficar atentos para que não afete nossa 
qualidade de vida.  

As famílias atualmente precisam reavaliar como aproveitar melhor seu 
tempo livre em atividades de lazer. O objetivo deste manual é oferecer a você 
ferramentas que o auxiliarão na compreensão e realização de atividades 
recreativas, de lazer, para uma melhor qualidade de vida no dia a dia e mostrar 
opções oferecidas na cidade de Barueri. 
 
 Aproveite seu tempo. Curta sua família. Boas atividades... 
 

 
 

Marcos Fernando Larizzatti  
Professor de Educação Física, Doutorando em Distúrbios do 
Desenvolvimento (Mackenzie), autor dos livros “Lazer e Recreação 
para o Turismo” (2005) e “O que todo recreador precisa conhecer 
sobre o lazer” (2014). 
Orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira, 
psicóloga, coordenadora do curso de Pós-Graduação em Distúrbios 
do Desenvolvimento da Universidade Presbiteriana Mackenzie – 
SP. 
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Sumário 
 

Importância do lazer 

- Definições de lazer, história do 

lazer, tempo livre 

 

- Tipos de lazer 

 

- Fatores que atrapalham o lazer 

 

- Como fazer lazer com seu filho 

  

Pessoas com deficiência 

 

- O que é deficiência? 

 

 

- Tipos de deficiência que impactam 

o lazer. 

  
 

Lazer em Barueri 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Observação sobre as fotos deste manual: 

As fotos contidas neste manual nos três primeiros blocos foram retiradas do site 
http://www.morguefile.com Todas são de uso livre (sem direito autoral), podendo ser 
utilizadas já que não são para o uso comercial. 

http://www.morguefile.com/
https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_qt7J-_XKAhUKlZAKHT00DycQjRwIBw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t%3D402462&psig=AFQjCNGk4lpVh3R8-rGAlX8UyUbvQOkSbA&ust=1455495002206958
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As fotos do último bloco (Lazer em Barueri) foram retiradas do site da prefeitura, a fim 
de mostrar para a população os dados oficiais do governo sobre sua 
cidade.(http://www.barueri.sp.gov.br/) 

 

Segundo dados do Plano Municipal para a Infância e Adolescência 2015-2024 
(2014), a cidade de Barueri teve origem em 1560, quando a fazenda Baruery foi 
doada por Jerônimo Leitão aos jesuítas. O aldeamento de Baruery foi fundado por 
José de Anchieta em 11 de novembro de 1560 com índios Guaianazes e Guaicurús. 

Apenas em 24 de dezembro de 1948 o governador de São Paulo, Adhemar de 
Barros, emancipou a cidade de Barueri com a lei 233. Em 26 de março de 1949 foram 
realizadas as primeiras eleições municipais para vereadores e prefeito, sendo eleito 
Nestor de Camargo. 

Segundo os dados do IBGE (2011) a cidade de 65 km2 é dividida em diversos 
“bairros” como na imagem abaixo. A população é de 250 mil/habitantes e com uma 
densidade demográfica de 3.665 habitantes/km2, sendo o 6º. PIB do Estado de SP.  

Possui uma frota de ônibus de aproximadamente 190 (transportando 120 
mil/dia), com 88% deles adaptados para cadeirantes e 177 mil veículos particulares.  

Em termos climáticos, a temperatura média anual é de 19 graus Celsius, isto 
é, possui um clima ameno para a prática de atividades físicas e recreativas. 

Segundo o Censo de 2010, a cidade de Barueri possui 88.547 crianças e 
adolescentes, das quais aproximadamente 1.200 são crianças e adolescentes com 
algum tipo de deficiência (física, sensorial e intelectual). É esta população que 
gostaríamos de colaborar com sugestões de atividades lazer para a família.  
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Imagem (p. 22) 

 
1. Importância do lazer 

Definir lazer pode não ser uma tarefa fácil, pois para alguns o lazer seria fazer 

atividades como jogar bola com amigos, assistir um filme, enquanto para outros pode ser ler 

um livro ou visitar um parente distante. Enquanto alguns gostam mais de samba, outros 

preferem o rock. Apesar do lazer ser algo bem amplo, ele tem alguns aspectos em comum. 

Para uma atividade se tornar o lazer de uma pessoa, ela deve ter as seguintes 

características: 

- Escolha pessoal: o lazer sempre é pessoal, pois não adianta dizer que um filme de 

terror é bom, se a pessoa prefere um romance. Dizer que um esporte como a natação faz 

bem à saúde pode não significar nada, quando a pessoa prefere esportes com bola ou uma 

caminhada com amigos; 

- Gratuidade: quando fazemos algo por dinheiro em troca, isso vira normalmente uma 

profissão e assim deixa de ser lazer. Posso pintar quadros por prazer, mas quando tenho 

encomendas e prazos para cumprir, daí não será mais lazer; 
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- Prazer: se você não sente prazer em praticar, com certeza não é lazer. Se virou 

uma obrigação, uma rotina chata, você deve procurar algo diferente, pois esta atividade não 

é mais agradável e já deixou de ser lazer; 

- Rotina: se você faz sempre a mesma coisa todo dia, pode deixar de ser lazer. Se 

você trabalha com computador, dificilmente vai dedicar horas de lazer também no 

computador. O mais comum é procurar algo diferente do seu dia a dia, isso é, da sua rotina. 

O lazer não é apenas o espaço de tempo entre duas jornadas de trabalho. Precisamos 

utilizar nossas horas livres para fazer atividades que realmente podem melhorar nossa 

qualidade de vida. Hoje em dia ganhamos muitas conquistas trabalhistas como descanso 

semanal remunerado, férias, 13º. salário, aposentadoria e feriados para descansar, que 

podem nos ajudar a levar uma vida mais feliz e alegre. 

Uma definição de lazer importante é a do sociólogo francês Joffre Dumazedier (1980, 

p.19) que o define como:  

“Conjunto de atividades desenvolvidas pelos indivíduos seja para descanso, seja para 

divertimento, seja para o seu desenvolvimento pessoal e social, após cumpridas suas 

obrigações profissionais, familiares e sociais”.  

      Seguem exemplos de atividades de lazer (Camargo, 1980; Dumazedier, 1980, 

Scharwtz, 2015):  
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- Físicas: atividades físicas 

formais (aulas de ginástica e 

exercícios em academias, clubes) 

ou informais, em espaços 

planejados ou não; prática de 

esportes, jogos e brincadeiras que 

envolvam o uso do corpo. 

Podemos correr numa praia, 

sozinhos, ou treinar atletismo num 

clube com pistas oficiais. Os 

objetivos geralmente podem 

envolver a melhoria da saúde, 

estéticos, condicionamento físico 

(habilidades e capacidades 

motoras, etc.).  

- Virtuais: atividades que 

envolvam jogos eletrônicos via 

internet, vídeos, games, tablets, 

celulares e demais aparelhos 

eletrônicos. Além disso, o uso 

destas tecnologias para interesses 

sociais como facebook, 

WhatsApp, twitter, blogs, e até 

sites usados para contatos 

profissionais como linkdin. 
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- Manuais: manuseio, exploração 

e transformação de matéria-prima, 

trabalhando com madeira, metais, 

terra, reciclagem (pintura, 

escultura, artesanato). Envolve 

ainda o cultivo de plantas, a 

criação de animais, tocar 

instrumentos musicais (violão, 

flauta, piano, bateria, etc.), etc. 

São atividades que de modo geral 

estimulam o desenvolvimento da 

criatividade. 

 

 

- Intelectuais: buscar informações 

em livros, jornais, revistas, 

pesquisas na internet, etc. Pode 

ter um caráter de buscar novos 

conhecimentos, de aprender 

coisas novas. 
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- Artísticas: o conceito de artístico 

não envolve apenas o que se 

costuma chamar de cultura 

erudita, quando pensamos no 

teatro, música, cinema, literatura, 

esculturas e pinturas, mas também 

em atividades do cotidiano, como 

decoração da casa, maquiagem 

de crianças para uma festa, 

fantasias de carnaval, etc.  
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- Sociais: busca atividades em 

grupo, em família, onde pessoas 

interajam com outros, seja na 

forma de festas, passeios em 

grupo, etc. Exemplos seriam 

frequentar associações de bairro, 

igrejas, partidos políticos, 

movimentos sociais, para 

conhecer novas pessoas e criar 

vínculos. 

 

 

- Turísticos: muitos procuram 

mudanças de paisagem, de ritmo e 

estilo de vida, e as viagens podem 

promover tais mudanças. 

Normalmente são feitas distantes 

do local onde moram, mas pode 

acontecer na própria cidade, 

quando visitamos locais onde a 

distância geralmente é maior e só 

frequentamos raramente, em 

feriados e férias quanto temos 

mais tempo.  
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O lazer pode ter fatores que facilitam sua prática, como por exemplo condições financeiras, 

acessibilidade, variedade de opções, entre outras. Mas também temos fatores que 

atrapalham o lazer, chamados de “barreiras do lazer”.  

Exemplos de fatores que atrapalham o lazer: 

- Falta de tempo livre: trabalhamos muito, gastamos tempo em transporte e não 

sobra tempo para nosso lazer e de nossa família; 

- Renda familiar: devido a necessidade de dinheiro para cumprir nossas obrigações, 

trabalhamos até em mais de um emprego às vezes e ficamos longe de casa o dia todo; 

- Problemas de saúde: alguma doença ou deficiência pode fazer com que não 

consigamos praticar certas atividades de lazer, ou o tempo gasto com cuidados um filho com 

deficiência pode limitar nosso tempo e até causar preocupações excessivas que desanimam 

a prática do lazer; 

- Dificuldades emocionais e comportamentais dos filhos: devido a algumas 

deficiências, certas atitudes de um filho podem causar constrangimentos numa festa ou 

passeio, ou até preconceitos que podem sofrer fazendo que algumas famílias evitem certas 

atividades de lazer; 

- Falta de acessibilidade: locais distantes, sem transporte adequado, barreiras 

arquitetônicas, podem prejudicar; 

- Preconceito: achar que uma atividade só deve ser praticada para homem ou mulher 

também diminui as opções de lazer; 

Existem outros fatores ainda, como grau de instrução das pessoas e até dependendo 

da religião praticante, também podem afetar o lazer.  

 

Como brincar com nossos filhos e familiares? 

Precisamos aproveitar o tempo livre que resta após cumprir nossas obrigações, para 

que você e sua família também desfrutem de atividades de lazer. Como organizar este 

tempo? 

Como cada indivíduo possui preferência de lazer, aqui só queremos lembrar de 

atividades possíveis e lembrar que o ser humano pode e deve se desenvolver em várias 

áreas. Não gaste o tempo só com atividades de lazer intelectual, pois o nosso corpo também 

precisa de movimento para a saúde estar bem. Não pense só em viagens, pois nosso lar é 

o local onde temos mais tempo para desfrutar com nossa família e devemos aproveitar isso. 

Sendo assim, vamos a algumas dicas: 
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- Brinquedos: podem ser industrializados ou criados. Os dois são bons e 

desenvolvem a criança pois ela cria histórias, desenvolve a criatividade, a coordenação 

motora, o social ao brincar com alguém, etc. Um brinquedo não possui regras para utilizar, 

ele diverte, educa e pode até ser um treino para a futura vida adulta. 

Muitos brinquedos estão hoje sendo esquecidos devido aos jogos eletrônicos e 

podemos aproveitar para ensinar nossos filhos as tradições e folclore do nosso país. Separe 

um tempo para brincar com seu filho e aqui vão alguns exemplos que pode fazer: 

Pipa Peteca Aviões de papel Estilingue 

Iô-iô  Perna de pau Argolas Tintas diversas 

Pião Frisbee Bexigas Papéis diversos 

Bola de gude Bambolê Cordas pequena 
e grande 

Giz de cera. De 
lousa. 

“Cama de gato” 
(barbante) 

Bolas de 
borracha, plástico 
ou couro 

Latas para “pé de 
lata”, como alvo, 
para telefone 
com barbante. 

Tiro ao alvo com 
bolas de meia 
(latas ou cones 
de papelão como 
alvo) 

Carrinho de 
rolimã 

Bola de meia, de 
papel (enrolado 
na fita crepe) 

Pega varetas 
comprado ou 
feito (palito de 
churrasco) 

Saquinho de 
areia (5 cm) para 
5 “marias” ou 5 
“pedrinhas” 

Origami 
(dobraduras de 
papel) 

Massa de 
modelar 
(comprada ou 
feita) 

Pneus de 
diferentes 
tamanhos 

Fazer fantoches 
usando meias 

Bichos de pelúcia 
(criar histórias 
com 
personagens) 

Futebol de 
moedas (com 
campo de 
madeira e 
pregos) 

Teatro de sobras 
(usando lençol 
como tela e luz 
forte para formar 
sombras) 

Baralho (mico, 
memória, rouba 
monte, etc). Ou 
construir castelo 
de cartas. 

Casinha (feita de 
caixas de 
papelão grandes) 

Boliche (feito de 
garrafas pet) 

Bichos feito de 
argila 

Bonecas de 
pano, de plástico. 
Fazer as roupas 

Cavalinho de pau 
(com cabo de 
vassoura) 

Paraquedas de 
saco plástico 

Marionetes de 
bonecos com fios 

Fantasias 
compradas ou 
criadas 

Amarelinha Futebol de botão Quebra cabeças Cata-vento de 
papel 

Bolhas de sabão Bumerangue Arco e flecha Caleidoscópio 

Bicicleta  Skate Patins Patinete 
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- Brincadeiras: as brincadeiras podem envolver o uso de brinquedos ou não. As 

brincadeiras muitas vezes já envolvem poucas ou pequenas regras, mas que podem ser 

modificadas facilmente dependendo da idade, do número de pessoas. Muitas brincadeiras 

também se perderam ao longo do tempo, pois não temos mais tantos espaços livres para 

brincar, ou estão longe de casa ou oferecem perigos atualmente, devido ao trânsito ou até 

violência urbana. 

Uma brincadeira não tem vencedores normalmente, não precisamos ter times e 

separações, brincando todos juntos, sem necessitar de grandes habilidades pelo praticante. 

Vamos também lembrar de algumas brincadeiras que você pode fazer: 

 

BRINCADEIRAS TIPO “PEGA-PEGA”:  

❖ Americano: quem for pego, fica parado, de pernas afastadas e pode ser salvo se 

passarem por baixo de suas pernas. 

❖ Tartaruga: o “pique” (onde você não pode ser pego) é ficar de costas no chão, como uma 

tartaruga de pernas e mãos para cima. 

❖ Duro ou mole: quem foi pego, vira estátua e alguém deve encostar nele para o salvar. 

❖ Ajuda-ajuda: quem for pego, ajuda o pegador. Para saber quem já está pego, pode andar 

com o braço levantado, ou andar vestido com um colete, etc. 

❖ Corrente: quem for pego dá a mão ao pegador e corre junto, de mão dada até todos 

serem pegos. Pode ser feito com duas ou mais correntes. Pode ser usado uma meia para 

segurar nas pontas, em vez de darem as mãos. 

❖ Formigueiro: dois pegadores correm, pegando as “formigas” (crianças) e levando para 

seus “formigueiros” (local que escolheram), devendo permanecer até o final no 

formigueiro, que está marcado nos extremos do campo. Quem capturar mais formigas, 

ganha. 

❖ Muralha: quem for pego pelo pegador, fica “preso” sem poder andar, mas mexendo os 

braços e ajudando a pegar. Se for numa quadra esportiva, usamos a linha central como 

o local onde os que foram pegos ficam parados. 

❖ Na linha: todos andando apenas nas linhas de uma quadra e o pegador tenta pegá-los. 

Quem for pego pode virar o próximo pegador ou ficaria parado sobre a linha até um 

companheiro o salvar. 
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❖ Rabinho: todos com um rabinho feito com tiras de jornal ou tecido, meia, etc., devem fugir 

do caçador, que deverá arrancar o rabinho. Quando tirar de várias crianças, começa de 

novo. 

❖ Elefante: o pegador corre atrás dos outros com uma “tromba de elefante”, feita por um 

dos braços colocados à frente e do outro passando por baixo deste braço e com a mão 

apoiada no ombro. Quem for pego também vira elefante (pegador). 

❖ Cada macaco no seu galho: o pegador fala “cada macaco no seu galho” e as pessoas 

fogem, subindo em qualquer objeto para ser o “pique”. Quem for pego será o próximo 

pegador. 

❖ Bruxa = o pegador (“bruxa” ou “mágico”) transforma as pessoas que ele pegar em 

diferentes objetos: “pedra” (ficará agachado), “ponte” (pés e mãos no chão, barriga para 

baixo) ou “árvore” (de pé, pernas e braços afastados). Os que ainda estão livres devem 

salvar os amigos, sendo que a pedra salva-se pulando por cima e a ponte e a árvore 

passando-se por baixo. Obs.: pode-se trocar o objeto e a forma de salvar 

Brincadeiras que envolvem corrida: 

- BARRA-MANTEIGA: duas equipes, separadas por 05-10 metros. Todos devem ficar 

atrás de uma linha, com uma mão estendida para frente. Uma pessoa da outra equipe 

vai até o outro lado e bate na mão de alguém, fugindo para seu lado. Caso seja pega 

antes de chegar a sua linha, mudará de lado e de equipe. 

 
- BATATINHA-FRITA 1,2,3: todas as pessoas ficam numa linha inicial e devem 

percorrer o espaço marcado (10-15 metros) e chegar ao outro lado, passando por uma 

outra linha. Só podem andar ou correr, quando a pessoa grita ”BATATINHA-FRITA 

1,2,3”. Ao final dessa frase, todos virarão estátuas, e não podem se mover até ele 

repetir a frase. Caso se mexam, voltam à linha de início da brincadeira, mas continuam 

a brincar. O primeiro que passar a linha final será o campeão. 

 
- BOM-DIA, SR. URSO: coloca-se um colchão longe das demais pessoas (10-15 

metros) onde dormirá o urso. Os outros participantes devem ir até o urso e acordá-lo. 

Daí ele deve correr e pegar alguém, que ocupará seu lugar. Como variação, pode-se 

ir aumentando o número de ursos, na medida que forem pegos. 

 
- ALERTA: uma pessoa joga uma bola para o alto e chama o nome de alguém que está 

brincando. Quem for chamado deve correr e pegar a bola o mais rápido possível e 

gritar “ALERTA”. Enquanto isso as outras pessoas estariam fugindo e ao ouvirem o 
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grito de “alerta” devem virar estátuas. Daí o que pegou a bola pode dar três (3) passos 

a fim de lançar a bola e acertar alguém que estiver mais perto. Acertando, quem 

recebeu a bolada está queimado. Errando, ele estará queimado. Daí o jogo reinicia, 

com quem recebeu o erro. Quem errar 5 vezes (pode-se fala RÁ, RÉ, RÍ, RÓ, RUA) 

sairá da brincadeira. 

 
- ELEFANTE COLORIDO: uma pessoa é o elefante, que dará uma cor que os outros 

devem procurar e encostar a mão para ficar livre (será o “pique”). Quem não correr 

para a cor poderá ser pego pelo elefante. O elefante diz: elefante colorido. As crianças 

falam: Que cor?   

 
- GATO E RATO: todos sentados, enquanto uma dupla em pé para ser gato (pegador) 

e rato (perseguido). Quando o rato sentar ao lado de alguém, deixa de ser perseguido 

e quem estava sentado vira pegador e pega o “antigo” gato. 

- GAVIÃO E OS PINTINHOS: um pegador começa longe do grupo que está em formato 

de uma fila, sendo que todos estão segurando na pessoa da frente pela cintura. O 

primeiro da fila é a “galinha”, que pode abrir os braços, tentando atrapalhar o gavião 

de tentar pegar os “pintinhos”. Quando o gavião pegar o último, recomeça a 

brincadeira trocando as posições. 

 
- MÃE DA RUA: uma pessoa fica no centro da quadra (ou outro espaço grande) e diz: 

só deixo passar na minha rua quem tiver...(pode dizer um objeto, uma cor, tipo de 

cabelo, etc.). Quem tiver o que foi pedido passa tranquilamente e quem não tiver pode 

ser pego pela mão da rua.  

 
- QUATRO CANTOS: coloca-se 4 cones em cada canto da quadra (ou círculos de giz 

de 1 metro). Um pegador ao centro grita: quatro cantos.... Daí todos devem trocar de 

cantos e neste momento o pegador pode pegar as pessoas que passarão a ajudá-lo 

na próxima rodada.  

 
- SARDINHA EM LATA: toca-se a música ou simplesmente andando pelo local e 

quando parar, avisar o nome de quem será a sardinha, onde todos devem encostar 

os ombros na pessoa perto da sardinha e o último que encostar recebe perdeu ou 

“paga um mico”, um “castigo” simples como imitar um animal por exemplo. 
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- BULDOGUE: O pegador fica somente na linha central da quadra (ou outro local 

grande) e ao gritar “buldogue”, todos devem passar por ele atravessando a quadra. 

Quem for pego se junta a ele.  

 
- MORCEGO, MORCEGÃO, QUE HORAS SÃO? um aluno (“morcego”) fica do outro 

lado da quadra (ou outro local grande) e os outros perguntam: Morcego, morcegão, 

que horas são? O número de horas será o número de passos para as crianças 

chegarem cada vez mais perto do morcego. Depois de várias vezes, o morcego 

responde MEIA-NOITE e pode tentar pegá-los. Quem for pego pode trocar de lugar 

com ele ou ajudá-lo. 

 
JOGOS 

O jogo também é uma boa forma de lazer, mas já envolve a necessidade de times, de 

regras mais elaboradas e normalmente teremos vencedores, e isso precisa ser trabalhado 

já que algumas crianças não sabem perder, querendo brincar apenas quando sabem que 

vencerão. Pode ocorrer inclusive brigas quando não sabem aceitar a derrota, dizem que a 

outra equipe ganhou porque “roubou” com relação a regras, etc. 

 

Exemplos de jogos que podemos fazer: 

- Jogos de tabuleiro: dama, xadrez, dominó, resta 1, banco imobiliário, “war”, gamão, 

bingo, jogo da velha, palavras cruzadas, batalha naval, senha etc. 

- Esportes comuns como futebol, basquete, vôlei, handebol. Quando não temos 

materiais próprios como cesta de basquete, podemos improvisar com cestos grandes de lixo 

(limpos), ou um círculo marcado de giz no alto da parede, etc. Sempre dá para improvisar 

uma forma de adaptar o esporte. 

- Jogos como de queimada, pique-bandeira, polícia e ladrão, etc.  

Muitas das atividades citadas acima são basicamente atividades com conteúdos 

“físicos”. Elas ajudam muito a desenvolver as chamadas capacidades motoras: força, 

resistência, flexibilidade e velocidade assim como de capacidades de coordenação motora, 

de ritmo, de expressividade, etc. 

Além disso, desenvolvem as chamadas habilidades motoras, que são divididas em 3 

blocos: locomoção (andar, correr, saltar etc.), manipulação (chutar, rebater, arremessar etc.) 

e estabilização (girar, equilibrar, flexionar etc.). 
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Além de aspectos físicos, as brincadeiras, jogos e brinquedos também auxiliar na 

conquista de aspectos sociais, emocionais, intelectuais etc. Lembre-se que brincar pode 

trazer diversos benefícios, como: 

- Crianças e adultos devem brincar para relaxar e esquecer de problemas; 
- Crianças junto com os adultos podem aprender a se relacionar-se; 
- Descarregar as emoções; 
- Renovar as energias; 
- Preparar-se para a vida adulta; 
- Socializar-se com outras crianças;  
- Aprende conceitos de ética; 
- Ajuda na formação do caráter e personalidade da criança; 
- Estimula a criatividade e a autonomia. 
 Mas além das atividades do conteúdo físico, podemos buscar na cidade de Barueri e 

arredores, outras atividades que desenvolvam os outros conteúdos do lazer, que serão 

apresentados ao final do manual. 

 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Cerca de 10% da população da população mundial apresenta alguma deficiência. Os 

dados do último censo do IBGE (2010), mostram que 45.606.048 milhões de pessoas 

declararam ter pelo menos uma das deficiências investigadas (visual, auditiva, motora e 

intelectual), correspondendo a 23,9% da população brasileira.  

Pessoas com deficiência necessitam de diversas ações de intervenção, tanto para 

poder diminuir incapacidades como para melhorar aspectos sociais, de adaptação e 

autonomia. 

 

       O QUE É DEFICIÊNCIA? 

  “Deficiências são relativas a toda alteração do corpo ou da aparência física, 

de um órgão ou de uma função, qualquer que seja a sua causa; em princípio 

significam perturbações a nível de órgão”. 

 

As deficiências são divididas em FÍSICA, INTELECTUAL e SENSORIAL. 

Algumas deficiências podem dificultar a vida cotidiana das pessoas e de seus 

cuidadores. No caso de deficiências físicas por exemplo, a acessibilidade é muito importante 

para que as pessoas possam ter autonomia de entrar em todos os lugares que as pessoas 

sem deficiência possam ir. 
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No caso de deficiências intelectuais, existem pesquisas que mostram que existe um 

estresse na vida dos cuidadores que vivem com estas pessoas. Isso devido a alguns 

problemas comuns, como dificuldades de comunicação, de relacionamento, de 

rebaixamento da cognição, da falta de autocuidado (alimentação, higiene). 

Alguns pais com crianças com deficiências intelectuais acabam deixando seus filhos 

em casa, com medo de seus filhos sofrerem preconceitos de outros, ou dos próprios filhos 

não se comportarem adequadamente por causa de birras e às vezes agressividade. Dentro 

dos limites de cada família, precisamos evitar isso, pois o lazer pode ajudar na qualidade de 

vida de toda a família. 

Mas vários documentos dos governos dão direitos para as pessoas com deficiência 

de participar do lazer. A Convenção Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2011) no 

artigo 30 (pp.58-59) referente à participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece no artigo 30 da Convenção dos 

Direitos das pessoas com deficiência (2006) o direito de participação em atividades culturais, 

de lazer, recreação, esportes. Além destes citados, outros também apontam para este 

direito: Constituição Brasileira (1988), no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), na 

Declaração de Salamanca (1994). 

A população com deficiência muitas vezes é sedentária e por isso é importante 

recomendar atividades de lazer, pois além do aspecto físico, também trabalhamos a parte 

emocional, social, tanto da pessoa com deficiência quanto do cuidador. 

 

 

 

Finalizando nosso manual, mostraremos o que a cidade de Barueri oferece de 

atividades para o lazer para seus moradores. 

 

Aproveite junto com sua família destes espaços e atividades. 

Divirta-se... 

Descanse... 

Desenvolva-se... 
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Lazer na cidade de Barueri 
 
Bibliotecas 
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Centro cultural 

 
Feira de artesanato 

 
Gibiteca (“Gibiteka”, nome escolhido para o espaço de Barueri) 
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Museu Municipal de Barueri 
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Oficinas culturais 
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Pinacoteca 
Rua Mônaco, 260 Parque Santa Luzia      (11) 4199-1600 

       
 
Teatro municipal 

 
 
 



125 
 

 
 

Turismo 

 

 
Academias de ginástica 
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Ginásio de esportes 
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Campos de futebol 

 
Canchas de bocha 
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Pistas de skate 
 

 
Centro de capacitação profissional e de lazer 
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Parque municipal 
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Parque ecológico de Barueri 
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