
 

 

 

 
Resumo

Objetivo: Caracterizar as práticas parentais na produção de hábitos de atividade física em filhos de um a cinco anos. O estudo foi

feito durante o ano 2014 na cidade de Cali, Colômbia. Métodos: O estudo teve um planejamento misto com duas fases: uma fase

qualitativa com enfoque fenomenológico (com 20 pais) e uma fase quantitativa com enfoque transversal e correlacional (com 91

pais de diferentes níveis socioeconômicos). Utilizaram-se entrevistas com profundidade e o questionário “Práticas de criação na

promoção de hábitos de saúde na primeira infância”. Resultado: Nas entrevistas, a maioria dos pais se referiu às práticas de

promoção de atividade física como a realização conjunta de atividades, a proposta de atividades que implicam esforço, a

explicação de benefícios, o acompanhamento até os espaços de realização de exercícios, o modelamento e o ensino de algum

esporte. Os dados quantitativos indicam que a maioria dos pais se referiu ao uso de práticas responsivas como o monitoramento,

a explicação de benefícios e o acompanhamento. Encontraram-se diferenças em função do nível socioeconômico em práticas

como a facilitação de acesso a espaços apropriados para realizar as atividades físicas. Conclusões: Os resultados do estudo

indicam a importância de envolver os pais na promoção da atividade física e mostram alguns aspectos pertinentes para

intervenções deste tipo.
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