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"É URGENTE DAR MAIS
MOBILIDADE ÀS CRIANÇAS"
Sem isso "criamos mais condições para a obesidade,

depressão e hiperatividade" //PÁQS. 28-29



"A nossa
sociedade está
amordaçada
com pais que
vivem o tempo
a trabalhar"

Zoom // Crianças

Carlos Neto, professor da Faculdade
de Motricidade Humana, está preocupado
com os hábitos de brincadeira das crianças
portuguesas. Diz que são precisas medidas
públicas que reforcem a autonomia dos mais
novos e considera que "foi um crime ter-se posto
um campo de futebol em cada escola do I .° ciclo"
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Sem muita surpresa, mas com preocu-
pação. Foi assim que Carlos Neto, pro-
fessor da Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade de Lisboa, viu
os resultados do inquérito feito a 1466
famílias sobre o padrão de brincadeira
das crianças portuguesas. O académico
tem defendido a necessidade de aumen-
tar a literacia física e motora dos mais
novos. Perante os dados do estudo, insis-

te que esta é uma reflexão que está, em

grande medida, por fazer no país. "É

urgente dar mais mobilidade às crian-

ças, viverem mais a cidade, terem mais
autonomia e independência. Não o fazen-

do, estamos a criar condições para que
haja mais obesidade, mais depressão,
mais défice de atenção e hiperatividade.
É uma questão crucial para a saúde men-
tal e física da população no futuro".

Neto foi um dos participantes na con-

ferência onde, na última terça-feira, foram

apresentados os resultados do relatório

Portugal a brincar, que revela que os

pais sentem que as crianças brincam

pouco, a maioria do tempo lúdico está
restrito ao espaço das escolas, é pouco
o tempo para brincadeiras em casa e os

jogos e atividades na rua passaram a ser

algo residual. O estudo, uma iniciativa
da Escola Superior de Educação de Coim-

bra e do Instituto de Apoio à Criança,
passará a ser repetido a cada dois anos.

Para o investigador, um dos primei-
ros dados que chamam a atenção no
relatório prende-se com a forma como
os próprios pais valorizam os aspetos
mais lúdicos da brincadeira e até de
desenvolvimento afetivo e emocional,
mas dão pouco relevo à componente
física da brincadeira.

No estudo, o facto de a brincadeira "pro-

mover o desenvolvimento afetivo e emo-
cional da criança" foi o benefício mais

vezes elencado, tendo sido expresso por
31,3% dos inquiridos. Outros 19,6% salien-

taram que brincar "estimula a imagina-
ção e criatividade da criança", 16% que
a brincadeira "desenvolve as competên-
cias cognitivas" e 15,8% que é um cami-
nho para adquirir novos conhecimen-

tos. Só 9,4% consideram que a criança
"precisar de se divertir" é uma das mais-
-valias da brincadeira, sendo ainda menos

(6%) os que destacam o papel no desen-
volvimento físico e motor, na socializa-

ção (1,8%) ou no desenvolvimento de
habilidades úteis na criança para a sua
futura vida profissional (0,8%).

"Os pais dão sobretudo importância
aos aspetos cognitivos e deixam para últi-

mo os que estão relacionados com a ati-
vidade física", diz Carlos Neto, que con-
sidera que este é um reflexo de uma cul-
tura de "medo dos riscos, sobreproteção
das crianças e desvalorização da litera-
cia física" que importa contrariar.

O investigador sublinha que esta não
é já uma preocupação apenas dos aca-
démicos. Na semana passada, a Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) emi-
tiu novas orientações sobre atividade
física e sono para crianças até aos cin-
co anos de idade. O painel de peritos
respondeu ao apelo da comissão para
a erradicação da obesidade infantil da

OMS, que pedia orientações mais cla-

ras num momento em que estatísticas

Investigador defende
que é preciso contrariar

cultura de sobreproteção
das crianças, patente no
resultados do inquérito

Escolas deviam repensar
organização, diz.

"Hoje, o centro da escola
é o cérebro,

e não o corpo"



Investigador defende que
campos de futebol nas
escolas são um "estereótipo
de adultos" que condiciona
as brincadeiras das crianças
DREAMSTIME

Orientações
da OMS
Até um ano de idade
• Ter vários momentos de

atividade física por dia, em
particular em brincadeiras
ativas no chão. Para as
crianças que ainda não têm
mobilidade, pelo menos 30
minutos de barriga para
baixo espalhados ao longo
do dia.

• Não estar preso mais de
uma hora por dia. O tempo
de ecrã não é aconselhado.

• Sono: 14h a 17h dos zero
aos três meses, 12h a 16h
dos quatro aos 1 1 meses,
incluindo sestas.

1 a 2 anos
• 1 80 minutos de vários tipos

de atividade física ao longo
do dia.

• O tempo de ecrã não deve
ultrapassar uma hora, mas
só a partir dos dois anos.

• Sono: 11 a 14 horas,
incluindo sesta.

3 a 4 anos
• 1 80 minutos de vários tipos

de atividade física ao longo
do dia, incluindo 60 minutos
de atividade moderada a
vigorosa. Sono: 10h a 13h.

internacionais sugerem que 23% dos

adultos e 80% dos adolescentes não são
suficientemente ativos.

As orientações, que se dividem por
várias faixas etárias (ver caixa), incluem,

para as crianças entre os três e quatro
anos, pelo menos três horas diárias de
atividade física de qualquer intensida-
de, dos quais pelo menos 60 minutos
de atividade moderada a vigorosa espa-
lhados ao longo dia, a par de 10 a 13

horas de sono. Não devem estar "pre-
sas" (em carrinhos, por exemplo) mais
de uma hora por dia ou permanecer
sentadas por longos períodos. O tempo
de ecrã "sedentário" deve ser no máxi-
mo de uma hora por dia. "Quanto menos,
melhor", lê-se no comunicado da OMS.
"O que temos mesmo de fazer é trazer
de volta o brincar às crianças", disse
Juana Willumsen. "É fazer a mudança
do tempo de sedentarismo para o tem-

po de brincadeira e, ao mesmo tempo,
proteger o sono".

Na hora de apontar os entraves, Car-
los Neto acredita que o inquérito refle-
te o principal: o tempo disponível foi o

principal fator apontado pelos pais para
a limitação das atividades lúdicas das

crianças, que gostariam que fossem mais

presentes no quotidiano. Durante a sema-

na, o mais comum é conseguirem brin-
car com os filhos, no máximo, uma hora
por dia. "A sociedade portuguesa está
completamente amordaçada em pais
que vivem o tempo a trabalhar e as crian-

ças são vítimas disso, acabando por ficar
sujeitas a atividades completamente
padronizadas".

UMA ESCOLA CENTRADA NO CÉREBRO E

NÃO NO CORPO O inquérito conclui que
é na escola que a maioria das crianças
(53,8%) mais brincam, por ser também
o local onde passam mais tempo. Para
Carlos Neto, reconhecer esta tendência
devia obrigar a repensar a organização
do tempo escolar. "Hoje, o centro da esco-

la é o cérebro, e não o corpo", resume o

investigador, que tem estado a trabalhar
com algumas autarquias, entre elas Cas-

cais, na requaJifkação dos espaços lúdi-
cos dos recreios das escolas básicas, por
exemplo para criar maior contacto com

a natureza. O investigador refere as últi-
mas conclusões sobre os recreios "fute-
bolocéntricos" - um estudo que anali-
sou a realidade na Áustria e um projeto
de arquitetas espanholas que concluí-
ram que os pátios organizados em cam-

Câmara de Cascais
tem um projeto de
requalificação dos

espaços lúdicos nos
recreios das escolas

Campos de futebol
"discriminaram as

crianças sem ter em
conta as diferenças de

género", diz Neto

pos de jogos empurraram as raparigas
para atividades sedentárias na periferia
- para alertar para a realidade nas esco-
las portuguesas. "Foi um crime, depois
de 2004, ter-se posto um campo de fute-
bol em cada escola do I.° ciclo", diz Car-
los Neto, que considera que o impacto
das iniciativas promovidas por autar-
quias na senda do Euro 2004 contribui-
rá para mudanças na qualidade dos
recreios, que por cá estão ainda por estu-

dar. "Discriminaram as crianças sem ter
em conta as diferenças de género. No
momento em que se instala um campo
de futebol e de jogos está-se a pôr na
escola um estereótipo adulto, com bali-
zas e cestos que acabam por limitar as

atividades livres das crianças. Discrimi-
nam-se as raparigas, as que jogam são

'marias-rapazes', os rapazes que não

jogam não têm jeito. Há guerras intes-
tinas pela vez de jogar", diz o investiga-
dor. Substituir os campos de jogos de

asfalto e relva sintética por espaços mais

desafiantes, com estímulos naturais e

diferentes atividades, será um desafio

nos próximos anos, conclui.


