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Os pais tem um papel fundamental para afastar as crianças de atividades sedentárias, como 

ficar na frente da TV, do computador do video game durante muito tempo. Em um novo 

estudo, publicado no periódico American Journal of Health Promotion, pesquisadores mostram 

como os pais podem colaborar para torná-las mais ativas. 

  

“Nós descobrimos que o apoio familiar é importante para reduzir os comportamentos 

sedentários das crianças”, diz Zhen Cong, principal autor do estudo, da Universidade de 

Tecnologia do Texas, nos EUA. Comportamentos sedentários, neste estudo especificamente, 

podem ser definidos pelo tempo em que a criança fica em frente à uma tela – seja da televisão 

ou do computador. 

  

Os pesquisadores acompanharam mais de 400 famílias durante dois anos. Os pais e as 

crianças, que tinham entre cinco e nove anos de idade, participaram de um programa 

chamado “Transformação para a Saúde”, que buscava passar para as famílias noções de 

educação nutricional e estimular a família para a prática de exercícios. 

  

Foi pedido aos pais que determinassem quanto de apoio eles proporcionavam às crianças para 

que elas fossem mais ativas, por exemplo, se levavam elas para brincar na rua, no parque, 

etc. 

  

Os resultados mostraram que quanto mais apoio as crianças tinham, menos sedentárias elas 

eram. A equipe também observou uma diferença significativa entre gêneros. As meninas, 

inicialmente, eram as menos sedentárias, porém os meninos foram os que melhor 

responderam ao apoio dos pais, tornando-se mais ativos no final do programa. 

  

Para o autor, a conclusão é que para evitar que as crianças se tornem sedentárias, é preciso 

respeitar os estágios de desenvolvimento delas. “Em resumo, é importante envolver toda a 

família para efetivamente reduzir o comportamento sedentário das crianças”, diz Cong. 

  

Com o fim do programa, meses depois as famílias pararam com as atividades e as crianças 

voltaram às atividades sedentárias. Com isso, Zhen conclui que ainda é necessário continuar 

trabalhando para identificar formas de transformar este apoio em algo que integre a rotina 

familiar. 
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