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Introdução  

 As atividades extracurriculares são definidas como atividades onde os praticantes utilizam-

se de seu tempo livre para praticar atividades com critérios cognitivos, sócio afetivos e psicossociais 

e são de extrema importância para obtenção de qualidade de vida. Portanto o comportamento é 

expresso ao mesmo tempo uma consciência (compreensão) corporal. É a base como as pessoas se 

relacionam com o seu meio, como pensam, agem, sentem e entendem. (DIETRICH, 1985, p. 279). 

Alguns estudos tiveram como objetivo analisar o nível de qualidade de vida em diferentes 

populações. Este método é frequentemente utilizado para compreender as condições de vida do ser 

humano, esse método investiga o bem estar físico mental e psicossocial e emocional. Entretanto 

nenhum estudo investigou o impacto que as atividades extracurriculares podem provocar na 

qualidade de vida entre escolares de ambos os gêneros. A preocupação com os efeitos nocivos 

causados pelo processo de urbanização e industrialização crescente, a ação predatória, motivada 

pelos interesses imediatistas, ocasiona problemas muito sérios que afetam a qualidade de vida das 

populações, dentro dessa perspectiva, a participação comunitária é fundamental para o 

conhecimento do valor do ambiente e da cultura. Contudo iden-tificamos em nosso país, um 

imediatismo em relação a fins pessoais (Marcelino. 1996). Logo, investigar a influência que as 

atividades extracurriculares promovem na qualidade de vida de escolares do ensino fundamental, 

pode ser de grande valia para promoção da qualidade de vida utilizando atividades extraescolares. 

Na escola segundo Olivier(2003), há um desinteresse por parte dos alunos em efetuar tarefas 

objetivas aplicadas pelos profissionais, onde o resultado de uma atividade proposta deve ser 

alcançado independente do ambiente, e acaba sendo imposta, de caráter induzido. Identificamos que 

os alunos estão se distanciando dos critérios educativos, promovendo uma situação de reducionismo 

do processo de construção do conhecimento. Sendo assim, há uma grande evasão de crianças no 

ambiente escolar. Soares (1997) afirma que essa culpabilidade da criança, é observável naquelas 

teorias que explicam a ideologia do dom e a ideologia da deficiência cultural. Segundo a autora, 

estas ideologias, na verdade, eximem a escola da responsabilidade pelo fracasso escolar do aluno, 

de um lado por Fator este que pode contribuir, ainda mais com o distanciamento do escolar de 



 

práticas que tenham maior significado para sua vida. Uma vez que as atividades extracurriculares 

podem trazer a obtenção de momentos para o lazer. Fator que culminaria com a melhora da 

qualidade de vida destes sujeitos. Objetivos: Verificar o nível de qualidade de vida de crianças do 

ensino fundamental II participantes de atividades extra curriculares. a) Verificar o nível de 

qualidade de vida de crianças do gênero (feminino) e participantes de atividades extra curriculares 

no ensino fundamental II b) Verificar o nível de qualidade de vida de crianças do gênero 

(masculino) e participantes de atividades extra curriculares no ensino fundamental II. c) Comparar o 

nível de qualidade de vida de crianças participantes de atividades extra curriculares (PP) e não 

participantes (NP). Metodologia: Esta pesquisa tem caráter qualitativo onde será aplicado o 

questionário de qualidade de vida KIDSCREEN-10 Index, Em praticantes de atividades 

extracurriculares matriculados no ensino fundamental II de uma escola pública da zona leste, 

Região de Ferraz de Vasconcelos São Paulo. Estes alunos participam de ACD (Atividade curricular 

desportiva). Serão abordados 20 alunos participantes destas oficinas e 20 alunos não participantes 

matriculados no ensino fundamental II onde, será aplicado o questionário KIDSCREEN-10 Index, 

para cada aluno participante da pesquisa, contendo 10 perguntas cada questionário. O questionário é 

composto por 4 domínios: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio- ambiente. Portanto a partir 

dos questionários respondidos e dados colhidos pelos alunos será, analisado o nível de Qualidade de 

Vida destes alunos, a partir dos critérios utilizados pela dimensão afetivo-emocional e dimensão 

cognitiva. Sobre Kidscreen10 : O Kidscreen tem como objetivo estudar a qualidade de vida nas 

crianças e adolescentes. Em Portugal o primeiro estudo foi realizado em 2006 seguindo-se o de 

2010. Em 2010 a amostra foi constituída por 2433 jovens (51,1% rapazes) do 5º (46,4%) e 7º ano 

(53,6%) de escolaridade. O Kidscreen10 é uma versão reduzida do instrumento Kidscreen52, do 

qual foram selecionados 10 itens. O Kidscreen10 resulta num valor global de qualidade de vida. Um 

valor baixo nesse instrumento sugere um sentimento de insatisfação e desadequação face aos 

diversos contextos da vida das crianças e adolescentes, nomeadamente, família, grupo de pares e 

escola. Um valor elevado, por sua vez, sugere uma percepção de adequação e satisfação com os 

seus contextos (Gaspar & Matos, 2008).Os 10 itens de Kidscreen10 foram submetidos a uma 

análise fatorial, da qual se salientaram dois fatores (Borges, Matos, & Diniz, 2011): dimensão 

afetivo-emocional e dimensão cognitiva. Assim serão apresentados os resultados para o Kidscreen 

10 total e para as duas dimensões referidas. Natureza da pesquisa: Realizado estudo exploratório 

com análise qualitativa e de corte transversal da população investigada. Participantes: Após 

aplicação dos critérios e inclusão e exclusão adotados para o estudo a amostra será constituída por 

(N=40) estudantes do ensino fundamental II de uma escola pública da zona leste de São Paulo que 

desenvolve atividades extra curriculares com seus alunos. A escolha da instituição foi dada por 

conveniência e por atender os objetivos propostos para este estudo. Critérios de inclusão: Será 

aplicado o teste de qualidade de vida em 20 alunos participantes e 20 não participantes das 

atividades extracurriculares de ambos os sexos, masculino e feminino. Matriculados no ensino 

fundamental II desta instituição concedente. Critérios de exclusão: Trata-se dos alunos que possuem 



 

incapacidade, doença ou condição física crônica, e que sejam analfabetos, estes interferem direta e 

indiretamente nos critérios de avaliação de determinação de qualidade de vida. Termo de 

consentimento livre e esclarecido: Conforme a legislação vigente, o termo de consentimento livre e 

esclarecido é indispensável para realização de pesquisas que envolvam trabalhos com seres 

humanos, logo será solicitado aos sujeitos que se pretende investigar, e responsável legal a 

assinatura deste documento TCLE. O mesmo procedimento deverá ser feito pelo diretor da escola, 

peritos (treinados pelo responsável deste projeto).Este projeto será submetido ao Comitê de Ética 

em pesquisa da Universidade Camilo Castelo Branco – UNICASTELO e ao INEP (Instituto 

Nacional de Estudo e Pesquisa) para respectiva análise e aprovação de realização deste estudo. 

Instrumentos. Aplicado questionário para verificação do nível de qualidade de vida de escolares 

(anexo). O Kidscreen10.Coleta de dados: A Coleta de dados aconteceu em várias etapas: a) 

treinamento dos peritos (avaliadores) e solicitação para assinatura do (TCLE); b) visita a escola; c) 

reunião com a direção da escola para autorização da pesquisa (TCLE); d) apresentação da pesquisa 

para as crianças; e) solicitar a participação das crianças envolvidas no estudo (TCLE); f); entrega do 

TCLE das crianças g);solicitação para responder ao teste de qualidade de vida) h); entrega dos 

testes de qualidade de vida. Treinamento dos peritos (avaliadores): Para realização deste projeto 

todos os colaborados que aplicarão os testes serão submetidos a um treinamento com a Professora 

Carolina Quedas responsável por esta pesquisa. Determinação do nível de qualidade de vida: Para 

determinação do nível de qualidade de vida será obtida por pontuação dos escores, em prol da 

questão (EM GERAL COMO DESCREVE A SUA QUALIDADE DE VIDA ?), onde será 

utilizado o programa de estatística SPSS versão 22.0.O Statistical Package for Social Science for 

Windows (SPSS) é um software para análise estatística de dados, em um ambiente amigável, 

utilizando-se de menus e janelas de diálogo, que permite realizar cálculos complexos e visualizar 

seus resultados de forma simples e autoexplicativa. Segundo o site (Wikipedia), “SPSS é um 

software aplicativo (programa de computador) do tipo científico, acrónimo de Statistical Package 

for the Social Sciences - pacote estatístico para as ciências sociais. Pacote este de apoio a tomada de 

decisão que inclui: aplicação analítica, Data Mining, Text Mining e estatística que transformam os 

dados em informações importantes. Aplicação do teste : Análise fatorial confirmatória realizada 

para uma solução a quatro domínios. Assim o O Kidscreen10 é composto por 4 domínios e 2 

dimensões: Físico, Psicológico, Relações Sociais e Meio- ambiente, em dimensão afetivo-

emocional e dimensão cognitiva. Análise estatística: Para tratamento estatístico dos dados 

coletados, foi realizada uma análise descritiva para caracterização da amostra. Para comparação de 

grupos  utilizamos o teste não paramétrico do quiquadrado. Considerando um nível de significância 

de p<0,05.Resultados e Discussão: Na avaliação da qualidade de vida, utilizou-se o questionário de 

qualidade de vida (Kidscreen 10), classificando os indivíduos como (PP) Participantes de atividades 

extracurriculares e (NP) não participantes de atividades extracurriculares, com qual foi aplicado o 

questionário contendo 10 questões com 4 domínios e 2 dimensões: Físico, Psicológico, Relações 

Sociais e Meio- ambiente, em dimensão afetivo-emocional e dimensão cognitiva. Portanto a soma 



 

dos escores iriam partir da questão respondida pelo próprio individuo (aluno), questão essa (EM 

GERAL COMO DESCREVE A SUA QUALIDADE DE VIDA ?) este questionário foi interpre-

tado da seguinte forma: os alunos responderam as 10 questões contendo domínios e dimensões 

citadas acima, para que haja uma estatística dos dados respondidos para que seja analisado de 

maneira geral sua forma de vida, contudo a determinação da qualidade de vida partiu da livre e 

esclarecida questão citada acima, pois segundo a OMS a qualidade de vida é a percepção do 

indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores em que se 

insere e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações (WHO,1994; 

WHOQOL, 1996) à partir dos questionários respondidos os escores desta questão que se classificam 

de 1 à 5 foram  somados em suas devidas classificações, (1: MUITO RUIM, 2; RUIM, 3; BOA, 4; 

MUITO BOA, 5; EXCELENTE), conforme descritos nas tabelas, portanto houve a análise dos PP e 

NP, para a verificação da qualidade de vida, ou seja foi analisado, se a qualidade de vida é 

influenciada pela prática esportiva extracurricular. E foram identificadas apenas duas variáveis são 

elas: NP 25 % (EXCELENTE) X PP 20 % (EXCELENTE) E NP 50 % (MUITO BOA) X PP 55% 

(MUITO BOA), com a grande maioria das respostas efetivadas na classificação 4; (MUITO BOA), 

identificamos 5% de índice em acréscimo de qualidade de vida em participantes de atividades 

extracurriculares, (PP). Eventualmente, caracterizando apenas 5 % de diferenciação de qualidade de 

vida de PP e NP. Portanto o auxílio do programa de estatísticas SPSS 22.0 versão em português, 

trouxe em percentuais precisos a diferenciação da qualidade de vida de PP e NP transformando os 

dados em informações relevantes. Contudo não houve um visível percentual de diferenciação entre 

as variáveis conforme o esperado, pois segundo (Silva 2010), os dados encontrados nos presentes 

estudos sobre qualidade de vida e pratica de exercícios físicos, mostram maior prevalência de 

pessoas ativas em geral, dados que apoiam um estudo futuro que possa confirmar uma melhora na 

qualidade de vida em decorrência do abandono de estilo de vida sedentário .Considerações Finais: 

Neste trabalho investigamos o nível de qualidade de vida de participantes de atividades 

extracurriculares e não participantes atividades extracurriculares do fundamental II estás com 

caráter esportivo, foi investigado se estas atividades influenciam na qualidade de vida dos 

indivíduos,  foi identificado a partir dos 40 indivíduos pesquisados, uma qualidade de vida em torno 

de 55 % em PP em classificação (MUITO BOA) e 50 % em NP também em classificação (MUITO 

BOA) constando uma variável de 5% em relação a classificação de (EXCELENTE) em ambos PP e 

NP, embora está seja somente mais uma possibilidade para compreensão da qualidade de vida, e 

importante destacar que estes achados serão de grande valia e relevância para profissionais da 

educação e da saúde e principalmente para os alunos e seus respectivos responsáveis. Portanto este 

estudo pode ser efetuado em demais populações de carac-terísticas de corte transversal, 

possibilitando outras áreas de estudos sociais e estatísticos, utilizarem destes dados para uma 

melhor analise e diferenciação em diferentes qualidades de vide sobre vários critérios, este estudo 

se iniciou e deixa aberto, a futuros pesquisadores a se apoderarem destes dados para auxilio e 

manutenção de analises estatísticas sobre temas referidos e semelhantes ao abordado, contudo, este 



 

estudo foi de extrema relevância para a comunidade e sociedade Brasileira, onde há uma ampla rede 

de ensino público, portanto há possibilidade da qualidade de vida de escolares ser constantemente 

avaliada. 
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