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RESUMO 

Esta pesquisa surgiu da preocupação com os hábitos alimentares e atividades 
físicas dos alunos que frequentam as aulas no período da manhã em uma escola 
pública do estado de São Paulo, na cidade de São Carlos. A frequência de alunos 
mastigando chicletes, chupando balas e pirulitos às sete horas da manhã, desencadeou 
uma prática de orientação contínua e de conscientização por parte de professores e 
equipe gestora. Além disso, maus hábitos alimentares e sedentarismo estão 
relacionados a diversos prejuízos à saúde, entre eles, a obesidade.  

Diante deste quadro, a pesquisa foi desenvolvida com o objetivo de promover o 
debate sobre o consumo de alimentos saudáveis e práticas esportivas e ao mesmo 
tempo trabalhar conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados com 
a Estatística Descritiva em um contexto interdisciplinar. 

Participaram deste estudo os alunos que tiveram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE) assinado pelos responsáveis legais e quiseram responder ao 
questionário. 

O tema em estudo e a abordagem adotada nas diferentes etapas desta pesquisa 
proporcionou aos alunos estabelecer relações entre a teoria e a prática, observar o 
rigor e ética na coleta e análise de informações, desenvolvendo o espírito crítico e 
incentivando o interesse pela pesquisa científica. 

 

 

Palavras-chave: estatística descritiva, alimentação, esportes, obesidade, 
interdisciplinaridade. 



5 
 

ABSTRACT 

This research is a result of the worry about the eating habits and physical 

activities of students who attend classes in the morning at a public school in São 

Carlos, SP. The frequency of students chewing gums, eating candies and lollipops at 

seven o'clock, resulted in a guidance program organized by the teachers and the 

management team. In addition, poor eating habits and sedentary lifestyle are related 

to several health hazards, among them obesity. 

Given this picture, the research was conducted with the aim of promoting 

debate about the consumption of healthy foods and sports while working contents 

conceptual, procedural and attitudinal related to Descriptive Statistics, in an 

interdisciplinary context. 

The study included students who had the Term of Free and Informed Consent 

Form (“Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”), TCLE, signed by legal guardians 

and wanted to answer to the questionnaire. 

The subject under study and the approach adopted in the different stages of 

this research provided students a way to establish relationships between theory and 

practice, observe the rigor and ethics in gathering and analyzing information, 

developing therefore critical thinking and encouraging interest in scientific research. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A diminuição de atividades físicas e o consumo inadequado de alimentos gordurosos 

têm provocado epidemia da obesidade em considerável parte do planeta, em especial no 

Brasil, deixando os setores da saúde pública em estado de alerta (BRASIL, 2012). A 

obesidade contribui para o desenvolvimento de diversas enfermidades e riscos à vida das 

pessoas. 

 A atividade física é um importante fator para auxiliar na redução da obesidade e deve 

ser promovida devido aos diversos benefícios que traz à saúde. Políticas públicas também 

têm empreendido esforços para encorajar a população a comer mais adequadamente, 

incluindo mais alimentos saudáveis, como por exemplo, lançando o Guia de Alimentação 

Saudável, disponível no site do governo brasileiro (BRASIL, 2012). 

Em março de 2012, o Ministério da Saúde, por intermédio do Programa Saúde da 

Família, iniciou a campanha contra a obesidade infantil. As ações incluem avaliação 

nutricional em estudantes das escolas públicas, de 5 a 19 anos, em todo país. A avaliação 

inclui pesar, medir e calcular o Índice de Massa Corpórea (IMC) e encaminhamento para as 

Unidades Básicas de Saúde dos estudantes que estiverem com excesso de peso (BRASIL, 

2012). A campanha iniciada neste ano foi precursora da Semana de Mobilização da Saúde na 

Escola, instituída oficialmente pelo Ministério da Saúde e deverá acontecer todos os anos 

com o objetivo de evitar uma geração futura de obesos. A preocupação das autoridades da 

saúde pública se baseia em resultados de pesquisas realizadas em 2008-2009 pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), constatando, entre outras informações que, um 

em cada cinco jovens brasileiros com idade entre dez e dezenove anos apresentava peso 

acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da 

Saúde. 

 Neste contexto, esta pesquisa foi idealizada por um grupo de professores durante o 

Primeiro Encontro Presencial da Rede São Paulo de Formação Docente – REDEFOR – 

Especialização em Matemática, realizado em 03 de dezembro de 2011. A partir de reflexões 



 

 

sobre o assunto, foram discutidas ações interdisciplinares a serem desenvolvidas na escola, 

sobre o tema obesidade, visando articular práticas educativas com o bem estar daqueles que 

a frequentam. A escola também deve promover o debate e desenvolver metas para auxiliar 

na formação hábitos alimentares saudáveis em seus alunos e na comunidade na qual atua. 

 Já há algum tempo a obesidade é assunto de debate, não só nas escolas, mas nas 

empresas, nos clubes, nos templos e em diversos espaços e segmentos da sociedade. A 

discussão em geral se baseia nos processos de reeducação alimentar e vida saudável. 

O objetivo desta pesquisa é fazer um estudo sobre os hábitos alimentares e 

desportivos e a relação entre o Índice de Massa Corporal ou Índice de Adiposidade Corporal 

dos alunos de uma turma de 7ª série (8º. Ano) de uma escola de rede de ensino público da 

cidade de São Carlos-SP. Durante o desenvolvimento desta pesquisa, diversas ações foram 

realizadas em sala de aula, contribuindo para fazer o aluno perceber a importância da 

alimentação saudável, prática de atividade física e práticas de consumo conscientes. 

Desta forma, pretende-se desenvolver 

competências básicas priorizando a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento critico dos nossos alunos e da comunidade na 

qual ele está inserido. Além disso, este projeto foi também 

idealizado para oferecer ao aluno a oportunidade de 

compreender conceitos básicos de Estatística Descritiva: 

coleta e organização dos dados, cálculo da média amostral, 

construção de tabelas e gráficos, além de praticar cálculos 

que envolvem multiplicações, frações, decimais e 

porcentagens. A aplicação destes conceitos no dia-a-dia do 

aluno contribuirá para assimilar e divulgar informações de 

diferentes naturezas e abrangências, compreendendo e emitindo juízos com informações de 

natureza social, econômicas e políticas, apresentadas em textos, notícias, propagandas, 

censos, pesquisas e outros meios. Participando da pesquisa, os alunos deverão se envolver 

em atividades de investigação e compreensão de fenômenos cotidianos, recorrendo à 



 

 

Matemática, às Ciências Físicas e Biológicas, à Educação Física e demais disciplinas do 

currículo escolar, cujos conteúdos devem ser utilizados como ferramentas para descrever, 

entender e fazer modificações nas práticas de alimentação e atividades físicas.  

Acreditamos que o tema do estudo e a abordagem escolhida, ou seja, os alunos 

analisarem dados estatísticos retratando seu próprio perfil, permitirão criar maior 

proximidade com o ambiente de estudo, desenvolvendo o espírito crítico, motivando o 

interesse pela pesquisa científica que envolve coleta e análise de informações obtidas por 

meio de questionários e tomada de medidas.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

. 

A OBESIDADE INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA 

 

A obesidade é um problema que deve ser analisado na sua origem. Além do incômodo 

estético, o excesso de peso está relacionado com enfermidades crônicas, como por exemplo 

diabetes e pressão alta. 

Diversos fatores podem contribuir para o aumento de peso: hábitos alimentares 

equivocados, inclinação genética, estilo de vida sedentário, distúrbios psicológicos, 

problemas na convivência familiar, entre outros. Muitas horas na frente da televisão, 

computador e videogames contribui para a redução do gasto energético. A situação pode 

piorar quando neste período há consumo de alimentos calóricos.  

Assim sendo, é também função da escola informar e orientar sobre fatores que podem 

influenciar na qualidade de vida e na prevenção de doenças da comunidade escolar. Foi com 

base nestes princípios que esta pesquisa foi proposta e realizada. 

 

 

CÁLCULO DO PESO IDEAL 

 

O Índice de Massa Corpórea – IMC também conhecido como Índice de Quetelet, é 

determinado pelo peso (em kg) dividido pelo quadrado da altura (em m) é ainda muito 

utilizado para determinar se uma pessoa é obesa ou não. Entretanto, esse índice representa 

muito mais a corpulência que a adiposidade, pois é possível observar que indivíduos 

musculosos e obesos podem apresentar o mesmo IMC. Apesar de algumas deficiências da 

sua aplicação em crianças, o IMC é reconhecido pelas autoridades da saúde, é adotado pela 

Organização Mundial de Saúde para o cálculo do peso ideal de cada indivíduo e amplamente 
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utilizado para tomadas de decisões na área médica. Pesquisas atuais têm utilizado o índice 

de adiposidade corporal – IAC - como uma alternativa para quantificar a gordura corporal por 

meio da medida do quadril e da altura. O IAC é utilizado para complementar a avaliação do 

obeso, assim como outros procedimentos clínicos, como por exemplo, o exame físico do 

paciente. Assim, é prudente considerar com muita cautela os limites entre subnutrição, peso 

saudável e os diversos graus de obesidade para cada população, em especial nas crianças 

(MANCINI, 2012). 

Para este estudo, vamos considerar o IMC como parâmetro para analisar aspectos 

relevantes sobre o estilo de vida dos alunos na prevenção da obesidade e utilizar a Tabela 1 

para classificar o grau de obesidade. 

 

Tabela 1. Classificação da obesidade segundo o índice de massa corpórea (IMC) e risco de 
doença (Organização Mundial da Saúde). 

IMC (kg/m2) Classificação Obesidade grau Risco de doença 

Menor que 18,5 Magreza 0 Elevado 
Entre 18,5 e 24,9 Normal 0 Normal 
Entre 25 a 29,9 Sobrepeso I Elevado 
Entre 30 a 39,9 Obesidade II Muito elevado 
>40,0 Obesidade grave III Muitíssimo elevado 

Fontes : Obeso.org.br e Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia 

 

 

 

OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS E O TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (BRASIL, 1998) 

acrescentaram aos estudos dos Números e das Operações, do Espaço e das Formas, das 

Grandezas e Medidas, o bloco de conteúdos denominado “Tratamento da Informação”, 

contemplando conteúdos relativos a noções de Estatísticas e de Probabilidade, além dos 

Problemas de Contagem, envolvendo o princípio multiplicativo. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 1999) consideram “Análise de Dados” um dos três eixos  
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ou temas estruturadores a serem desenvolvidos ao longo do Ensino Médio. A Estatística é um 

tema tratado com relevância nos referidos Parâmetros, bem como em diferentes sistemas de 

avaliação, uma vez que a demanda social está a exigi-lo em função de seu amplo uso no 

contexto atual e da sua utilidade na análise de dados, no desenvolvimento da criticidade em 

relação às informações apresentadas nas diferentes mídias e para fazer previsões. 

 Neste espírito, o Projeto “Coma Melhor e Ande Mais” foi proposto em sala para 

promover a participação ativas dos alunos em todos os aspectos do processo: técnicas de 

amostragem, elaboração do questionário, coleta e organização dos dados e representações 

por meio de tabelas de distribuição de frequências e gráficos adequados, bem como uma 

análise estatística básica, compatível com o conteúdo da 7ª. série (8º. ano) do ensino 

fundamental.  

 Com base nas orientações expostas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, esta 

pesquisa foi proposta centrando o ensino e a aprendizagem na capacidade de relacionar o 

conhecimento com as experiências da vida cotidiana do aluno, proporcionando-lhe um 

espaço pedagógico no qual busca-se dar significado ao aprendido e se faça a ponte entre a 

teoria e a prática, fundamentando a crítica e a argumentação com base em fatos. 

 

 

 



 

16 
 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

1. CONCEPÇÃO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi concebida para analisar e favorecer o amplo debate sobre a situação do 

aluno nas práticas de alimentação saudável e de atividades físicas. Esse debate contemplará 

seus direitos e deveres com relação a cuidar dos seus hábitos alimentares e de sua família; 

relacionamento com outras pessoas e com o consumo excessivo, em especial, de alimentos 

do tipo “fast food”; cuidar do seu corpo e aprender a amá-lo e valorizá-lo e questionar as 

ofertas de comidas em geral. 

A observação diária em sala de aula de alunos de aproximadamente treze anos de idade 

chupando balas e mastigando chicletes desde a primeira aula do período matutino, ou seja, 

às sete horas da manhã, foi um dos fatores de motivação para a realização desta pesquisa. 

Outro fator que contribuiu foi a atividade desenvolvida no primeiro encontro presencial 

deste curso de Especialização realizado na Diretoria de Ensino. Naquela oportunidade foi 

discutido o problema da obesidade na infância e na adolescência e da importância da escola 

na formação do cidadão íntegro, saudável e solidário, contribuindo para sua qualidade de 

vida, influenciando seu estilo de vida na aquisição de hábitos saudáveis para melhorar seu 

corpo e sua mente. Além disso, o desenvolvimento das diferentes fases desta pesquisa em 

sala de aula, proporcionaria um ambiente interdisciplinar propício para a utilização de 

cálculos e conceitos básicos de Estatística Descritiva. 

Estas circunstâncias nos levaram a questionar sobre o consumo diário de alimentos e a 

prática de atividades físicas destes alunos, pois maus hábitos alimentares e sedentarismo 

estão relacionados a diversos prejuízos à saúde, entre eles, a obesidade. E assim foi 

formulada a pergunta que orientou o desenvolvimento desta pesquisa: “Quais os aspectos 

relevantes sobre o estilo de vida dos alunos observados na prevenção da obesidade e na 

promoção de uma vida saudável?” 



 

17 
 

Espera-se que os resultados desta pesquisa possam contribuir para uma conscientização 

no consumo de alimentos saudáveis pelos alunos observados, bem como de seus familiares e 

professores, diminuindo as taxas de obesidade na população e assim, reduzir os problemas 

de saúde desencadeados pelo excesso de peso e sedentarismo. 

 

2. O CENÁRIO DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada com uma turma de 7ª. série (8º. ano) de uma escola da rede 

de ensino público estadual de São Paulo, na cidade de São Carlos. A escola está localizada em 

uma região próxima ao centro da cidade e, em geral, atende a comunidade da classe média. 

Para promover o debate sobre as condições básicas para uma vida saudável e tomada de 

decisões sobre as implicações das práticas alimentares e esportivas dos alunos no seu índice 

de obesidade, foi realizado um levantamento de dados sobre as atividades realizadas pelos 

eles dentro e fora do ambiente escolar, utilizando um questionário com 22 questões abertas 

ou fechadas.  

Com base nos princípios metodológicos utilizados em Estatística Descritiva, elaborou-se 

um planejamento amostral que conduziu o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

3. PLANO AMOSTRAL E COLETA DE DADOS 

 

O universo desta pesquisa se constituiu pelos noventa e quatro alunos matriculados e 

frequentes na 7ª. série (8º. ano), do período da manhã da escola já mencionada, na cidade 

de São Carlos, na qual esta pesquisadora ministra aulas.  

A amostra se constituiu em uma das três turmas, exatamente aquela na qual esta 

pesquisadora é professora. Nesta turma, trinta e um alunos estão matriculados e frequentes, 

dos quais vinte e seis, que apresentaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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devidamente assinado pelo respectivo responsável, participaram espontaneamente desta 

pesquisa, como parte de um projeto de ensino desenvolvido com a turma nas aulas de 

matemática do 4º. bimestre deste ano letivo.  

Após apresentação do Projeto “Coma Melhor e Ande Mais” para a coordenadora 

pedagógica do Ensino Fundamental e equipe gestora da Unidade Escolar, na qual a pesquisa 

se realizou, no dia 03 de outubro de 2012 foram realizadas em sala de aula as primeiras 

orientações sobre a referida pesquisa. Neste dia, foi aplicado um questionário para cinco dos 

trinta e um alunos da turma participante, visando fechar algumas perguntas que, 

inicialmente, eram abertas. 

No dia 09 de outubro a professora-pesquisadora levou os alunos para o jardim da escola 

e lá procedeu às medidas da altura e da 

circunferência do quadril, utilizando uma fita métrica 

e foram pesados com uma balança comum, do tipo 

que é utilizada em residências. Em razão do alto 

índice de faltas dos alunos, as medidas continuaram 

nas aulas subsequentes até contemplar vinte e seis 

alunos, encerrando-se em 25 de outubro de 2012.  

Nesta etapa, os alunos se envolveram no processo de 

medir as grandezas altura e quantidade de massa, mais 

comumente chamada de peso. Nesta oportunidade 

também foi discutido sobre as unidades de medidas e os 

respectivos instrumentos para medir, bem como a 

precisão destes instrumentos e os erros nas medidas.  

Os alunos presentes no dia 16 de outubro assistiram ao documentário “Super Size Me: a 

dieta do palhaço” (2004) e foram orientados a entregar um relatório posteriormente. 

No dia 22 de outubro foi entregue aos alunos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido que faz parte deste relatório, como Anexo I. Este termo foi necessário para a 

aplicação posterior do questionário, uma vez que se trata de pesquisa com seres humanos. 

Os termos foram assinados por seus responsáveis legais e devolvidos no dia seguinte para a 
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professora que os têm arquivados. No dia seguinte, foi aplicado o questionário com 22 

questões abertas ou fechadas, o qual faz parte deste relatório, como Anexo II. 

Os procedimentos para a elaboração e aplicação dos questionários foram debatidos 

entre a pesquisadora e sua orientadora para manter, na medida do possível, a neutralidade 

na obtenção das respostas. 

No dia da coleta, a sala foi organizada para que os alunos pudessem responder ao 

questionário individualmente. As carteiras foram dispostas em fileiras, com os alunos em 

seus devidos lugares, sem acesso às respostas dos colegas. Os alunos responderam ao 

questionário com tranquilidade, fazendo poucas perguntas para a professora-pesquisadora, a 

qual procurou manter a neutralidade. Dos vinte e quatro alunos presentes no dia da 

aplicação do questionário, apenas um recusou-se a responder ao questionário, alegando que 

não estava disposto a participar da pesquisa. No dia seguinte, mais três alunos responderam 

e entregaram o questionário, espontaneamente, totalizando vinte e seis alunos.  

 

AS SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Durante as etapas do Projeto “Coma Melhor e Ande Mais” diversas situações 

exigiram discussões de conceitos e métodos para descrever e compreender o que se fazia. 

Os alunos se envolveram em atividades de investigação e compreensão de um estudo em 

que eles eram os protagonistas, recorrendo à Matemática e à Estatística como ferramentas 

para descrever, entender e fazer previsões, calculando porcentagens e construindo tabelas e 

gráficos, desenvolvendo o sentido crítico sobre a obtenção e apresentação das informações. 

Preservando o anonimato dos alunos, os resultados foram amplamente divulgados na 

escola, bem como aos pais na reunião de pais e professores realizada em novembro do 

presente ano letivo. 

Uma aula foi destinada para o planejamento do cardápio do Lanche Comunitário, 

preparado e realizado com base no debate sobre consumo de alimentos com baixas calorias.  

Adotar a prática de uma alimentação balanceada, rica em frutas, legumes, verduras e 

cereais, com moderado consumo de carnes, ovos, óleos vegetais, azeite, manteiga ou 
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margarina, sal, guloseimas e demais alimentos industrializados, entre eles sucos e 

refrigerantes, implica também conhecer a composição e o teor calórico dos alimentos. Neste 

momento os alunos aprendem a consultar os rótulos das embalagens para analisar a 

composição, a quantidade de calorias e data de vencimento dos alimentos. A quantidade 

diária de água a ser ingerida também foi objeto de estudo, cálculos e discussões. 

O horário das refeições e o consumo de guloseimas entre um intervalo e outro foram 

discutidos durante as aulas destinadas ao Projeto, assim como a participação nas aulas de 

Educação Física com a orientação do respectivo professor. 

Em todos os momentos, foi enfatizada a necessidade de manter o equilíbrio emocional e 

uma mente consciente e saudável. 

 

 

PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

A elaboração de um questionário requer a observância de algumas normas que, 

seguidas, aumentam sua eficácia e sua validade. Em sua organização, devem ser levados em 

conta os tipos, a ordem e os grupos de perguntas, além de sua formulação. As perguntas 

devem estar de acordo com os objetivos da pesquisa. O questionário deve ser limitado em 

extensão e em finalidade para não causar fadiga e desinteresse no entrevistado, mas deve 

oferecer informações suficientes para as conclusões e implicações da pesquisa. 

Definidos os objetivos, elaborou-se o questionário para a coleta de dados com 22 

perguntas abertas ou fechadas, incluindo a sondagem sobre gênero, altura, quantidade de 

massa e circunferência do quadril, cuja cópia encontra-se anexa a este relatório. 

A aplicação do questionário foi realizada com êxito e as informações foram 

organizadas pela professora-pesquisadora no período de 26 a 30 de outubro de 2012, 

gerando um banco de dados no EXCEL. Os dados fornecidos foram tabulados e organizados 

em tabelas com o auxílio de planilhas e pacotes estatísticos, em especial do EXCEL e 

MINITAB. Algumas questões foram tabuladas em sala de aula, juntamente com os alunos. 
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O desenvolvimento desta pesquisa envolveu um processo de aprendizagem e 

autoconhecimento, relacionando teoria e prática e ainda, permitindo ao aluno refletir sobre 

seu comportamento. A pesquisa foi realizada de modo a contemplar o desenvolvimento de 

competências e habilidades em Matemática, abordando de modo apropriado os conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais relacionados com o Tratamento das Informações 

(BRASIL, 1998) 
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RESULTADOS DA PESQUISA 

 

1. TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Questão 1: Gênero 

Tabela 2: Gênero 

  freq.abs.   

feminino 14 

masculino 12 

 Total 26 

 

 

 

Figura 1: gráfico de setores construído por uma aluna 

participante da pesquisa 

 

Questões 2, 3, 4 

Estas questões referem-se, respectivamente, à altura, 

peso (quantidade de massa) 

e circunferência do quadril. 

Para calcular o Índice de 

Massa Corporal (IMC) e o 

Índice de Adiposidade Corporal (IAC) foram medidas as alturas 

e a circunferência do quadril utilizando uma fita métrica e os 

pesos foram obtidos, utilizando uma balança comum. 
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Tabela 3: Alturas 

  freq.abs. 

1,49 |─ 1,54 3 

1,54 |─ 1,59 9 

1,59 |─ 1,64 4 

1,64 |─ 1,69 5 

1,69 |─ 1,74 3 

1,74 |─ 1,79 1 

1,79 |─ 1,84 1 

 Total 26 
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Figura 2: histograma das alturas, em metros 

Tabela 4: Pesos 

 Em kg freq.rel. 

35 |─ 45 23 

45 |─ 55 35 

55 |─ 65 15 

65 |─ 75 15 

75 |─ 85 4 

85 |─ 95 4 

95 |─ 105 4 

 Total 100 

Tamanho da amostra = 26 

 

 

Tabela 5:Circunferência do 
quadril 

 Em cm freq.rel.  

75 |─ 81 15 

81 |─ 87 12 

87 |─ 93 23 

93 |─ 99 19 

99 |─ 105 12 

105 |─ 111 19 

 Total 100 

Tamanho da amostra = 26 
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Resumindo: 

Tabela 6: Altura, peso, circunferência do quadril e IMC, segundo gênero 

Variáveis Feminino (14) Masculino (12) Geral (26) 

Média Desvio Média Desvio Média Desvio 

Altura (em m) 1,59 0,06 1,64 0,10 1,61 0,08 

Peso (em kg) 53,6 10,17 59,17 19,68 56,15 15,24 

Circunferência 

do quadril (em m) 

0,94 0,08 0,92 0,12 0,93 0,10 

IMC 20,82 3,34 20,81 6,09 20,815 4,7 

 

 Essa tabela apresenta separadamente, por sexo, a caracterização da amostra, com 

relação à altura, ao peso, à circunferência do quadril e ao IMC.  

 Em média, os meninos são mais altos que as meninas e mais pesados também, 

gerando IMC semelhantes, entretanto, conforme o gráfico a seguir, os índices de massa 

corporal das meninas estão menos dispersos. 
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Figura 5: gráfico dotplot dos Índices de Massa Corporal, segundo o 
 gênero, obtidas no Minitab.             1. Feminino; 2. Masculino 

 

 O gráfico a seguir apresenta um resumo das estatísticas descritivas dos Índices de 

Massa Corporal dos 26 alunos participantes da pesquisa. 
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Figura 6: estatísticas descritivas do IMC obtidas no Minitab 

 O cálculo do índice de massa corporal foi obtido pela fórmula 
2altura

massa
IMC  , sendo 

massa em quilogramas e altura em metros. Esta fórmula é encontrada em diferentes áreas e 

sites eletrônicos, inclusive no próprio livro didático do aluno (GIOVANNI JR; CASTRUCCI, 

2009, p.35). 

 

 A tabela a seguir apresenta a comparação dos Índices de Massa Corporal obtidos na 

amostra com os Índices considerados padrões de referência pela Organização Mundial da 

Saúde. 
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Tabela 1: Resultados do IMC 

IMC (kg/m ²) freq.abs. freq.rel. Classificação Obesidade 
grau 

Risco de 
doenças 

Menor que 18,5 11 42,3 Magreza 0 Elevado 

Entre 18,5 e 24,9 10 38,5 Normal 0 Normal 

Entre 25 e 29,9 5 19,2 Sobrepeso I Elevado 

Entre 30 e 39,9 0 0,0 Obesidade II Muito elevado 

>40,0 0 0,0 Obesidade 
grave 

III Muitíssimo 
elevado 

 

Os dados observados revelam que 42,3% dos alunos estão abaixo do peso, 38,5% estão 

com peso normal e 19,2% estão com sobrepeso. De acordo com os resultados do IMC, 

nenhum aluno desta amostra está obeso. Entretanto, de acordo com a classificação 

apresentada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, 42,3% da turma 

apresenta elevado risco de contrair doenças por estar abaixo do peso e 19,2% por estar com 

sobrepeso. Estes resultados foram discutidos em sala de aula e foi constatado que não há, 

até o momento, registro oficial de aluno com algum problema de saúde, estando ele magro 

ou com sobrepeso. 

O cálculo do índice de adiposidade corporal foi realizado e analisado com base na 

fórmula 18
)(.

)( 


malturaaltura

cmquadrildonciacircunferê
IAC  e na classificação apresentadas por 

Amorim (2011), cujos resultados estão apresentados nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 8: Resultados do IAC - 
Homens 

< 11 0 0,0  Baixo peso 

11 a 22 3 25,0  Eutrófico 

22 a 27 4 33,3  Sobrepeso 

>27 5 41,7  obeso 

 Total  12 100,0   
 

Tabela 9: Resultados do IAC - 
Mulheres 

<23 0 0  Baixo peso 

23 a 35 14 100  Eutrófico 

35 a 40 0 0  Sobrepeso 

>40 0 0  obeso 

 Total  14 100   
 

Os dados foram separados de acordo com o gênero, pois as classificações são 

apresentadas considerando esses dois estratos. Podemos observar que 41,7% dos meninos 

são obesos e que 100% das meninas estão na categoria considerada normal. 
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Conforme Mancini (2002), este índice complementa o Índice de Massa Corpórea, 

identificando os alunos que estão em sobrepeso e acusando cinco deles como obesos. De 

acordo com esses índices, nenhum aluno está abaixo do peso.  

 

Questão 5. O que você geralmente come no café da manhã? 

   

Tabela 10: Café da manhã  

 Freq.rel.  Legenda: 

1 231 1.  nada 

2.  apenas café 

3.  apenas leite 

4. apenas pão com algum recheio  

5.  leite e pão com algum recheio 

 

2 3,8 

3 30,8 

4 11,5 

5 30,8 

Total 100 

 

 

 Chamou-nos a atenção o considerável percentual de alunos que nada comem no café 

da manhã. 
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Questão 6. O que você geralmente come no almoço? 

   

Tabela 11: Almoço   

 Freq.abs.   Legenda: 

1. arroz, feijão e algum tipo de carne 

2. arroz, feijão, algum tipo de carne, 

salada de folhas 

3. arroz, feijão, algum tipo de carne, 

salada de folhas e legumes 

4. arroz, feijão e algum tipo de carne e 

suco ou refrigerante 

5. arroz, feijão, algum tipo de carne, 

salada e refrigerante 

1 3   

2 5   

3 2   

4 15   

5 1   

Total 26   

  

 

 

 Os dados revelam que este grupo amostral não come legumes e ingere líquidos nesta 

refeição, mas comem arroz, feijão e algum tipo de carne, mais suco ou refrigerante. 
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Questão 7. O que você geralmente come no jantar? 

 

Tabela 12: Jantar 

 Freq. relativa 

Não janta 3,8 

Alimento leve 7,7 

Jantar completo 23,1 

Jantar completo com suco ou 

refrigerante 

50,0 

Não responderam 15,4 

Total 100 

  

 

Esta pergunta é aberta e foi categorizada. Observamos que alimentos leves não fazem 

parte do cardápio regular desses alunos e que o jantar é similar ao almoço. 
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Questão 8. Além dessas três refeições, o que você geralmente come no período da manhã 

(depois do café e antes do almoço)? 

 

Tabela 13: Alimentação 

entre as refeições - manhã 

  

 Freq.abs. Freq.rel.  Legenda: 

1 4 15,4  1. Nada 

2.  chicletes, pirulitos, balas 

3.  chicletes, pirulitos, balas e a 

refeição oferecida pela merenda 

escolar 

4.  chicletes, pirulitos, balas, a 

refeição oferecida pela merenda 

escolar mais um salgado da cantina 

5.  chicletes, pirulitos, balas e um 

salgado da cantina 

2 4 15,4  

3 8 30,8  

4 1 3,8  

5 9 34,6  

Total 26 100  

  

 

O pré-teste realizado para definir a elaboração do questionário final, indicou a 

preferência por doces e pirulitos no período entre as refeições, motivo pelo qual as 

guloseimas contemplam as categorias da variável aqui em questão. Observamos que os 

alunos se alternam entre comer na merenda e na cantina. O percentual de alunos que nada 

comem é o mesmo dos alunos que comem apenas guloseimas. Não foi possível verificar se 

algum aluno tem o hábito de comer frutas neste intervalo.  
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Questão 9. Além das três principais refeições, o que você geralmente come no período da 

tarde (depois do almoço e antes do jantar)? 

 

Tabela 14: Alimentação  

entre as refeições - tarde 

  

 Freq.rel.   Legenda: 

1 15,4   1. come nada 

2. chicletes, pirulitos, balas 

3. chicletes, pirulitos, balas e frutas 

4.  apenas frutas 

5.  café com leite e pão com algum 

recheio 

6.  apenas pão com algum recheio 

2 15,4   

3 3,8   

4 23,1   

5 38,5   

6 3,8   

Total 100   

 

 

 Constatamos que 38,5% dos alunos que compõem esta amostra preferem café com 

leite e pão com algum recheio para comer no lanche da tarde. É significativo o percentual de 

alunos que comem frutas neste período. 
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Questão 10. Além das três principais refeições, o que você geralmente come no período da 

noite (depois do jantar e antes de dormir)? 

 

Tabela 15: Ceia  

 Freq.rel. 

Nada 65,4  

Apenas frutas 7,7  

Café com leite e pão 
com algum recheio 

7,7  

Apenas leite 19,2  

Total 100  

 

 

 Comer nada à noite pode indicar um bom comportamento com relação à 

alimentação saudável, entretanto pode indicar também, muito possivelmente, que esses 

alunos dormem cedo ou que jantam tarde. Mesmo assim, é expressivo o percentual de 

alunos que nada comem antes de dormir. 
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Questão 11. Quais atividades você faz no período da tarde? 

 

 Tabela 16: Atividades no período 

vespertino 

 

 Freq.abs. Freq.rel. 

participa 

Freq. rel.  

não 

participa 

Legenda 

1. faz lição de casa ou participa de 

projetos da escola . 

2. lê, toca algum instrumento musical 

ou faz algum curso. 

3. assiste TV, usa o computador ou 

joga vídeo game. 

4. pratica algum tipo de esporte ou 

brinca (bicicleta, correr, pular) 

5. arruma a casa. 

6. Outros: dorme.  

1 8 16,7 83,3 

2 2 4,2 95,8 

3 14 29,2 70,8 

4 13 27,1 72,9 

5 9 18,8 81,3 

6 2 4,2 95,8 

Total 48 100  

 

 

 

 

 O total de respostas ultrapassa o tamanho da amostra, pois era possível assinalar 

mais de uma resposta. O gráfico mostra os percentuais de alunos que pertencem à 

respectiva categoria e os que não pertencem, fazendo com que cada categoria passe a 

figurar como uma variável aleatória. 
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 Aproximadamente 30% dos alunos praticam algum tipo de esporte ou brincam 

(fazem caminhada, praticam polo aquático ou ciclismo na Universidade Federal de São 

Carlos - UFSCar, correm, jogam futebol). Entretanto, aproximadamente 30% assistem TV, 

usam o computador ou jogam vídeo game. As respostas não são excludentes. Há alunos que 

fazem as duas coisas. Quase 20% dos alunos auxiliam seus familiares nas tarefas 

domiciliares. De modo geral, as respostas revelaram que os alunos desenvolvem algum tipo 

de atividade no período contrário ao que estudam. 

 

Questão 12. Que atividades você faz no período da noite, após o jantar? 

 

Tabela 17: Atividades 
no período noturno 

  

 Freq.abs.  Legenda: 

1 1  1. faz tarefas escolares 
2. toca algum instrumento musical ou 
faz algum curso 
3. assiste TV, usa o computador ou 
joga vídeo game 
4. brinca (bicicleta, correr, pular) 
5. conversa com a família  
6. outros. dorme, vai para a igreja 

2 2  

3 31  

4 1  

5 5  

6 2  

Total 42  
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 Nesta questão o total de respostas também ultrapassa o tamanho da amostra. O 

gráfico mostra os percentuais de alunos que pertencem à respectiva categoria (sim) e os que 

não pertencem (não), fazendo com que cada categoria tenha 100% de chance de ser 

escolhida. 

 Os dados revelam a preferência dos participantes desta pesquisa em assistir TV, usar 

o computador ou jogar video-game, cerca de 74%. 

 

Questão 13. O que você geralmente faz nos finais de semana? 

 

Tabela 18: Atividades nos 
finais de semana 

  

 Freq.abs.  Legenda: 

1 2  1. toca algum instrumento musical  
2. assiste TV, usa o computador ou 
joga vídeo game  
3.pratica algum tipo de esporte ou 
brinca (bicicleta, correr, pular)  
4. conversa com a família ou ajuda 
nas tarefas domésticas  
5. sai para passear com a família ou 
com amigos  
6. outros. Dorme  

2 23  

3 7  

4 14  

5 14  

6 1  

Total 61  
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 A tabulação desta questão aconteceu similar às duas anteriores. Cada resposta foi 

considerada como uma variável com ou sem resposta. Observamos que aproximadamente 

55% dos alunos preferem assistir TV ou ficar no computador ou vídeogame. Entretanto é 

expressivo o percentual de alunos que preservam as relações sociais com a família e com os 

amigos, cerca de 66% e, além disso, ainda praticam algum tipo de esporte (16,7%). 
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Questão 14. Quantas horas de TV você assiste por dia? 

 

Tabela 19: horas diárias que 
assiste TV 

 

 Freq.rel. 

menos de 1 hora 3,8 

1 a 3 horas 15,4  

4 a 6 horas 34,6 

mais de 6 horas 19,3 

não assiste  23,1 

não respondeu 3,8 

Total 100 

 

 

 

 Os dados revelam que os alunos ficam uma quantidade elevada de horas assistindo 

televisão no dia, aproximadamente 35%. Entretanto, há um percentual significativo de 

alunos que não assistem TV, ou seja, 23,1 %., que podem estar no computador ou no 

videogame. 
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Questão 15. Quantas horas por dia você fica no computador ou videogame? 

 

Tabela 20: horas diárias que fica no computador ou 

videogame 

 Freq.rel. 

menos de 1 hora 23,1 

1 a 3 horas 23,1 

4 a 6 horas 34,6 

mais de 6 horas 11,5 

não fico no computador ou 

videogame 

7,7 

Total 100 

 

 

 

 

 É expressiva a quantidade de horas que os alunos ficam no computador, ou seja, de 4 

a 6 horas por dia. No entanto também é expressivo o percentual de alunos que destinam 

menos de 1 hora diária de seu tempo livre para ficar no computador ou videogame. 

Comparando com as respostas da questão anterior, é provável que o alto percentual de 

alunos que não assistem TV podem estar usando o computador e vice-versa. 

 



 

39 
 

Questão 16. Você come/bebe enquanto está assistindo TV ou mexendo no computador? 

 
Tabela 21: Come/bebe na frente da 
TV ou computador 
 Freq.abs. Freq.rel. 

não 4 15,4 

sim 22 84,6 

Total 26 100 

 

Figura 18: come/bebe na frente da TV ou computador 

 

Quase a totalidade dos alunos comem em frente da TV ou do computador, entre eles, 

dois informaram que almoçam e jantam (7,7%) na frente do computador. 
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Questão 17. Horário em que acorda e horário em que vai dormir durante a semana. 

 

Tabela 22: Horário de acordar durante a 
semana 

 Freq.abs. Freq.rel. 

4h às 4h50 4 16,0 

5h às 5h50 4 16,0 

6h às 6h50 17 68,0 

Total 25 100 

*= 1 missing 

 

 

 

 A informação perdida refere-se a um aluno que informou acordar às 12h00 durante a 

semana, sendo que as aulas começam às 07h00. 

Todos acordam cedo, pois as aulas iniciam diariamente às 07h00, mas no máximo 

acordam às 6h30, com possibilidade de ingerir algum alimento antes do início da aula. 
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Tabela 23: Horário de dormir durante a 
semana 

 Freq.abs. Freq.rel. 

20h às 21h50 3 11,6 

22h às 23h50 18 69,2 

24h às 02h00 5 19,2 

Total 26 100 

 

 

 

 

 

 As informações chamam a atenção para a grande quantidade de alunos que vai para a 

cama após às 22h00, sendo que tem aulas às 07h00 no dia seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

Questão 18. Horário em que acorda e horário em que vai dormir no sábado 

 

Tabela 24: Horário de acordar no sábado 

 Freq.abs. Freq.rel. 

06h00 |─ 07h30 2 7,7 

07h30 |─ 09h00 4 15,4 

09h00 |─ 10h30 12 46,2 

10h30 |─ 12h00 5 19,2 

12h00 |─| 13h30 3 11,5 

Total 26 100 

 

 

 

 

 Poucos alunos acordam antes das 9 horas no sábado. 
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Tabela 25: Horário de dormir no sábado 

 Freq.abs. Freq.rel. 

21h30 |─ 22h30 3 12,0 

22h30 |─ 23h30 6 24,0 

23h30 |─ 00h30 9 36,0 

00h30 |─ 01h30 3 12,0 

01h30 |─ 02h30 1 4,0 

02h30 |─ 03h30 3 12,0 

Total 25 100 

 
  *=      1 
 
 

 

 

 A informação perdida refere-se a um aluno que disse acordar às 10h00 e ir dormir às 

06h00 no sábado. 

A maioria dos alunos dorme entre às 21h30 e 00h30. 
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Questão 19. Horário em que acorda e horário em que vai dormir no domingo. 

 

Tabela 26: Horário de acordar no domingo 

 Freq.abs. Freq.rel. 

04h30 |─ 06h00 1 4,0 

06h00 |─ 07h30 1 4,0 

07h30 |─ 09h00 6 24,0 

09h00 |─ 10h30 7 28,0 

10h30 |─ 12h00 8 32,0 

12h00 |─13h30 1 4,0 

13h30 |─15h00 1 4,0 

Total 25 100 

 
  *=      1 missing 
 

 

 

 A informação perdida refere-se a um aluno que deixou essa questão sem responder. 

No domingo, a maioria dos alunos acorda entre 07h30 e 12h00, mas 32,0% acordam 

antes das 9h00. 
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Tabela 27: Horário de dormir no domingo 

 Freq.abs. Freq.rel. 

20h00 |─ 21h30 5 20,0 

21h30 |─ 22h30 2 8,0 

22h30 |─ 23h30 9 36,0 

23h30 |─ 00h30 5 20,0 

00h30 |─ 01h30 1 4,0 

01h30 |─ 02h30 1 4,0 

02h30 |─ 03h30 2 8,0 

Total 25 100 

 
 *=      1 
 
 

 

 

 A informação perdida refere-se a um aluno que deixou essa questão sem responder 

Os dados revelam que muitos alunos (72,0%) dormem depois das 22h30, 

comprometendo as oito horas de sono recomendáveis. 
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Questão 20. Esta questão tinha por objetivo verificar se o aluno participa das atividades 

desenvolvidas nas aulas de Educação Física. 

 

Tabela 28: Participação nas 
aulas de Educação Física 

  

 Freq.rel.  Legenda: 

foge 38,5  1. foge das atividades propostas 
2. participa parcialmente das 
atividades propostas  
3. participa ativamente das atividades 
propostas  

parcial 26,9  

ativo 34,6  

Total 100  

 

 

 

 

 É preocupante o percentual (34,6%) de alunos que fogem das atividades propostas 

nas aulas de Educação Física.  
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Questão 21. Esta pergunta tinha por objetivo investigar se há pessoas na família acima do 

“peso”. 

 

Tabela 28: existência de pessoas da família 
acima do peso 

 Freq.abs. Freq.rel. 

não 16 61,5 

sim 10 38,4 

Total 26 100 

   

 

 

 

 

 A maioria dos alunos (61,5%) não possui familiar acima do “peso”, mas 38,4%  

informaram que têm irmão, prima, pai, tio ou avós com excesso de “peso”. 
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Questão 22. Esta pergunta tinha por objetivo verificar se o entrevistado se sentia em boa 

forma física. 

 

Tabela 30: alunos em boa forma física, segundo o gênero 

 Feminino Masculino 

Freq.abs. Freq.rel. Freq.abs. Freq.rel. 

sim 3 21,4 5 41,7 

Não 4 28,6 2 17,6 

Não sei dizer 7 50,0 5 41,7 

Total 14 100 12 100 

 

 

Figura 27: alunos em boa forma física, segundo o gênero 

 

 Os seis alunos que responderam não estar boa forma física, escreveram: 

 Menino: “Acho que estou acima do peso” 

 Menino: “Eu tenho vergonha” 

 Menina: “Me acho muito magra” 

 Menina: “Me acho gorda” 
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 Menina: “Por que eu sou uma gorda” 

 Menina: “Me sinto gorda” 

 

 Com base nos resultados apresentados, podemos observar que os alunos que 

participaram da pesquisa, de modo geral, estão em boa forma física e possuem hábitos 

alimentares razoavelmente saudáveis. Apesar de dormir pouco, ficar muito tempo na frente 

da TV ou do computador ou videogame e fugir das aulas de Educação Física, os dados 

revelam que os alunos desenvolvem atividades físicas e de lazer no período contrário às 

aulas e nos finais de semana. Mesmo assim, há significativa preocupação com a forma física, 

conforme mostra a Tabela 30. 

Esta amostra contraria as informações veiculadas na mídia. 

 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa foi concebida para estudar e debater a saúde infantil, em especial de 

adolescentes que frequentam uma 7ª. série (8º. ano) do Ensino Fundamental de uma escola 

estadual da cidade de São Paulo. Sempre com a intenção de promover a formação do 

cidadão, o professor no contexto da sala de aula, envolveu seus alunos em situações de 

aprendizagens que vão além dos conteúdos do currículo escolar. Com o objetivo de fazer um 

estudo sobre os hábitos alimentares e desportivos e a relação entre o Índice de Massa 

Corporal ou Índice de Adiposidade Corporal dos alunos da turma para a qual esta professora-

pesquisadora ministra aulas, foi formulada a pergunta diretriz: ““Quais os aspectos 

relevantes sobre o estilo de vida dos alunos observados na prevenção da obesidade e na 

promoção de uma vida saudável?”, que conduziu os procedimentos da pesquisa, bem como 

a análise dos resultados. 

A amostra escolhida, ou seja, os vinte e seis alunos de uma das três sétimas séries 

(oitavo ano) do Ensino Fundamental, é representativa da população, pois esta é homogênea 

nas características de interesse desta pesquisa. Há evidências para acreditar que as 

informações obtidas com o tipo de amostragem utilizada 

seriam as mesmas, caso a amostra fosse do tipo aleatória. 

Mesmo assim, é prudente inferir os resultados apenas para a 

turma que participou da pesquisa. Neste aspecto, foi obtido 

o êxito esperado, pois neste caso, foi mais importante 

discutir ideias gerais, identificar aspectos críticos que serão 

utilizados para futuras pesquisas no tema, tomando esta amostra como uma amostra-piloto. 

O Projeto “Coma Melhor e Ande Mais” proporcionou um espaço pedagógico, no qual 

foi possível integrar teoria e prática. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (BRASIL, 1999), o ensino da Matemática deve estar voltado à formação do 

cidadão que utiliza cada vez mais os conceitos matemáticos em sua rotina. Este Projeto 

possibilitou a reflexão sobre a capacidade de relacionar o conhecimento construído na sala 

de aula com as experiências da vida cotidiana do aluno. 



 

 

As ações que nortearam a execução deste Projeto estão embasadas na Proposta 

Pedagógica que contempla a criatividade e socialização crítica do aluno, considerando a 

Matemática como instrumento básico para argumentar e fundamentar as críticas com base 

em fatos do seu convívio. 

Os alunos desenvolveram competências e habilidades em Matemática, relacionadas à 

representação e comunicação, investigação e compreensão num contexto sócio-cultural. A 

professora escolheu um tema e identificou um problema de estudo que faz parte do 

cotidiano do aluno e que, devido à importância de cuidar da saúde, o assunto despertou o 

interesse e a curiosidade para a questão da alimentação saudável e práticas esportivas, 

principalmente com a constatação de resultados altamente positivos. 

 O Projeto “Coma Melhor e Ande Mais” contemplou ações que desenvolveram 

conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Com estas atividades o aluno foi capaz 

de desenvolver competências e habilidades nas diversas 

áreas do conhecimento. 

 Os conteúdos conceituais foram trabalhados por 

ocasião da abordagem dos conceitos de Estatística Descritiva, 

bem como a conscientização sobre prevenção de doenças 

que podem, eventualmente, surgir como consequência da obesidade.  

 Os conteúdos procedimentais foram avaliados quando os alunos conjecturaram 

possíveis causas do problema sobre 19% deles estarem com sobrepeso e 42% estarem 

abaixo do peso normal e identificaram os “pontos chaves” para a investigação. Buscaram e 

analisaram informações a respeito desses “pontos chaves”. 

 Os conteúdos atitudinais foram observados quando os alunos elaboraram possíveis 

soluções para o problema e o explicaram de acordo com as soluções encontradas. 

 Essas etapas inter-relacionadas, promoveram um ensino de Matemática num 

contexto sociocultural, situando o aluno no ambiente do qual ele é parte, dando-lhe 

instrumentos para ser um indivíduo atuante e guiado pelo momento sociocultural que ele 

está vivendo. 

 No ensino da Matemática, destacaram-se dois aspectos básicos: 1) a observação do 

mundo real com representações através de esquemas, tabelas e figuras e 2) a relação dessas 

representações com princípios e conceitos matemáticos. Nesse processo, a comunicação 



 

 

teve grande importância e foi estimulada, levando o aluno a “falar” e a “escrever” sobre 

Matemática, a trabalhar com representações gráficas, 

desenhos, construções, a aprender como organizar e tratar 

estatisticamente os dados coletados.  

Com este Projeto foi possível aproximar a Matemática 

escolar dos interesses dos alunos e dos aspectos da vida fora 

da sala de aula. 
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ANEXOS 
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ANEXO I – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Este estudo está dirigido pela professora Alda de Cássia Zanin, e tem a finalidade de 
analisar dados de saúde infantil, com fins puramente acadêmicos, para seu Trabalho de 
Conclusão de Curso de Especialização Redefor no Instituto de Matemática e Estatística 
da Unicamp. 

A metodologia da pesquisa será a aplicação de um questionário, e não tem riscos 
previsíveis nem custos para o respondente, que poderá parar de responder as perguntas 
em qualquer momento, sem prejuízo algum. 
 
Suas informações serão tratadas de forma confidencial, para uma análise anônima dos 
dados obtidos. Com o preenchimento do questionário, você não tem a obrigação de 
participar em nenhum estudo ou projeto futuro da Unicamp. 

Uma cópia deste termo ficará em posse do responsável pelo menor. 
 
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a Prof.ª Alda de Cássia Zanin, pelo 
telefone (16) 33615162, em horário do período escolar do menor. 
 
Para denúncias e/ou reclamações referentes aos aspectos éticos desta pesquisa, procure 
o Comitê de Ética em Pesquisa da FCM/UNICAMP. 
Rua: Tessália Vieira de Camargo, 126 – CEP 13083-887 Campinas – SP 
Fone (019) 3521-8936 ou 3521-7187  
e-mail: cep@fcm.unicamp.br 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eu, ____________________________________________________________, 

pai/mãe/responsável por___________________________________________, 

aluno/a da E.E. Esterina Placco, autorizo sua participação neste estudo. 

 

São Carlos, 22 de outubro de 2012. 

mailto:cep@fcm.unicamp.br
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ANEXO II - QUESTIONÁRIO 

Este questionário tem por objetivo analisar aspectos de uma vida saudável dos alunos da 7ª. 

Série B da EE Esterina Placco. Faz parte de um projeto a ser desenvolvido no curso de pós-

graduação da UNICAMP e não haverá identificação dos respondentes. São perguntas simples 

e quaisquer dúvidas podem ser esclarecidas pela Profa. Alda Zanin, responsável pelo projeto. 

Desde já agradeço sua ajuda e cooperação. 

 

1)Gênero:     (  ) Feminino      (  ) Masculino 

 

2) Altura: ________ 

 

3) Quantidade de massa: _________ 

 

4) Circunferência do quadril: ________ 

 

5) O que você geralmente come no café da manhã? 

(  ) apenas café 

(  ) apenas leite 

(  ) leite com café ou com achocolatado ou com outra mistura 

(  ) café com leite e pão com algum recheio (margarina ou manteiga ou requeijão ou queijo ou 

geléia) 

(  ) apenas pão com algum recheio 

(  ) não como nada 

6) O que você geralmente come no almoço? 

(  ) arroz e feijão 

(  ) arroz, feijão e algum tipo de carne 

(  ) arroz, feijão, algum tipo de carne, salada de folhas 

(  ) arroz, feijão, algum tipo de carne, salada de folhas e legumes 

(  ) arroz, feijão e algum tipo de carne e suco ou refrigerante 

7) O que você geralmente come no jantar? 

 

 

 

 

8) Além dessas três refeições, o que você geralmente come no período da manhã (depois do 

café e antes do almoço)? 

(  ) chicletes, pirulitos, balas 

(  ) chicletes, pirulitos, balas e a refeição oferecida pela merenda escolar 

(  ) chicletes, pirulitos, balas, a refeição oferecida pela merenda escolar mais um salgado da 

cantina 

(  ) chicletes, pirulitos, balas e um salgado da cantina 

(  ) não como nada 

9) Além das três principais refeições, o que você geralmente come no período da tarde (depois 

do almoço e antes do jantar)? 

(  ) chicletes, pirulitos, balas 

(  ) chicletes, pirulitos, balas e frutas 
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(  ) apenas frutas 

(  ) café com leite e pão com algum recheio 

(  ) apenas pão com algum recheio 

(  ) não como nada 

10) Além das três principais refeições, o que você geralmente come no período da noite 

(depois do jantar e antes de dormir)? 

(  ) chicletes, pirulitos, balas 

(  ) chicletes, pirulitos, balas e frutas 

(  ) apenas frutas 

(  ) café com leite e pão com algum recheio 

(  ) apenas leite 

(  ) não como nada 

 

11) Quais atividades você faz no período da tarde? 

(  ) toca algum instrumento musical 

(  ) faz algum curso 

(  ) lê 

(  ) faz tarefas escolares 

(  ) arruma a casa 

(  ) assiste TV 

(  ) joga vídeo game 

(  ) fica no computador, em especial nas redes sociais 

(  ) pratica algum tipo de esporte 

(  ) brinca (anda de bicicleta, corre, pula) 

(  ) participa de projetos da escola 

(  ) outros. Quais _________________________________ 

 

12) Que atividades você faz no período da noite, após o jantar? 

(  ) toca algum instrumento musical 

(  ) faz algum curso 

(  ) lê 

(  ) faz tarefas escolares 

(  ) assiste TV 

(  ) joga vídeo game 

(  ) fica no computador, em especial nas redes sociais 

(  ) pratica algum tipo de esporte 

(  ) brinca (anda de bicicleta, corre, pula) 

(  ) conversa com a família 

(  ) outros. Quais _________________________________ 

 

13) O que você geralmente faz nos finais de semana? 

(  ) toca algum instrumento musical 

(  ) faz algum curso 

(  ) lê 

(  ) faz tarefas escolares 

(  ) assiste TV 

(  ) joga vídeo game 
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(  ) fica no computador, em especial nas redes sociais 

(  ) pratica algum tipo de esporte 

(  ) brinca (anda de bicicleta, corre, pula) 

(  ) conversa com a família 

(  ) sai para passear com a família ou com amigos 

(  ) ajuda nas tarefas domésticas 

(  ) outros. Quais _________________________________ 

 

14) Quantas horas de TV você assiste por dia? 

(  ) menos de 1 hora 

(  ) 1 a 3 horas  

(  ) 4 a 6 horas  

(  ) mais de 6 horas 

(  ) não assisto TV 

 

15) Quantas horas por dia você fica no computador e /ou videogame? 

(  ) menos de 1 hora 

(  ) 1 a 3 horas  

(  ) 4 a 6 horas  

(  ) mais de 6 horas 

(  ) não fico no computador e/ou videogame 

 

16) Você come/bebe enquanto está assistindo TV ou mexendo no computador? 

(  ) não 

(  ) sim  O quê:_________________________ 

 

17) Durante a semana você: 

Acorda às________ horas  e   vai dormir às _______ horas 

 

18) No sábado, você: 

Acorda às________ horas  e   vai dormir às _______ horas 

 

19) No domingo, você: 

 

Acorda às________ horas  e   vai dormir às _______ horas 

 

20) Nas aulas de Educação Física você: 

(  ) participa ativamente das atividades propostas  

(  ) participa parcialmente das atividades propostas  

(  ) foge das atividades propostas 

(  ) é dispensado(a) das aulas por motivo___________ 

 

21) Em sua família tem alguém que está aparentemente acima do peso? 

(  ) não 

(  ) sim. Quem: _______________ 

 

22) Você se sente em boa forma física? 
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(  ) sim 

(  ) não. Por quê? _____________________ 

(  ) não sei dizer 
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ANEXO III - ATIVIDADE DE SALA DE AULA 

 

 

 


