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CAPITULO I 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Considerada como uma epidemia, a obesidade foi enunciada pela Organização Mundial de Saúde 

como a doença do século XXI. Mas o que é mais: Portugal ocupa, na Europa, um lugar cimeiro em 

termos de obesidade infantil. Uma série de factores têm contribuído para o crescente número de 

crianças obesas em Portugal, assim, e para além dos factores genéticos, há que ter também em 

conta os factores ambientais e sociais, que são aqueles que exercem uma maior influência na 

magnitude assumida pela obesidade infantil no nosso país. 

Para procurar combater esta nova epidemia, entidades públicas e privadas têm desenvolvido 

acções de sensibilização junto do público mais jovem, não só em Portugal como também um pouco 

por toda a parte, assumindo-se os meios de comunicação social como os principais difusores da 

informação, resta-nos, porém, saber se as crianças, enquanto principais interessados, conhecem 

actualmente o que é a obesidade infantil e, em caso afirmativo, através de que canais tendem a obter 

informação sobre tal tema.  

Desta forma, o objectivo geral do presente estudo pretende precisamente saber se, e em que 

medida, as crianças conhecem o problema da obesidade infantil e através de que meios de 

comunicação social e de informação lhes chega a informação sobre este tema. Dito isto, apresentam-

se, de seguida, os objectivos específicos da nossa pesquisa: 

 

1. Definir o termo obesidade; 

2. Analisar a obesidade infantil num contexto europeu; 

3. Verificar o tratamento que tem sido dado à obesidade infantil pelos meios de comunicação social, 

no período compreendido entre 2006 e 2007; 

4. Analisar as principais campanhas e acções que as empresas, as instituições e os organismos 

públicos realizaram entre 2006 e 2007 no sentido de combater o problema da obesidade infantil; 

5. Realizar um inquérito por questionário junto das crianças do 4º ano do 1º ciclo das escolas públicas 

do distrito de Lisboa, no sentido de saber se estas conhecem de facto o problema da obesidade 

infantil e através de que meios adquirem essa informação  

 

Em termos globais, esta dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos. Num primeiro capítulo, é 

feita uma pequena introdução ao tema, sendo apresentados também os objectivos do estudo. No 

segundo capítulo, procede-se a um enquadramento teórico do tema, apresentando-se uma 

introdução histórica ao tema. Neste capítulo, atenta-se sobretudo à apresentação do conceito de 

obesidade, ao seu reconhecimento como doença e à sua importância no contexto social.  
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No terceiro capítulo, é desenvolvida uma análise documental sobre o tema da obesidade infantil, 

que tem por período temporal os anos de 2006 e de 2007, apresentando-se aí uma síntese das 

principais notícias emitidas pela televisão, pela imprensa e pela Internet. Para além do resumo das 

notícias transmitidas nestes principais órgãos de comunicação e informação, procurou-se estudar 

também alguns programas, jogos ou séries de entretenimento directa ou indirectamente relacionados 

com o tema da obesidade infantil, dada a sua manifesta importância entre o nosso público-alvo. 

No quarto capítulo, descreve-se e justifica-se a metodologia utilizada ao longo do estudo, 

nomeadamente a nossa opção pelo inquérito por questionário, procurando enunciar as suas 

vantagens no âmbito da investigação social aplicada. Neste capítulo, refere-se ainda, como não 

poderia deixar de ser, dado tratar-se de um processo de amostragem, o modo como definimos a 

nossa amostra e a forma como efectuámos o tratamento dos nossos resultados. 

Por último, o quinto capítulo reflecte o conjunto do nosso trabalho, dado que aí são apresentados, 

comentados e discutidos resultados finais da nossa investigação empírica, num diálogo permanente 

com a abordagem teórica que lhe serviu de base, com o manifesto propósito de darmos a conhecer 

não apenas a realidade estudada, no que respeita ao problema social da obesidade infantil, mas 

também de avançar algumas novas preposições teóricas, regressando da lógica da indução 

novamente ao exercício dedutivo, como é suposto em qualquer abordagem que se queira conforme 

com os protocolos mais elementares da ciência. 
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CAPITULO II 

 

 ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

Neste capítulo apresenta-se uma introdução ao tema da obesidade e uma abordagem sobre a 

obesidade infantil, através de uma análise baseada nos estudos nacionais e europeus realizados no 

período considerado. Este primeiro capítulo, encontra-se assim dividido em cinco pontos 

fundamentais, a saber: 

- A retrospectiva histórica do conceito de obesidade; 

- O enquadramento da obesidade enquanto doença;  

- A análise da obesidade num contexto social;  

- A obesidade infantil em números: análise europeia e nacional 

- As medidas adoptadas em Portugal para contrariar a evolução da obesidade infantil. 

 

 

1. A obesidade ao longo da história 

 

Antes de aprofundarmos o tema da obesidade como uma doença e um flagelo do nosso século, 

será importante fazermos uma breve viagem ao passado para ficarmos com uma percepção das 

várias interpretações que o corpo obeso teve ao longo dos séculos. 

 

1.1 Pré-história 

 

No período Paleolítico, cerca de 20.000 a 30.000 anos A.C., surgiram as primeiras representações 

da forma humana extremamente gorda. As representações da mulher eram de formas redondas e 

abundantes. A mulher obesa era, por esta altura, culto da fertilidade, sendo que este culto era 

efectuado através de rituais místico-religiosos.1   

A Vênus de Willendorf, uma estatueta feminina obesa era um dos símbolos de fertilidade e 

maternidade. Nesta altura, foram várias as deusas e as figuras míticas que representavam a 

fertilidade na Antiguidade, sendo todas elas veneradas e admiradas pelos seus seios e coxas 

obesas.2  

Como nos podemos aperceber, a obesidade esteve desde muito cedo presente de forma 

marcante nos seres humanos, sendo que nesta época ganhou uma importância e valor extremos. 

Contudo, e sensivelmente na mesma época, Hipócrates, considerado por muitos um dos homens 

                                                 
1 Ana Paula Gramacho Varela, «Você tem fome de quê?», in Psicologia: Ciência e Profissão, nº 1, vol. 26, 2006, 
pp. 82-93. 
2 Maria Salete A. Loli, «Obesidade como Sintoma: uma Leitura Psicanalítica», São Paulo, Vetor, 2000. 
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mais importantes da história da saúde, «o pai da medicina», nos seus manuscritos já alertava para os 

perigos que a obesidade tinha para a saúde, afirmando que a morte súbita acontecia mais em 

indivíduos gordos do que em magros.3 

 

1.2 Período Greco-Romano 

 

Os gregos iniciaram o culto ao corpo. Para os gregos cada idade tinha a sua própria beleza e a 

juventude tinha o poder de ter um corpo capaz de resistir a todas as formas de competição, fosse na 

pista de corridas fosse pela demonstração da força física. Donde, a estética, o físico e a inteligência 

faziam parte da sua busca da perfeição, sendo que um corpo belo era tão importante quanto uma 

mente brilhante. 

Todos os atletas da Grécia Antiga tinham em comum o culto da beleza física. Para eles, só seria 

possível vencer uma prova se um dado indivíduo fosse mais forte e mais esbelto que o seu 

adversário. Só com um corpo escultural, os indivíduos poderiam honrar as suas vitórias aos deuses, 

sobretudo a Zeus e a Apolo. Nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles e Hipócrates contribuíram 

para este culto pelo corpo atlético, afastando por completo a ideia da beleza obesa.4 

Durante o Império Romano, os padrões de beleza não se alteraram significativamente e os corpos 

magros e esbeltos continuaram a ser os mais apreciados. A célebre frase Mens Sana in Corpore 

Sano, de Juvenal, vem deste período, sendo que a derrota militar da Grécia perante Roma não 

impediu a influência cultural grega sobre os romanos. 

 

1.3 Da idade média ao século XXI 

 

Na idade média e com a ascensão do cristianismo o culto do corpo passou a ser considerado um 

pecado, regressando-se, por conseguinte, à concepção do ideal de beleza feminina de uma mulher 

roliça, de seios, ventre e ancas proeminentes, traços, estes, representados em telas e esculturas dos 

artistas da época.5 

Mas como o homem sempre demonstrou interesse pelo seu próprio corpo, não admira que no 

período da Renascença se impusesse novamente o ideal do corpo, das artes, da música, da ciência e 

da literatura. A beleza do corpo, antes pecaminosa e julgada negativa, é novamente explorada pelos 

grandes artistas como Leonardo da Vinci, responsável pela criação utilizada até hoje das regras 

proporcionais do corpo humano. Resultam deste período importantes estudos sobre a anatomia e a 

escultura de estátuas famosas, da representação de nus do corpo perfeito, como por exemplo, a de 

Davi, esculpida por Miguel Ângelo, considerada tão perfeita que os músculos parecem ter 

movimentos próprios.  

                                                 
3 Ana Cristina da Cunha, Cândido Simões Pires Neto, Arnaldo Tenório da Cunha Júnior, «Indicadores de 
Obesidade e Estilo de Vida de Dois Grupos de Mulheres Submetidas à Cirurgia Bariátrica», in Fitness & 
Performance Journal, nº 3 vol. 5, 2006, pp. 146-154. 
4 Indro Montaneli, «História dos Gregos», São Paulo, Ibrasa, 1962. 
5 Andréia Mendes dos Santos, «Obesidade Infantil e Mídia: As Ofertas da Televisão Alimentando a Doença», 
Disponível em http://www.comunicasaude.com.br/rev1artigoandreiamendes.htm. Acesso em 2 de Maio de 2008. 
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No século XVI, para além das exibições do desnudo esbelto, surge também a primeira monografia 

sobre obesidade, escrita em latim, a qual tinha como principal preocupação os aspectos clínicos da 

obesidade, sendo que a partir daqui foram aparecendo muitos outros trabalhos, o que marca, desta 

forma, uma viragem da visão sobre a obesidade: esta deixa de ser uma preocupação somente 

estética, para passar a estar associada aos problemas do excesso de peso para a saúde.6  

A obesidade é, actualmente, considerada uma doença crónica, que provoca ou acelera o 

desenvolvimento de muitas doenças e que causa a morte precoce. É considerada inclusivamente 

como uma epidemia, o que faz com que a Organização Mundial de Saúde7 a trate como a doença do 

século XXI.8 

 

 

2. A obesidade como doença 

 

Como já referimos anteriormente, desde muito cedo que a obesidade foi rotulada como uma 

doença por Hipócrates. Um outro estudioso, Galeno, discípulo de Hipócrates, estabeleceu mesmo 

uma primeira classificação para a obesidade: a obesidade natural (moderada) e a obesidade mórbida 

(exagerada). A este respeito, Galeno escreveu «a arte de evitar a gordura e manter a boa saúde é ser 

obediente, pois nos desobedientes, isto é impossível».9 A obesidade era, então, uma consequência 

da falta de disciplina do indivíduo, pelo que se aconselhava um tratamento que incluía: corridas, 

massagens, banhos, descanso e refeições que integrassem alimentos de baixo valor calórico; um 

pensamento que permanece válido até aos nossos dias.  

 

2.1 Como se desenvolve a doença? 

 

Existem vários elementos a ter em conta quando falamos de obesidade como uma doença, 

nomeadamente, o factor hereditário dos pais e familiares directos, o ambiente social e cultural onde 

se encontra inserido o indivíduo e o seu próprio estilo de vida. Assim, cada pessoa detém à partida 

uma série de características próprias que a distinguem no que respeita à sua saúde e à sua nutrição. 

A obesidade é, deste modo, o resultado de interacções genéticas, sociais e ambientais. Assim, filhos 

de pais obesos irão, com grande probabilidade, apresentar um maior risco de obesidade, não só 

pelas características hereditárias, mas também pelo próprio contexto social e familiar onde se 

encontram inseridos.10 

Seja como for, importa não esquecer que o aumento de peso está sempre associado a um 

aumento de ingestão de alimentos, por um lado, e por outro, a uma redução de gasto calórico. Ou 

                                                 
6 Ana Cristina da Cunha, Cândido Simões Pires Neto, Arnaldo Tenório da Cunha Júnior, «Indicadores de 
Obesidade e Estilo de Vida de Dois Grupos de Mulheres Submetidas à Cirurgia Bariátrica», op. cit.,  pp. 146-154. 
7 Doravante OMS 
8 Obesity: Preventing and Managing the Global Epidemic, World Health Organization, Report on a WHO 
Consultation Technical Report Series, n.º 894, Genebra, 2000. 
9 Henrique de Lacerda Suplicy, «Uma Perspectiva Histórica das Más Indicações do Tratamento Medicamentoso 
da Obesidade», in Revista Obeso, n.º 16, 2006, pp. 17-18. 
10 José Luís Themudo Barata, «Mexa-se.... Pela sua Saúde Guia Prático de Actividade Física e Emagrecimento 
para Todos», Lisboa, Dom Quixote, 2003.  
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seja: o peso do indivíduo tende a aumentar sempre que este consome mais calorias do que aquelas 

que despende. 

 

2.2 Classificação de obesidade 

 

Segundo a OMS, e para que a definição de obesidade seja coerente e universal, foi necessário 

classificá-la matematicamente. Para isso foi criado o Índice de Massa Corporal (IMC), sendo utilizado 

como medida internacional para obesidade. 11 

O IMC obtém-se dividindo o peso em quilos (kg) pela a altura em metros quadrados (m²). O valor 

obtido estabelece o diagnóstico da obesidade e caracteriza também os riscos associados conforme 

se apresenta no quadro n.º 1: 

 
 

Quadro n.º 1 — Categorias de IMC 
 

CATEGORIA IMC 

Abaixo do peso 
 < 20kg/ m² 

Peso normal  
 20-24,9kg/ m² 

Obesidade ligeira 
 25,0-29,9kg/ m² 

Obesidade Moderada 
 30,0-39,9kg/ m² 

Obeso grave 
 > 40kg/ m² 

 

 

Para um indivíduo com 1,70 m de altura e 86,7 kg de peso, ele terá um IMC = 30. Com um peso 

de 101,15 kg, ele atingirá um IMC de 35; com um peso de 115,6 kg, o IMC será de 40, sendo este 

associado a uma obesidade mórbida. 

Em resumo, aceita-se que o peso ideal ou com um menor risco para saúde corresponde a um IMC 

de 20 a 25, e até 27 para pessoas idosas. De salvaguardar que este índice deve ser usado para 

adultos, para crianças e adolescentes devem ser utilizadas curvas específicas, uma vez que, as 

mesmas ainda se encontram em fase de crescimento.12 

 

2.3 Consequências da obesidade 

 

As consequências da obesidade apresentam-se como sendo clínicas e psicológicas. Em termos 

de saúde as consequências directas são a diabetes, a hipertensão, as dificuldades de mobilidade, o 

aumento do colesterol, a artrite, os cálculos biliares, as hérnias de hiato, as varizes, a gota, as 

doenças cardiovasculares, as perturbações renais e os problemas de fertilidade nos homens. A 

obesidade tem igualmente consequências a nível respiratório. São, assim, comuns as apneias do 

                                                 
11 Obesity – Preventing and Managing the Global Epidemic, op. cit.  
12 Arlinda Chaves Frota, «Obesidade: Uma Doença Crónica ainda Desconhecida». Disponível em 
http://www.srsdocs.com/parcerias/publicacoes/diversos/obesidade.pdf. Acedido a 4 de Maio de 2008. 
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sono, a hipertensão pulmonar, a embolia, a disritmias cardíacas e a insuficiência cardíaca. Nas 

mulheres, a obesidade pode ainda relacionar-se com riscos acrescidos de cancro da mama, dos 

ovários e do útero, e no homem com os cancros da próstata e do cólon.13 

No entanto, e como foi referido acima, a obesidade tem ainda consequências a nível psicológico e 

social. Entre os indivíduos obesos surgem com relativa frequência depressões, ansiedade, 

isolamento, agressividade e casos de baixa auto-estima.  

 

 

3. Obesidade no contexto social  

 

Para além de todas as consequências maléficas para a saúde, são de destacar também as 

consequências negativas a nível psíquico e social para todos aqueles que sofrem de obesidade. 

Numa sociedade de consumo, em que impera o culto pela comida, não pode deixar de se ter em 

conta o reverso da moeda. A sociedade molda padrões de beleza e publicita os moldes dos corpos 

perfeitos. Para quem sofre de obesidade muitas vezes as regras ditadas pela sociedade são o maior 

peso e estigma que carregam.  

 

3.1 A obesidade nos meios de comunicação social 

 

Os meios de comunicação social, primordial veículo de informação e de formação, orientam as 

mais diversas formas de tratar o problema. Contudo, e ao mesmo tempo, estimulam tanto a venda de 

produtos alimentícios oferecidos pela indústria de consumo, como a definição de um padrão estético 

corporal. Os meios de comunicação social são uma arma poderosa se considerarmos o poder que 

têm na manipulação das pessoas, já que as informações que passam transformam modos de pensar 

e de agir, ou seja, podemos mesmo dizer que moldam a própria cultura nas suas mais diversas 

facetas.14 

A representação do corpo, de acordo com o padrão estético estabelecido e divulgado pelos meios 

de comunicação social, faz com que todos os que se «desviem do padrão vigente» sejam 

discriminados e olhados como casos desviantes. Razão pela qual ninguém quer tornar-se grande e 

volumoso e pôr em causa a sua imagem corporal.  

A questão torna-se então muito mais preocupante no sentido social, pois a própria obesidade 

tende a ser vista apenas como um problema de gula, de desleixo ou de preguiça, sendo 

subvalorizado o problema de doença. Assim, e num contexto social, a ideia do obeso passa de 

doente a relaxado: uma ideia que é reforçada pelos próprios meios de comunicação social. 

Em jeito de resumo, podemos então constatar um paradoxo. Por um lado, temos uma sociedade 

que explora o consumo da fast-food, por outro lado, assiste-se à valorização social e cultural da 

                                                 
13 «Obesity», in Mayo Foundation for Medical Education and Research, Disponível em 
http://www.mayoclinic.com/health/obesity/DS00314/DSECTION=6.  Acedido a 4 de Maio de 2008. 
14 Adriano Duarte Rodrigues, Comunicação e Cultura. A Experiência Cultural na Era da Informação, Editorial 
Presença, Lisboa, 1999 
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magreza como padrão de beleza, pressionando as pessoas a emagrecer através da publicidade em 

torno de produtos milagrosos de dieta. 

Surge então, e simultaneamente, uma pressão e uma rejeição social no que respeita à obesidade, 

as quais são muitas vezes extremamente difíceis de ultrapassar nos indivíduos mais vulneráveis. 

 

3.2 A rejeição social da obesidade  

 

Os obesos são discriminados e muitas vezes excluídos da sociedade, o que leva ao seu 

isolamento, à falta de auto-estima e à depressão. Os obesos têm prazer em comer, mas, ao mesmo 

tempo, sofrem porque sabem que um pequeno momento de satisfação irá custar-lhes mais um dia de 

reprovação por parte da sociedade. Por tudo isto, os obesos vivem numa constante dicotomia e 

dilema entre o prazer e o pecado.15 

A obesidade cria uma rejeição tão grande que muitas vezes o obeso recusa qualquer tipo de 

convívio social. Como se de uma «bola de neve» se tratasse, o obeso deixa de sair de casa e prefere 

comer chocolates e guloseimas em frente à televisão do que ter de enfrentar uma sociedade 

reprovadora, privando-se, assim de, simples hábitos do dia-a-dia como apanhar um transporte 

público, ir a um centro comercial, ir a um jardim público, ir à praia, ou comprar uma simples peça de 

roupa.16 

 

3.3 O «peso» da obesidade nas crianças 

 

É corrente ainda hoje pensar que as crianças mais gordinhas são as mais saudáveis. Com efeito, 

muitas são as mães que impigem comida aos filhos e em que o maior pesadelo é as suas crianças 

não comerem durante uma refeição. Em certos segmentos da nossa sociedade impera ainda o 

pensamento de que a «gordura é formosura», pelo menos para as camadas etárias mais novas. E é 

com este pensamento, que muitos pais recorrem com grande normalidade aos alimentos ditos 

perigosos, tais como as batatas fritas, os snacks, as bolachas, os refrigerantes, os bolos, etc. Estes 

são os mais comprados nas horas de lanche ou nos intervalos das refeições, porque são baratos, 

rápidos e principalmente porque as crianças comem e não reclamam. Contudo, esta realidade conduz 

inevitavelmente à obesidade das crianças, e tal como os adultos, também elas carregam o fardo e 

estigma social desde tenra idade.  

Discriminadas pelos colegas na escola, muitas dessas crianças são incapazes de acompanhar as 

actividades, autodispensam-se dos jogos que exigem um maior esforço físico, isolam-se e refugiam-

se. Maltratadas e gozadas pelos colegas e amigos, estas crianças tendem a perder a auto-estima, 

sendo o seu período de formação acompanhado por danos psicológicos que as vão acompanhar 

durante o seu crescimento e reflectir-se na sua personalidade futura como adultos: um peso muito 

duro para quem está a desabrochar para a vida social. 
                                                 
15 Flávia Maria Felippe, «O Peso Social da Obesidade», in Revista Virtual Textos & Contextos, n.º 2, 2003. 
Disponível em http://revistaseletronicas.pucrs.br /ojs/index.php/fass/article/viewFile/963/743. Acedido em 4 de 
Maio de 2008. 
16 Daniela Talamoni, «O Peso Real da Obesidade», op. cit. 
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4. Obesidade infantil no contexto europeu e nacional 

 

Mais importante do que descrever como se apresenta a obesidade na Europa e em Portugal — e 

principalmente a obesidade infantil, que constitui o tema de estudo da nossa dissertação —, é 

apresentar aqui o histórico e as tendências quantitativas quanto a este problema, as quais nos dão 

uma visão mais fiel da realidade. Como teremos oportunidade de ver, a obesidade em geral e a 

obesidade infantil em particular, tendem a afirmar-se como epidemias crescentes. 

 

4.1 Uma visão europeia da obesidade  

 

Uma primeira constatação diz respeito ao facto de a obesidade estar a aumentar de forma 

alarmante na Europa. O quadro n.º 2, que aqui reproduzimos, dá-nos uma visão desse aumento da 

obesidade na Europa ao longo de 20 anos. Se considerarmos o sexo dos indivíduos, observa-se que 

a obesidade é mais preponderante entre as mulheres do que entre os homens. Portugal, como se 

pode verificar, tornou-se rapidamente um dos países onde a obesidade assumiu um peso crescente. 

Assim sendo, e caso não sejam tomadas medidas até 2010, o continente europeu irá contar com 

cerca de 150 milhões de adultos obesos, ou seja, 20 por cento da população e com cerca de 15 

milhões de crianças e adolescestes obesos, 10 por cento da população infantil.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 «Europa discute estratégia de luta contra a obesidade», Novembro de 2006, Disponível em 
http://www.cienciapt.info/pt/index.php?option=com_content&task=view&id=18411&Itemid=235. Acedido a 10 de 
Maio de 2008. 
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Quadro n.º 2 – Crescimento da obesidade na Europa de 1985-2005.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 International Obesity TaskForce, «Trends in Adult Obesity Prevalence in Europe», Londres, 2007, Disponível 
em http://www.iotf.org/database/TrendsEuropeanadultsthroughtimev3.htm.  Acedido a 10 de Maio de 2008. 
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4.2 Obesidade infantil na Europa 

 

As crianças da Europa estão obesas. Se existe um problema grave quando falamos de adultos 

obesos, quando falamos de obesidade infantil o assunto torna-se ainda mais sério e com uma visão 

mais negativa da esperança de vida europeia. Se as crianças são o futuro e se estão doentes em 

tenra idade, cabe perguntar: o que será da população adulta daqui a alguns anos? Mais uma vez os 

números mostram que as crianças estão cada vez mais obesas e que o crescimento é exponencial. 

Se até há bem pouco tempo a Europa considerava a obesidade infantil como um problema da fast 

food americana, o facto é que hoje em dia, a doença está a ganhar proporções verdadeiramente 

alarmantes, que vão muito para além do problema da fast food e dos seus impactos na saúde. 

O quadro n.º 3 mostra-nos como a obesidade infantil está a crescer rapidamente em 7 países da 

Europa. Pelo que se pode afirmar que os Estados Unidos da América, que constituem nesta matéria 

um indicador de referência, estão a ter uma «concorrência de peso» por parte de países como a 

Inglaterra e a Polónia, para dar só dois exemplos. 

 

Quadro n.º 3 – Crescimento do excesso de peso entre os 5 e os 11 anos19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 «Obesity in Europe», Internacional Obesity Task Force, Bruxelas, 2005. Disponível em 
http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/iotf_en.pdf.  Acedido a 10 de Maio de 
2008. 
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Denominado como um «problema mediterrâneo»20, é em países como Sicília, Gibraltar, Grécia, 

Espanha, Itália e Portugal, que os índices de obesidade e o excesso de peso são mais elevados, 

ultrapassando os 30%, como nos mostra o quadro n.º 4. 

 

Quadro n.º 4 – Crianças obesas e em excesso de peso entre os 7 e os 11 anos21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Idem, ibidem. 
21 Idem, ibidem. 
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4.3 Obesidade infantil em Portugal 

 

Portugal apresenta-se, desta forma, como um dos países mais preocupantes em matéria de 

obesidade infantil no contexto dos países europeus, sendo que, como mostram os dados do quadro 

n.º 4, é o país, que a par com Gibraltar, tem as crianças mais obesas, ultrapassando os 10%. 

Com toda a certeza, uma série de factores tem contribuído para o crescente número de crianças 

obesas em Portugal. Para além dos factores genéticos, os factores ambientais e sociais são aqueles 

que têm uma maior influência na magnitude da obesidade infantil.  

Como referimos no início deste capítulo, muitas justificações são dadas para que historicamente o 

corpo obeso tenha ganho ou perdido importância em termos culturais e sociais. Para nós, é bastante 

claro que, nos últimos anos, houve um crescimento exagerado da obesidade infantil, sem que 

houvesse em Portugal qualquer tipo de mudanças históricas, sociais ou culturais que justifiquem tal 

facto. Assim sendo, é legítimo afirmar que os factores externos são os mais responsáveis pela 

evolução registada neste domínio. Uma série de factores têm então contribuído para o crescente 

número de crianças portuguesas obesas. E que factores são esses? 

Numa retrospectiva histórica, se compararmos o estilo de vida das nossas crianças com o das de 

há 20 anos, podemos afirmar que a sociedade de consumo actual é responsável diariamente por uma 

oferta de alimentos de alto valor calórico, com elevados índices de gordura e pobres em valor nutritivo 

e proteico. Estes alimentos, inexistentes ou não divulgados em tempos mais recuados, são hoje 

veiculados pelos maiores meios de informação, como a televisão, a internet e os jogos de 

computador, acabando por contribuir por modelar as atitudes e os comportamentos infantis. De forma 

coincidente ou não, são também estes veículos de informação os principais responsáveis pelo 

aumento do sedentarismo das crianças. E isto porque, brincar na rua deixa de ser uma opção, facto 

associado talvez a um aumento da insegurança. Pelo que a permanência e o entretenimento ficam 

em casa, no sofá, junto à televisão, no quarto, a navegar na internet, ou com os amigos virtuais em 

longas horas de lan parties.22 A redução da actividade física é evidente, pois é cada vez menor o 

número de horas gastas em jogos e brincadeiras que envolvam um elevado gasto calórico. As 

crianças deste século tendem a permanecer estáticas em frente de ecrãs virtuais, acompanhadas de 

snacks, batatas fritas, refrigerantes ou outros alimentos com enormes quantidades de açúcar, gordura 

saturada e sal, e desprovidos de qualquer valor nutricional.  

A dificuldade de tratamento da obesidade infantil torna-se assim um problema mais visível e de 

difícil resolução. Só através da informação e de acções especializadas é que se poderá inverter a 

elevada taxa de crescimento da obesidade infantil. Para travar o consumo excessivo de «produtos 

vazios» e aumentar o gosto pelas actividades físicas, torna-se imperativo informar e mudar as 

mentalidades e os estilos de vida dos portugueses, não só as das crianças mas de todos aqueles que 

as rodeiam. Sendo a obesidade infantil considerada como uma doença crónica, dado que não é 

curável com medicamentos, não pode ser negligenciada a necessidade permanente de informar as 

                                                 
22 Trata-se de um evento que junta várias pessoas com os seus computadores pessoais, os quais são ligados a 
uma rede local (LAN), com o objectivo de se jogar jogos de computador multiplayer (com vários jogadores ao 
mesmo tempo). 
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crianças sobre este problema, constituindo tal informação um ponto de partida obrigatório para a 

sensibilização e adesão das crianças a hábitos alimentares e a estilos de vida mais saudáveis.  

Tendo em conta tudo o que atrás foi dito, só nos resta constatar que é preciso agir, e tão depressa 

quanto possível! Caso contrário, a esperança média de vida das crianças portuguesas pode vir a ser 

mais curta do que a da geração dos seus pais. 

 

 

5. Obesidade infantil no contexto do mercado nacional 

 

Importa-nos, então, saber se o nosso mercado está consciencializado para este problema e de 

que forma está a agir. Sendo assim, vamos tentar perceber que acções estão a ser tomadas no 

sentido de informar e travar a crescente obesidade infantil em Portugal, ou, se pelo contrário, este 

problema está a ser ignorado ou sub-avaliado pelos organismos públicos e pelas empresas que 

produzem e comercializam produtos alimentares para os mais jovens. 

 

5.1 Organismos púbicos 

 

No contexto dos organismos públicos algumas acções estão já a ser tomadas de forma a controlar 

a obesidade infantil em Portugal. Considerada uma doença crónica e prevista no nosso Plano 

Nacional de Saúde, a Direcção-Geral da Saúde, aprovou, a 28 de Janeiro de 2005, o Programa 

Nacional de Combate à Obesidade (2004-2010). 

Tendo como principal objectivo baixar a crescente taxa de obesidade e pré-obesidade em 

Portugal, o referido Programa prevê medidas que passam: «(…) fundamentalmente, pelo 

desenvolvimento de acções a nível nacional e através da implementação de estratégias de 

intervenção, de formação e de colheita e análise de informação, as quais deverão sofrer replicação e 

adequação regional e local, de acordo com as especificidades existentes.»23 

O Programa Nacional de Combate à Obesidade pretende reduzir o peso nas pessoas obesas e 

naquelas que tenham um maior risco para desenvolver a obesidade. Outro dos objectivos é contrariar 

os hábitos determinantes do excesso de peso e «(…)em termos globais, contribuir para o  

desenvolvimento de uma cultura de promoção de um peso saudável na população portuguesa, tendo 

em conta uma cooperação intersectorial.» 24 

Para atingir este objectivo geral, o Programa Nacional de Combate à Obesidade pretende reduzir 

a proporção de indivíduos com IMC entre 25 e 30 e mais de 30. A população-alvo, para além das 

crianças entre os 5 e os 15 anos, é também constituída por pessoas de qualquer idade, pré-obesas, 

obesas e ex-obesas. 

Este Plano Nacional Contra a Obesidade, implementado pelo Governo, foi também motivo de 

algumas intervenções e preocupações pelos Deputados da Assembleia da República, tendo como 

preocupação principal estender tal programa às escolas através de um Programa Nacional de Saúde 

                                                 
23 Circular normativa n.º 4571/2005/DGCG, in  Diário da República, 2ª Série, n.º43, de 2 de Março de 2005. 
24 Idem, ibidem. 
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Escolar. Na vertente da preocupação escolar, foi inclusivamente sugerido pela Deputada Paula Nobre 

de Deus, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, «(…) a distribuição nas escolas portuguesas de 

um manual de promoção de estilos de vida saudáveis, nomeadamente ao nível da alimentação.» 25 

Esta deputada sublinha aquilo a que já nos reportámos anteriormente, nomeadamente que «(…) a 

obesidade é um bom exemplo, de como a saúde não depende exclusivamente da prestação de 

cuidados. Mais, é determinante, como sabemos, a influência do ambiente social, biofísico e ecológico. 

Daí que o investimento deste Governo é sobremaneira a prevenção. É fundamental o aumento do 

nível de conhecimento e de motivação das famílias para a alteração de hábitos de vida e o apoio à 

responsabilização progressiva e à auto-determinação das crianças e jovens nesta matéria.»26 

O Programa Nacional de Saúde Escolar, referido pela Deputada Paula Nobre de Deus, é um 

projecto que se está a desenvolver nos estabelecimentos de educação e de ensino do Ministério da 

Educação, o qual, para além da promoção de estilos de vida saudáveis tem, entre outros, os 

seguintes objectivos: fomentar uma alimentação saudável junto das crianças e incentivar à prática de 

actividade física. 

As estratégias do Programa Nacional de Saúde Escolar pretendem, desta forma, a melhoria da 

saúde das crianças e dos jovens, bem como a aquisição de conhecimentos, de capacidades e de 

competências na promoção da saúde.27 

Dentro deste programa, o próprio Ministério da Educação criou algumas iniciativas das quais 

destacamos aqui o Referencial para uma Oferta Alimentar Saudável, que teve como principal 

objectivo prestar esclarecimentos às escolas acerca dos géneros alimentícios que devem ou não ser 

fornecidos aos alunos nos bufetes escolares. Tendo como uma preocupação central a obesidade 

infantil, os princípios deste programa foram, e passamos a citar: 

- Melhorar o estado de saúde global dos jovens;  

- Inverter a tendência crescente de perfis de doença que se traduzem no aumento das taxas de 

incidência e prevalência de enfermidades como sejam a obesidade, diabetes tipo II, cárie dentárias, 

doenças cardiovasculares e outras;  

- Colmatar as carências nutricionais de uma população estudantil mais carenciada fornecendo-lhes 

os nutrientes e a energia necessários para o bom desempenho cognitivo;  

- Promover a saúde dos jovens através da Educação para a Saúde, especificamente em matéria de 

alimentação saudável e Actividade Física. 28  

Em face disto, podemos constatar que a obesidade infantil foi reconhecida como um problema de 

saúde pública em Portugal, o que levou o Ministério da Saúde a promover uma série de iniciativas 

neste campo, das quais se destacam ainda o Programa Nacional de Combate à Obesidade, criado 

em 2005, o Programa Nacional de Saúde Escolar, criado em 2006, ambos integrados no Plano 

Nacional de Saúde 2004-2010. O Ministério da Educação implementou um Referencial para uma 

                                                 
25 Paula Nobre de Deus, Sessão Plenária - Assembleia da República, Outubro de 2006. Disponível em 
http://www.ps.parlamento.pt/?menu=intervencoes&destaque=1&id=717. Acedido a 11 de Maio de 2008. 
26 Idem, ibidem. 
27 Despacho normativo, in Diário da República, nº 110, de 7 de Junho de 2006. 
28 «Escolas recebem Referencial para uma Oferta Alimentar Saudáve»l, Lisboa: Ministério da Educação, 2006. 
Disponível em http://www.min-edu.pt/np3/244.html. Acedido a 11 de Maio de 2008. 
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Oferta Alimentar Saudável nas escolas, sendo em 2007 criada a Plataforma contra a Obesidade, a 

qual integra representantes de diversos ministérios, do governo local e da sociedade civil.  

 

5.2 Entidades privadas 

 

Depois do exposto interessa-nos agora abordar a visão dos produtores de alimentos infantis, 

considerados, por muitos, como um dos principais responsáveis da obesidade infantil. Para além de 

serem empresas que pretendem obter lucros, vamos tentar perceber, ainda assim, se estas estão 

interessadas no problema da obesidade ou, se pelo contrário, deixam esse problema a cargo dos 

organismos públicos competentes. 

Uma das maiores marcas associadas às crianças é, sem dúvida, a McDonald’s, a qual lançou 

recentemente um novo Happy Meal29, em que pela primeira vez foi introduzido fruta fresca. Esta 

novidade traduz-se numa prática e apelativa embalagem com maçã cortada em fatias, pronta a 

comer. A marca salienta que aposta no acompanhamento das necessidades dos seus consumidores, 

razão pela qual tem vindo a incentivar à adopção de uma alimentação variada e equilibrada. Uma 

campanha que foi acompanhada por um folheto pedagógico com informação nutricional sobre o 

Happy Meal e as diferentes hipóteses de combinações possíveis, ajudando os pais e as crianças a 

variar as suas escolhas. 

 A Nobre apostou numa gama de mercado designada de Nobre Naturíssimos, uma linha de 

produtos de charcutaria, apresentados em fatias extra-finas, pré-embaladas, que se destinam a quem 

se preocupa com a saúde e bem-estar pessoais. Para os consumidores cada vez mais exigentes, e 

também mais conscientes dos malefícios da obesidade infantil, a Nobre teve a preocupação de 

conceber uma gama de produtos mais compatíveis com estas necessidades alimentares. 

A pensar no bem-estar dos consumidores, a Nestlé Portugal incluiu cereais integrais em toda a 

sua gama de cereais de pequeno-almoço. Produtos tão familiares do público infantil como o 

Chocapic, as Estrelitas, os Golden Grahms ou os Cookie Crips são agora produzidos com cereais 

integrais numa preocupação constante da Nestlé Portugal em criar hábitos mais saudáveis na 

alimentação das crianças portuguesas. 

A Federação das Indústrias Portuguesas Agro-Alimentares (FIPA) lançou uma iniciativa inovadora 

em Portugal, denominada Vitalidade XXI – a Indústria Agro-Alimentar por uma Vida Saudável, que 

tem como objectivo final promover estilos de vida saudáveis. Enquanto membro do Programa 

Nacional de Combate à Obesidade, a indústria alimentar pretende dar o seu contributo e trabalhar em 

parceria com poderes e organismos públicos, com os profissionais de saúde e com as associações 

de consumidores, numa base de eficiência e responsabilização de todos os actores envolvidos, 

incluindo os consumidores 

Estes são apenas alguns exemplos daquilo que as empresas, no interior do mercado nacional, 

estão a tentar produzir de forma a responder aos sinais alarmistas dados pela Europa e pelos 

poderes públicos sobre os números crescentes da obesidade infantil. Contudo, e após entrevistas 

                                                 
29 Menu específico para o target infantil constituído por um hamburger, batatas fritas e um refrigerante, tendo 
ainda um brinde oferta. 
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com alguns dos responsáveis das empresas referidas, o interesse pelo tema apenas parece residir 

em pequenos melhoramentos dos seus produtos de forma a torná-los mais saudáveis, considerando 

estes que informar e formar as crianças não constitui uma «tarefa privada», pelo que não se conhece 

nenhuma empresa que tenha em curso qualquer tipo de sensibilização junto das crianças sobre os 

problemas da obesidade infantil.  

Perante este panorama geral, somos levados a concluir que o mercado empresarial nacional de 

produtos infantis, limita-se a introduzir melhoramentos a nível nutricional, tais como a redução do 

açúcar ou a redução de sal, deixando para os organismos públicos a tarefa e o desafio de educar as 

crianças acerca dos malefícios inerentes à obesidade. 
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CAPITULO III  

 

ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

 

Entendendo-se a análise documental como «(…) um conjunto de operações que visam 

representar o conteúdo de um documento sob uma forma diferente da original, a fim de facilitar num 

estado ulterior, a sua consulta e referenciação»30. Neste estudo foram pesquisadas e resumidas as 

notícias que surgiram nos diversos meios de comunicação social nos anos 2006 e 2007, sobre o 

tema da obesidade em geral e sobre a obesidade infantil, desta forma pretendemos que o leitor possa 

ter uma visão alargada sobre o que foi publicado sobre o tema em estudo 

Pretendeu-se verificar a informação que foi veiculada pelos meios de comunicação social sobre o 

tema da obesidade infantil e a criação de conteúdos específicos sobre o tema, direccionados para o 

público infanto-juvenil na faixa etária entre os 7 e os 11 anos.  

A análise temporal referida, bem como a faixa etária seleccionada, foram escolhidas tendo em 

conta os resultados da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade e do Plano nacional Contra 

a Obesidade, ambos retratados no capítulo anterior. 

Com a exploração destas notícias e conteúdos informativos, pretendemos perceber através de 

que meios de informação as crianças, que constituem o alvo do nosso estudo, adquiriram a 

informação sobre o problema da obesidade. Para tal, escolhemos três  meios de comunicação social 

para desenvolver a nossa análise documental: 

- A televisão; 

- A imprensa; 

- A internet  

 

1. Televisão  

 

O rápido desenvolvimento dos meios de comunicação social de massas, ao longo do século XX, 

modificou de forma substancial os padrões culturais e os estilos de vida dos indivíduos e das famílias, 

alterando ainda, e radicalmente, as formas de conceber o lazer. E se é verdade que a televisão está 

presente de uma forma inequívoca e preponderante na vida das pessoas, sejam elas adultas ou 

crianças, não é menos verdade que esta últimas estão longe de se satisfazer com a programação 

que lhes é especificamente dirigida, consumindo também informação que integra o mundo dos 

adultos e que lhes coloca não só constantes oportunidades e desafios mas também múltiplas 

perplexidades e problemas individuais e sociais.  

Se fizermos uma análise histórica de todos os meios de comunicação, depressa concluiremos 

que, e apesar de todas as evoluções tecnológicas, a televisão continua a representar o mais 
                                                 
30 Laurence Bardin, Análise de Conteúdo, Lisboa, Edições 70, 1977, pp.55 
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importante meio de comunicação social inventado até aos nossos dias. Não admira assim, que os 

estudos empíricos demonstrem ─ o que está longe de ser uma singularidade do nosso país ─ que os 

portugueses vejam cada vez mais televisão,31 sendo que no caso específico das crianças, estas 

chegam a passar em média 4 a 5 horas por dia em frente à televisão.  

As conclusões do estudo, A Criança e a Televisão ─  Contributos para o Estudo da Recepção, 

realizado, em Outubro de 2005, pela investigadora Sónia Carrilho, mostram que a televisão constitui a 

principal fonte de informação sobre a actualidade nacional e mundial, tendo sido escolhida por 78% 

dos alunos do universo em estudo pela investigadora.32 

Um estudo da Marktest sobre o consumo de televisão por crianças com idades compreendidas 

entre os 4 e os 14 anos, revela também que o período do dia em que aquelas vêem mais televisão é 

durante a noite, entre as 20h e as 22h30m, seja nos canais por cabo ou seja nos canais generalistas. 

 

Quadro n.º 5  – Horas em que as crianças vêem mais televisão33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois do que atrás foi dito, iremos agora proceder a uma análise sobre o que foi emitido a 

respeito do tema da obesidade nos anos de 2006 e 2007, no período horário entre as 20h e as 22h 

nos canais generalistas nacionais e no canal Panda, o único canal por cabo seleccionado por ser o 

mais visto pelas crianças.34  

Dentro de todos os canais de televisão generalistas interessa proceder não só à identificação do 

tema, mas também sumariar o conteúdo das notícias emitidas nos telejornais, dado que estes 

ocupam por excelência o espaço televisivo no período horário acima mencionado. Por outro lado, 

vamos procurar saber quais os programas infantis que surgiram e que tiveram como principal 

                                                 
31 PORTUGAL, Marktest Audimetria/MediaMonitor, «Aumenta consumo de televisão», Lisboa, 2007, Disponível 
em  http://www.marktest.com/wap/a/n/id~f04.aspx.  Acedido a 18 de Maio de 2008. 
32 Sónia Maria Maia Carrilho, A Criança e a Televisão ─  Contributos para o Estudo da Recepção, Lisboa, 
Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, 2004. 
33 Eduardo Tomé, «É durante a noite que as crianças vêem mais a televisão», Diário de Noticias, de 4 Julho de 
2004, p. 60. 
34 «Crianças vêem três horas de televisão por dia», Crescer, de 5 de Fevereiro de 2005, p. 6. 

A que horas as crianças vêem TV? 
 

Nº MÉDIO DE MINUTOS QUE CADA CRIANÇA VÊ DIARIAMENTE (4-14 ANOS) 

 
9:00 ás 12:00 

 

 
12:00 ás 14:30 

 

 
14:30 ás 18:00 

 

 
18:00 ás 20:00 

 

 
20:00 ás 22:30 

 

 
22:30 ás 02:30 

 

 

1 3 minutos 

28 minutos 

25 minutos 

26 minutos 

58 minutos 

46 minutos 
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preocupação a temática da obesidade infantil, sendo que para esta análise não teremos em conta o 

período horário antes referido.  

Importa ainda sublinhar que a informação que a seguir se apresenta foi retirada do arquivo de 

notícias de cada uma das estações de televisão em causa, encontrando-se disponível nos seus 

respectivos sites: www.rtp.pt,  www.sic.pt,  www.tvi.pt, e www.tvcabo.pt. 

  

1.1 RTP 

 

Telejornal 2006 

 

2006-02-15 ─ Associação quer banda gástrica 

Segundo um estudo da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, os custos directos da 

obesidade em Portugal, a preços de 1996, eram de cerca de 46 milhões de contos. 

2006-05-02 ─ Nutricionistas «fundamentais nas câmaras» 

A sensibilização das câmaras para a importância de contratarem um especialista em nutrição é um 

dos principais objectivos do I Congresso Português de Alimentação e Autarquias, que decorre quinta 

e sexta-feira na Figueira da Foz. 

2006-06-08 ─ Excesso peso e obesidade infantil em Sintra superiores aos níveis nacionais  

Os alunos do primeiro ciclo do concelho de Sintra têm índices de excesso de peso e obesidade 

superiores aos do resto do País, revela um estudo de uma dietista da empresa municipal de 

educação, Educa, divulgado hoje. 

2006-08-30 ─ Abuso nas gorduras, sal e álcool dá vida pouco saudável a portugueses 

O abuso no consumo de gorduras, sal e álcool e a falta de exercício físico são alguns dos maus 

hábitos dos portugueses, que têm um estilo de vida pouco saudável, revela um inquérito da DECO 

Proteste. 

2006-11-15 ─ Ministros da Europa mobilizam-se contra a obesidade em reunião da OMS 

Ministros e altos funcionários da Saúde de 48 países da Europa analisaram, em Istambul, o 

progresso alarmante da obesidade no continente, no primeiro dos três dias de uma conferência da 

Organização Mundial da Saúde (OMS). 

 

Telejornal 2007 

 

2007-01-08 ─ Raparigas têm mais tendência para engordar antes da adolescência 

As raparigas têm maior probabilidade de se tornar gordas entre os 9 e os 12 anos do que durante 

a adolescência, revela uma equipa de investigadores na edição de hoje do Journal of Pediatrics. 

2007-03-04 ─ «Epidemia global» que ameaça sistemas de saúde pública 

A obesidade é uma "epidemia global" que pode destruir os sistemas de saúde pública, defendeu 

um especialista espanhol no âmbito das Conferências sobre "Novas Patologias", que decorrem em 

Lisboa. 
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2007-03-05 ─ Meninas obesas aos 4 anos entram mais cedo na puberdade 

As raparigas que são obesas aos quatro anos têm maiores probabilidades de entrarem na 

puberdade antes dos dez, cerca de dois anos antes da média, afirma um estudo norte-americano. 

2007-04-13 ─ Variação de um gene está ligada à obesidade 

A variação de gene específico acresce fortemente os riscos de ser obeso, segundo um estudo 

conduzido na Grã-Bretanha e na Finlândia que abrangeu 40 mil pessoas, e cujos resultados foram 

publicados quinta-feira nos Estados Unidos. 

2007-09-04 ─ BE questiona ministra da Educação sobre ensino de publicidade nas escolas 

O Bloco de Esquerda questionou hoje a ministra da Educação sobre o programa Media Smart, que 

prevê o ensino de publicidade perigosa a alimentos nas escolas portuguesas a partir de 2008. 

2007-09-05 ─ Cientistas descobrem gene que define se se é magro ou gordo 

Investigadores norte-americanos revelaram que um único gene pode controlar se as pessoas 

tendem ou não a ser gordas, uma descoberta que pode apontar novos caminhos à luta contra a 

obesidade e a diabetes. 

2007-09-06 ─ Hospitais públicos têm "enorme lista de espera" para cirurgias de obesidade 

A Obesidade afecta 15% das mulheres e 13% dos homens portugueses. Os hospitais que 

integram a rede pública de cirurgia da obesidade registam uma «enorme lista de espera», apesar de 

já terem operado mais de mil pessoas, afirmou o presidente da Sociedade Portuguesa da 

especialidade, António Sérgio. 

2007-11-01 ─ Dez cidades ecológicas do Reino Unido querem lutar contra a obesidade 

O governo britânico propõe-se combater a obesidade e outros factores de risco para a saúde 

criando dez cidades ecológicas, escreve hoje o jornal The Guardian citando fontes oficiais. 

2007-12-06 ─ Obesidade infantil: Empresas servem ementas pouco saudáveis nas festas 

infantis 

Batatas fritas, refrigerantes gaseificados, bolos altamente calóricos e guloseimas são alguns dos 

alimentos comuns à esmagadora maioria das ementas das festas de aniversário infantis organizadas 

por empresas, o que preocupa os especialistas por causa da obesidade infantil. 

2007-12-08 ─ EUA: Obesidade nos adolescentes poderá conduzir a uma crise de saúde pública 

dentro de 20 anos 

A crescente obesidade nos adolescentes americanos pode traduzir-se por um aumento de cerca 

de 20 por cento do número de casos de doenças cardíacas até 2035, segundo um estudo publicado 

no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. 

 

Como podemos verificar, no telejornal da RTP1, o ano de 2006 conta apenas com 5 notícias, 

sendo que, em 2007, o número de notícias sobre obesidade duplica para 10, um aumento que 

representa uma crescente preocupação com o tema da obesidade a nível nacional e que permite 

pressupor uma maior exposição e sensibilização dos telespectadores a esta temática. Desta análise, 

gostaríamos de sublinhar aqui a notícia de 8 de Junho de 2006, a qual está relacionada com a 

investigação levada a cabo por Raquel Ferreira. Trata-se, pois, de um estudo, desenvolvido entre 13 

de Março e 24 de Junho de 2004, junto de 125 crianças entre os 6 e os 10 anos das escolas oficiais 
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do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Sintra, o qual demonstrou que 35,6% dos alunos entre os 

6 e os 10 anos tinham excesso de peso ou eram obesos. A este propósito, e citando a investigadora, 

«os resultados encontrados são ainda mais assustadores do que na globalidade do país».35   

É ainda de referir que, durante os anos de 2006 e de 2007, surgiram na RTP2 programas com 

conteúdos dirigidos especificamente ao público infantil, os quais têm como preocupação a obesidade 

infantil. São, pois, de destacar: o Veggie Talles e o Vitaminix. O Veggie Talles é uma série que 

estreou na RTP2, em Setembro de 2006, e que se dirige ao público infantil entre os 4 e os 10 anos, 

tendo como objectivo promover a honestidade, a delicadeza e a tolerância. As personagens principais 

deste programa de animação são os vegetais mais conhecidos na alimentação das crianças: o Bob, o 

Tomate e o Luís Pepino. Estas, e outras personagens, para além de passarem mensagens sobre 

costumes sociais integradores e não desviantes, são ainda actores de hábitos alimentares sadios.  

O Programa Vitaminix foi para o ar em Novembro de 2007, tendo sido enunciado nos seguintes 

termos: «Num ano em que se disse que as meninas e os meninos portugueses estão obesos, 

apresentamos uma série que explica às meninas e aos meninos o que é que faz mal ou bem nos 

alimentos. Vitaminix é, assim, uma série educativa sobre a alimentação que procura explicar por que 

é que a cenoura faz bem aos olhos, os espinafres dão força e o que têm as bananas lá dentro.»36 

 

1.2 SIC 

 

Jornal da Noite 2006 

 

2006-01-26 ─ Açúcar a mais 

Um estudo da DECO concluiu que muitos alimentos têm excesso de açúcar e contribuem para que 

os portugueses ultrapassem a dose diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde. A 

maioria dos 110 alimentos estudados tem açúcar que é acrescentado pela indústria. Esta situação 

prejudica a saúde dos portugueses e contribui para o alastrar da chamada “epidemia do século XXI” – 

a obesidade. 

2006-03-28 ─ Excesso de peso atinge 14% dos jovens 

Catorze por cento dos jovens portugueses entre 14 e 17 anos têm excesso de peso e a 

esmagadora maioria, 82 por cento, nada faz para inverter a tendência, indica um estudo hoje 

divulgado pela Associação Portuguesa de Ex-Obesos e Obesos de Portugal (Adexo), 

2006-04-05 ─ Excesso de sal, gordura e açúcar  

As maiores empresas alimentares do Mundo não estão a levar a saúde a sério. Um estudo 

britânico concluiu que os gigantes da alimentação não se esforçam para reduzir o sal, a gordura e os 

açúcares, responsáveis pelo aumento da obesidade, diabetes e problemas cardíacos. 

 

 

                                                 
35 «Excesso de peso e obesidade infantil em Sintra superiores aos níveis nacionais», Agência Lusa, Junho de 
2006, Disponível em http://ww1.rtp.pt/noticias/index.php?article=243918&visual=26.  Acedido a 17 de Maio de 
2008. 
36 «Vitaminix», RTP, Novembro 2007, Disponível em http://tv.rtp.pt/EPG/infantil/popup.php?p_id 
=21036&e_id=&c_id=1.  Acedido a 17 Maio de 2008 
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2006-05-19 ─ Contra a gordura marchar...marchar 

Há 400 mil portugueses que sofrem de obesidade mórbida. A doença não mata, mas torna-os 

potenciais vítimas de outras doenças, essas sim, mortais. O problema não é de estética, como muitos 

portugueses(as) pensam nesta altura do ano, o problema é de saúde pública. E vai ter tendência a 

agravar-se, já que todos os estudos mostram que as crianças portuguesas estão cada vez mais 

gordas. 

2006-05-25 ─ Governo britânico proíbe leite gordo nas escolas 

As escolas britânicas vão ser proibidas de dar leite gordo aos seus alunos a partir de Setembro, 

noticiou hoje o jornal The Times. Trata-se de uma medida que faz parte de um plano governamental 

que pretende reduzir a obesidade entre os mais jovens. 

2006-09-07 ─ Alimentação saudável nas escolas 

Um estudo de uma equipa de Nutrição e Alimentação recomenda ao Ministério da Educação que 

retire alimentos prejudiciais à saúde das escolas. Se o Governo seguir as orientações dos 

nutricionistas, batatas fritas, refrigerantes sem fruta e alguns salgados poderão ser eliminados dos 

bares e das máquinas de distribuição de alimentos nos estabelecimentos de ensino. 

2006-10-15 ─ Obesidade afecta 20 milhões 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) concluiu que há mais pessoas com excesso de peso do 

que a passar fome. A obesidade já afecta mais de 20 milhões de pessoas em todo o mundo e deixou 

de ser apenas uma característica dos países ricos. 

2006-10-25 ─ Escolas algarvias com maus hábitos em 2005 

Mais de metade das escolas algarvias tiveram «nota negativa» em 2005 nas ementas servidas 

aos alunos, segundo um estudo efectuado pelo Centro Regional de Saúde Pública do Algarve. 

2006-11-09 ─ Obesidade em discussão no Porto 

Começa hoje no Porto o 10º Congresso Português de Obesidade. A doença afecta 250 milhões de 

pessoas no Mundo, mais do que a desnutrição. 

2006-11-12 ─ Dois mil a correr contra a obesidade 

Mais de duas mil pessoas, entre as quais crianças e adultos, participaram hoje na II Corrida pela 

Saúde promovida pelo Hospital Amadora-Sintra no âmbito do combate à obesidade. Dados da 

Comissão Europeia, divulgados em 2005, indicam que Portugal está entre os países europeus com 

maior número de crianças com excesso de peso, assim como Malta, Espanha e Itália.  

2006-11-15 ─ Estratégia contra a obesidade 

Os ministros da Saúde de 53 países europeus, entre os quais o português Correia de Campos, 

reúnem-se a partir de hoje em Istambul para delinear uma estratégia europeia de luta contra a 

obesidade. 

 

Jornal da Noite 2007 

 

2007-02-27 ─ Criança obesa com «vida ameaçada» 

A custódia de um menino de oito anos com 90 quilos pode ser retirada aos pais, no Reino Unido. 

O peso da criança é três vezes mais que o normal para a idade, pelo que os serviços sociais do 
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país estão a ponderar integrar o menino num programa de protecção de menores, acusando os pais 

de negligência. O Reino Unido está a braços com aquilo a que os médicos chamam «epidemia de 

obesidade infantil», causadora de doença coronária e diabetes. 

2007-02-13 ─ Mais de 30% das crianças têm excesso de peso 

Mais de 30 por cento das crianças portuguesas, entre os 9 e os 16 anos, são obesas ou sofrem de 

excesso de peso. O Ministério da Saúde vai, por isso,  apresentar, ainda este mês, um plano de 

combate à obesidade infantil. 

2007-03-21 ─ Obesidade infantil  

Uma criança brasileira com um ano já pesa 25 quilos. Os médicos continuam sem perceber os 

motivos para este caso de obesidade. 

2007-04-23 ─ Geração XL 

A Organização Mundial de Saúde chama-lhe a epidemia do século XXI. É, actualmente, a doença 

pediátrica mais comum em todo o mundo. Em Portugal, 30% das crianças entre os 7 e os 9 anos são 

obesas ou apresentam excesso de peso. Têm uma esperança de vida inferior à das gerações 

anteriores. 

2007-04-23 ─ Educação para a saúde 

O Presidente da República diz-se preocupado com a obesidade infantil e juvenil, defendendo por 

isso a necessidade de uma aposta na educação para a saúde dos jovens. 

2007-04-24 ─ Apetite dispara com anúncios de comida na TV 

 O apetite das crianças obesas e com excesso de peso aumenta mais do dobro depois de verem 

anúncios de produtos alimentares na televisão, indica um estudo realizado por psicólogos britânicos. 

2007-05-02 ─ Plataforma Contra a Obesidade 

O Ministério da Saúde lançou hoje a Plataforma Contra a Obesidade, um mal que em 2025 poderá 

afectar mais de metade da população mundial se não forem tomadas medidas. Em Portugal, cerca de 

32 por cento das crianças entre os sete e os nove anos de idade tem excesso de peso e 11 por cento 

é obesa. 

2007-05-08 ─ Mês do Coração 

No Mês do Coração, o Parlamento debate o problema da obesidade e a SIC visitou a consulta 

desta especialidade do Hospital de São João no Porto. Sabemos já que as jovens portuguesas são 

as que têm mais excesso de peso, se comparadas com as outras jovens europeias 

2007-05-08 ─ Há cada vez mais obesos em Portugal 

Doença afecta mais de 30% das crianças entre os 9 e os 11 anos. A população portuguesa tem 

cada vez mais obesos. É uma doença que traz várias complicações e diminui a esperança média de 

vida. As crianças são cada vez mais afectadas. 

2007-05-15 ─ Campanha contra a obesidade nas farmácias 

A Associação Nacional das Farmácias, o Instituto Nacional de Cardiologia Preventiva e a 

Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade promovem esta semana uma campanha em 

todas as farmácias do país. O objectivo é avaliar a obesidade e outros factores de risco de doenças 

cardiovasculares. 
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2007-05-19 ─ Dia Mundial Contra a Obesidade 

Mais de 30 por centro das crianças portuguesas entre os 7 e os 11 anos são obesas ou têm 

excesso de peso, segundo dados recentes da Organização Mundial de Saúde (OMS). 

2007-05-28 ─ Erros alimentares 

A maioria das crianças come mal ao pequeno-almoço, sobretudo porque ingere demasiados 

açúcares logo pela manhã. A conclusão é de um estudo do Instituto Superior de Ciências da Saúde. 

2007-06-11 ─ Formas de Vida 

Dos cerca de 4 milhões de obesos existentes em Portugal, quase 300 mil sofrem de obesidade 

mórbida. Sandra chegou a pesar 235 kg e Teodoro que ultrapassou a barreira dos 200 kg tiveram de 

aprender a viver numa sociedade que rejeita o formato XXL. 

2007-06-18 ─ Não à fast-food 

A União Europeia (UE) pode vir a restringir a publicidade a comida não saudável dirigida a 

crianças, como o fast food. A medida tem em vista combater a crescente obesidade infantil na 

Europa. 

2007-07-16 ─ Recuperar o pequeno-almoço 

Especialistas em nutrição querem recuperar o hábito de comer um papo-seco ao pequeno-almoço. 

Os especialistas alertam ainda para o problema das crianças esquecerem muitas vezes a refeição 

mais importante do dia e substituírem, cada vez mais, o pão por cereais ou bolos. 

2007-09-05 ─ Gene define quem é magro ou gordo 

Investigadores norte-americanos revelaram que um único gene pode controlar se as pessoas 

tendem ou não a ser gordas, uma descoberta que pode apontar novos caminhos à luta contra a 

obesidade e a diabetes. 

2007-10-11 ─ Obesidade custa 550 milhões de euros anuais 

A obesidade é o tema do 7º Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Nutrição e 

Alimentação, que decorre até sábado, no Hotel Porto Palácio, no Porto. 

 

No canal SIC, podemos contar 12 notícias sobre obesidade, em 2006, e com 17, em 2007. É de 

destacar o maior número de informação sobre obesidade, em geral, e a obesidade infantil, em 

particular, na SIC quando comparada com a RTP, sendo também de referir a exibição de notícias 

com um teor mais sensacionalista. Durante a nossa investigação muitas foram as crianças que 

referiram que sabiam o que era a obesidade infantil porque viram algumas das notícias aqui 

mencionadas, tais como, e a título meramente ilustrativo: i) a notícia de 27 de Fevereiro de 2007, na 

qual se dava a conhecer que uma criança de 8 anos poderia ser retirada aos pais porque pesava 90 

quilos; ii) a notícia de 21 de Março de 2007, na qual se relatava que uma criança brasileira de apenas 

1 ano de idade pesava já  25 quilos, sem que os médicos encontrassem qualquer explicação para tal 

facto. É de admitir que estes dois casos concretos, e aqui referidos a título exemplificativo, tenham 

tido algum impacto sobre o público infantil, por se tratarem de notícias que foram muito mediatizadas 

pela televisão, mas também porque as próprias crianças se reviram nas situações noticiadas. 
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Relativamente aos programas infantis da SIC, embora não exista nenhum programa cujo conteúdo 

vise especificamente o problema da obesidade entre as crianças, o facto é que não podemos deixar 

de referir a série infanto-juvenil, intitulada Floribella, a qual foi, como é do conhecimento geral, um 

fenómeno televisivo entre o público mais jovem. Para tal, decidimos fazer uma breve análise dos seus 

conteúdos, e isto para ver se, e em que medida, o tema da obesidade infantil foi ou não abordado 

durante os episódios desta série. Assim sendo, foi possível constatar que nos episódios transmitidos 

entre 17 e 28 de Setembro de 2007, o tema da obesidade foi um dos assuntos focados nesta série 

televisiva, dos quais se reproduz aqui um pequeno excerto: 

 

 «Embora Delfina já estivesse deprimida por causa do seu súbito aumento de peso, o seu estado 

de espírito piora depois de Magda insistir para que experimente um vestido que não lhe serve. A 

bruxa mãe, extremamente preocupada com a filha contacta Sampaio. Henrique fica impressionado 

com os textos de Martim sobre a família Fritzenwalden. Delfina, Magda e Araújo confessam a 

Sampaio o problema de peso, este estranha porque aparentemente estão normais e solicita a 

balança onde se pesaram. Olívia agradece a Flip a noite bem passada, Bata nota a cumplicidade 

entre ambos e fala mal com o guitarrista. Araújo, Delfina e Magda ficam estupefactos pelo seu peso 

ter voltado ao normal. Sampaio não tem dúvidas que os três sofrem de uma doença. Sampaio 

diagnostica às bruxas e Araújo uma obesidade imaginária e dá recomendações para fazerem face à 

doença. Delfina decide viajar sozinha.»37 

 

1.3 TVI 

 

2006 Jornal Nacional  

 
2006-01-19 ─ Mexicano pesa 550 kg 

O homem mais obeso do México pesa 550 quilos e é certamente um dos mais obesos do mundo. 

Manuel Uribe, mais conhecido por Meme, não trabalha há cinco anos e já nem sequer consegue 

andar. Os seus dias são passados em casa, na cama. 

2006-02-15 ─ Cirurgias «semi-clandestinas» nos hospitais 

Cerca de quatro mil pessoas já colocaram banda gástrica em Portugal, mas para isso, os hospitais 

tiveram de recorrer a subterfúgios. 

2006-10-15 ─ Campanha nacional de alerta a jovens 

Até ao próximo dia 28 a campanha «Todos Diferentes, Todos Saudáveis» vai percorrer 12 cidades 

do país para alertar para os perigos da obesidade. 

2006-11-02 ─ 30% das crianças portuguesas têm excesso de peso 

Trinta por cento das crianças portuguesas entre os sete e os nove anos sofre de excesso de peso 

ou mesmo de obesidade. Os especialistas acreditam que a prevenção tem de começar ainda durante 

a gravidez. 

 

                                                 
37 «Episódios Floribellla», SIC, Setembro de 2007, Disponível em: http://sic.aeiou.pt/online/sites+sic/floribella2/ 
episodios/floribella_semana39.htm.  Acedido a 17 de Maio de 2008. 
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2006-11-09 ─ Mais de metade dos portugueses são obesos 

Actualmente e pela primeira vez são já mais os obesos em todo o mundo do que os subnutridos, 

numa epidemia que afecta mais de 250 milhões de pessoas. A Organização Mundial de Saúde 

considera mesmo que a obesidade atingiu já um ponto dramático e também em Portugal o número de 

obesos continua a aumentar. 

 

2007 Jornal Nacional 

 

2007-02-27 ─ Criança de 8 anos com 89 quilos em risco 

Uma criança britânica de oito anos pode ser retirada da família porque pesa 89 quilos. As 

autoridades locais de Wallsend, no Norte de Inglaterra, estão a acompanhar o caso com muita 

atenção e consideram mesmo a possibilidade de retirar Connor Mac Creadie da custódia da mãe, sob 

a alegação de negligência. 

2007-02-28 ─ Criança com 89 quilos vai ficar com a mãe 

A criança inglesa de 8 anos que pesa 89 quilos não vai ser retirada à família. A decisão foi 

tomada, na terça-feira, depois de as autoridades da localidade de Wallsend terem chegado a um 

acordo com a mãe de Conor Mac Cready para proteger o bem-estar do rapaz. 

2007-05-02 ─ Problema afecta 15% dos portugueses 

A obesidade afecta 15% das pessoas em Portugal. Metade da população adulta tem excesso de 

peso, assim como 32% das crianças, entre os sete e os nove anos. São números preocupantes, que 

levaram à criação de uma Plataforma Contra a Obesidade. 

2007-05-03 ─ Estado vai subsidiar banda gástrica 

Os doentes obesos, que não tinham dinheiro para colocar uma banda gástrica, vão poder contar 

com mais 50 por cento de apoio do Estado. 

2007-05-19 ─ Mais de 30% das crianças portuguesas é obesa 

Mais de 30% das crianças portuguesas, entre os 7 e os 11 anos, são obesas ou têm excesso de 

peso. Os dados são da Organização Mundial de Saúde (OMS), reveladas no Dia Mundial contra a 

Obesidade. 

2007-05-29 ─ Poucas tomam pequeno-almoço saudável 

Apenas uma em 27 mil crianças, em Portugal, toma um pequeno-almoço considerado saudável. 

De acordo com um estudo do Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, a primeira 

refeição do dia dos mais novos é, em 99% dos casos, demasiado rico em gorduras e açúcares. 

2007-06-18 ─ União Europeia pode proibir anúncios publicitários 

Os anúncios a fast food podem vir a ser proibidos. A proposta é do Comissário Europeu para a 

saúde, que vê na proibição uma forma de travar a obesidade infantil. A epidemia afecta 21 milhões de 

crianças, só na Europa. 

2007-06-25 ─  400 mil novos casos por ano na Europa 

Os números de casos de obesidade continuam a ser assustadores. Todos os anos surgem na 

Europa 400 mil novas crianças com problemas de peso. Por isso mesmo, a Comissão Europeia 

poderá impor novas regras ao nível da publicidade para precaver o futuro. 
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2007-07-27 ─ Inquérito nacional traça diagnóstico «negro» 

Dados do último Inquérito Nacional de Saúde, realizado em 2005/2006. Com os resultados do 

estudo, Portugal fica, em alguns assuntos, cada vez mais distante das metas do Plano Nacional de 

Saúde. Desde logo no que diz respeito à obesidade, o número de portugueses obesos aumenta a 

cada dia que passa, independentemente da faixa etária. 

2007-08-22 ─ Obesidade pode ser provocada por vírus 

As células estaminais humanas usadas no estudo acumularam gordura quando foram expostas ao 

adenovírus-36. 

2007-09-05 ─ Rotulagem colorida para combater obesidade 

Mais de metade dos quatro milhões de neozelandeses têm peso a mais ou são considerados 

obesos. A rotulagem baseada em cores, uma das medidas adoptadas pelo Governo neozelandês 

para combater o problema, alerta os consumidores para o perigo dos alimentos. 

2007-11-12 ─ Governo vai pagar 100% da banda gástrica 

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai comparticipar a 100% as cirurgias de colocação de banda 

gástrica. O anúncio foi feito, este domingo, pelo director-geral de Saúde, Francisco George 

 

Ao nível do número de entradas para o tema da obesidade contamos com 5, em 2006, sendo que 

durante o ano 2007 foram 12 as notícias transmitidas pela TVI. Tal como aconteceu na SIC, mais 

uma vez o ano de 2007 apresenta um número muito superior comparativamente ao ano de 2006, o 

que de facto permite concluir, mais uma vez, tendência para uma maior mediatização do tema da 

obesidade, a que não será alheia também, e consequentemente, a uma maior sensibilização perante 

este tema. 

Neste resumo de notícias gostaríamos de referenciar a notícia de 19 de Janeiro de 2006, que 

anunciava o homem mais obeso do México. Esta foi também um das notícias que em contacto 

pessoal com os nossos inquiridos foi muito falada e referenciada. Mais uma vez o aspecto 

sensacionalista de uma notícia é preponderante para captar a atenção do público mais jovem. 

Gostaríamos ainda de fazer notar, mais uma vez, a notícia da criança de 8 anos que pesava 89 

quilos, que talvez pelo seu constante destaque nos vários canais de televisão tivesse sido a mais 

absorvida pelo público mais jovem. 

  

1.4 Canal Panda 

 

O Canal Panda é um canal de televisão que está inserido nos canais por cabo, oferecendo uma 

programação exclusivamente para as crianças com idades entre os 4 e os 12 anos, pelo que trata-se 

de um canal que transmite maioritariamente séries de animação e em menor medida filmes. Foi 

fundado em 1996, ainda sob o nome de Panda Club, sendo que, inicialmente, era também distribuído 

em Espanha. Dois anos mais tarde passou a chamar-se Canal Panda e, em 2000, centrou-se 

exclusivamente no mercado português.  
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O Canal Panda tem actualmente o recorde de audiências da TV Cabo Portugal, agora designada 

Zoon, o que se fica a dever ao facto de ser o canal preferido do público infantil.38 Como tal, tornou-se 

indispensável, no âmbito desta investigação, proceder a uma análise dos seus conteúdos 

programáticos durante o período entre 2006 e 2007. Dessa análise, podemos concluir que apenas foi 

transmitido um programa que assumia explicita e especificamente a preocupação com o problema da 

obesidade entre as crianças, o Vitaminix, tendo este sido retirado da grelha de programação do Canal 

Panda no ano de 2008. 

 

 

2. Imprensa  

 

Muitos foram os meios de comunicação social que surgiram depois da «revolução de Gutenberg».  

Meios de comunicação mais rápidos, fascinantes e interactivos. Contudo, a imprensa escrita 

continua a ter a sua relevância entre os meios de comunicação modernos, sendo que os jornais 

constituem importantes fontes de informação e formação, ao mesmo tempo que relatam e comentam 

os factos que se impõem no nosso quotidiano, quer a nível nacional quer a nível internacional. Assim, 

e no contexto da presente pesquisa, foram seleccionados dois jornais nacionais, através dos quais se 

procurou analisar as notícias publicadas sobre o tema da obesidade infantil, entre os anos de 2006 e 

de 2007. Referimo-nos, pois, ao Correio da Manhã, um jornal diário, e ao Expresso, um jornal 

semanário, escolhidos pelo facto de, no universo da imprensa generalista, estes dois jornais se 

destacarem dos demais quer pela sua tiragem quer pela sua circulação, conforme se pode observar 

nos quadros n.ºs 6 e 7 seguidamente reproduzidos. Importa referir, ainda, que as notícias 

seleccionadas nestes dois jornais contemplam as suas edições escritas e digitais. Mais se acrescenta 

que não foram considerados os jornais de distribuição gratuita, dado que estes têm zonas ou áreas 

de distribuição muito específicas, correndo-se, assim, o risco de estar a estudar pequenos nichos de 

mercado, estratégia que enjeitamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 Marina Almeida, «Canal Panda reforça produção própria e põe Noddy na grelha», Diário de Notícias, de 
Dezembro 2005, Disponível em http://dn.sapo.pt/2005/12/15/media/canal_panda_reforca_producao_propria.html. 
Acedido a 17 de Maio de 2008. 
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Quadro n.º 6 – Tiragem/Circulação do segmento: «informação geral» 200639 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação, «Análise de dados», Disponível em 
http://www.apct.pt/analisesimples_00.aspx?indice=4.1.  Acedido a 24 de Maio de 2008. 

 

Nome 

  

 

Periodicidade  

  

 

Tipo 

Publicação 

   

Trimestre 1 (2006) 

Tiragem | Circulação 

Trimestre 2 (2006) 

Tiragem | Circulação 

Trimestre 3 (2006) 

Tiragem | Circulação 

Trimestre 4 (2006) 

Tiragem | Circulação 

24 Horas Diário Jornal 73.329 43.007 69.553 40.286 73.481 46.980 69.166 39.830 

Correio da Manhã Diário Jornal 145.807 119.431 146.859 112.637 155.904 118.218 145.438 111.585 

Courrier I. Semanal Jornal 19.710 7.233 21.917 11.007 17.826 9.447 17.848 9.433 

Diário de Notícias Diário Jornal 63.123 36.324 56.833 35.645 57.643 39.688 61.349 39.987 

DIF Mensal Revista 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

Expresso Semanal Jornal 149.583 123.187 148.923 117.710 160.333 138.792 179.808 149.554 

Focus Semanal Revista 33.615 15.967 33.908 16.366 38.000 20.502 34.000 17.611 

Jornal da Região Semanal Jornal 221.250 221.250 214.615 214.615 214.000 214.000 220.000 220.000 

Jornal de Notícias Diário Jornal 128.103 100.188 125.968 94.108 127.563 98.516 125.747 97.122 

Jornal Destak Diário Jornal 154.450 154.450 174.016 174.016 164.953 164.953 177.404 177.403 

Metro Portugal Diário Jornal 154.945 154.945 159.825 159.825 158.211 158.211 160.409 160.409 

O Crime Semanal Jornal 30.377 15.199 30.000 13.912 30.000 15.018 30.000 14.602 

Plenitude Mensal Revista 0 0 0 0 86.120 86.120 95.000 95.000 

Público Diário Jornal 61.757 46.111 64.280 48.829 63.689 45.481 57.132 41.706 

Sábado Semanal Revista 75.360 54.031 84.485 57.870 89.895 62.719 79.854 61.079 

Selecções R.D. Mensal Revista 140.667 123.785 138.333 111.425 136.000 109.350 135.667 114.762 

Sol Semanal Jornal 0 0 0 0 182.667 126.224 120.385 67.615 

Tal & Qual Semanal Jornal 31.462 14.590 31.002 13.735 27.693 13.627 27.002 14.921 

Visão Semanal Revista 124.523 97.392 119.308 95.839 114.531 96.244 117.231 92.116 

Viva!... Trimestral Revista 130.000 124.699 130.000 124.774 130.000 124.700 130.000 124.622 
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Quadro n.º 7 – Tiragem/Circulação do segmento: «informação geral» 200740 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
40Idem, ibidem. 

 

Nome 

  

 

Periodicidade 

  

 

Tipo 

Publicação 

   

Trimestre 1 (2007) 

Tiragem | Circulação 

Trimestre 2 (2007) 

Tiragem | Circulação 

Trimestre 3 (2007) 

Tiragem | Circulação 

Trimestre 4 (2007) 

Tiragem | Circulação 

24 Horas Diário Jornal 63.346 35.386 62.968 34.300 64.861 40.114 62.618 37.903 

Conversas de Café Semanal Jornal 50.073 49.858 50.000 49.777 50.000 49.740 10.000 9.800 

Correio da Manhã Diário Jornal 147.194 116.893 150.089 121.576 159.729 124.692 147.620 112.116 

Courrier I. Semanal Jornal 15.271 12.452 20.108 11.391 17.801 8.284 17.547 7.669 

Diário de Notícias Diário Jornal 56.711 35.875 62.646 40.927 59.871 38.408 57.612 35.932 

DIF Mensal Revista 20.000 20.000 20.000 20.000 21.667 21.667 25.000 25.000 

Expresso Semanal Jornal 152.967 123.309 146.692 118.452 142.654 115.936 151.061 123.115 

Focus Semanal Revista 32.385 15.912 31.000 15.591 32.231 21.363 30.785 13.883 

Global Mensal Revista 0 0 0 0 0 0 31.130 11.600 

Global Notícias Diário Jornal 0 0 0 0 151.000 151.000 150.483 150.483 

Jornal da Região Semanal Jornal 220.000 220.000 220.000 220.000 189.167 189.167 210.000 210.000 

Jornal de Notícias Diário Jornal 119.000 88.713 128.954 98.816 126.212 98.693 117.465 89.480 

Jornal Destak Diário Jornal 172.242 172.241 177.417 177.416 169.071 169.071 172.576 172.576 

Meia Hora Diário Jornal 0 0 0 0 84.675 84.675 88.551 88.551 

Metro Portugal Diário Jornal 175.716 175.716 182.207 182.207 183.511 183.510 162.603 162.604 

MGI Bimestral Revista 0 0 0 0 0 0 8.500 5.668 

O Crime Semanal Jornal 30.000 14.109 30.000 13.208 30.000 14.176 27.912 13.044 

Plenitude Mensal Revista 95.000 95.000 80.000 51.258 48.333 7.528 40.000 23.716 

Público Diário Jornal 67.977 46.949 62.076 45.509 62.647 43.310 56.215 40.913 

Sábado Semanal Revista 86.851 74.934 84.698 65.184 91.462 65.416 87.885 64.688 

Selecções RD Mensal Revista 126.667 97.743 109.333 94.511 104.500 98.680 113.000 103.690 

Semanário Semanal Jornal 30.200 20.317 30.200 20.803 30.200 20.588 30.200 20.291 

Sexta Semanal Jornal 0 0 0 0 0 0 312.131 312.131 

Sol Semanal Jornal 80.946 52.053 74.669 48.972 72.011 49.157 73.831 49.046 

Super Interessante Mensal Revista 0 0 0 0 51.000 42.775 51.000 38.282 

Tal & Qual Semanal Jornal 26.846 11.285 23.481 9.758 20.976 9.610 0 0 

Visão Semanal Revista 138.388 116.349 126.038 96.670 124.231 105.393 122.062 100.334 

Viva!... Trimestral Revista 133.000 129.040 133.000 129.147 133.000 129.129 133.000 129.138 
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2.1 Correio da Manhã 

 

Correio da Manhã 2006 

 

2006-01-23 ─ Combate à obesidade 

A espanhola Punto Radio, em colaboração com uma instituição (CCMI) dedicada à investigação 

de técnicas cirúrgicas, estreou ontem um programa semanal dedicado aos problemas da obesidade.  

2006-01-26 ─ Menos anúncios a refrigerantes 

Os principais fabricantes de refrigerantes acordaram restringir a publicidade dirigida às crianças 

nas suas campanhas europeias, como apoio à estratégia lançada pela União Europeia para enfrentar 

a obesidade infantil. 

2006-02-09 ─ Escola recusa máquinas e serve comida saudável 

A Escola Secundária D. Duarte, em Coimbra, foi pioneira a retirar as máquinas de venda de 

produtos alimentares. Uma atitude que antecipou as acções de sensibilização do Gabinete de 

Nutrição e Educação Alimentar da Direcção Regional de Educação do Centro (DREC). 

2006-03-07 ─ Refrigerantes aumentam peso dos jovens 

A ingestão diária de bebidas com alto teor de açúcar pode vir a ter consequências bem amargas. 

É a balança que o confirma. Segundo um estudo publicado na revista Pediatrics, os jovens que 

consomem uma lata de refrigerante por dia podem ter mais 6,5 quilos no fim do ano. 

2006-03-29 ─ Comida saudável nas escolas 

O Governo prevê regulamentar, até final do ano, o tipo de comida que as máquinas distribuídas 

pelas escolas podem oferecer à população estudantil. Trata-se de uma das medidas que está em 

estudo no âmbito do Plano Nacional de Combate à Obesidade. 

2006-05-19 ─ Bandas gástricas gratuitas em privados 

A Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal (ADEXO) indica que são cerca de 400 

mil os portugueses que sofrem de obesidade mórbida, uma doença que pode ser tratada através da 

colocação de uma cinta (banda gástrica) em volta da parte alta do estômago que regula a passagem 

dos alimentos. O Estado prepara-se para pagar na íntegra as cirurgias em pessoas obesas feitas em 

clínicas privadas e sociais e que chegam a custar 8500 euros. 

2006-05-20 ─ Obesidade vai ter ajuda 

O tratamento das doenças associadas à obesidade, as faltas ao trabalho por causa delas e a 

perda de anos de vida saem caro ao Estado. Facilitar a colocação de bandas gástricas, pagando 

cirurgias no sector privado, pode, no final das contas, resultar em poupança. 

2006-06-19 ─ Hospital de S. José realizou mais de 700 cirurgias a obesos 

O Grupo de Estudo e Tratamento da Obesidade do Hospital S. José, que lida há quatro anos 

com problemas de obesidade mórbida já operou mais de 700 pessoas. Desde o seu inicio em 2002, 

que o serviço reivindica uma balança digital. 

2006-08-15 ─ Há mais gordos do que subnutridos 

Especialistas em nutrição concluíram que existem mais pessoas obesas em todo o mundo do que 

sobrenutridas, em consequência das mudanças de hábitos alimentares e da falta de exercício físico. 
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2006-08-19 ─ Guerra à obesidade começa na escola 

Guerra à obesidade de quatro milhões de portugueses, entre adultos e crianças. Este pode ser o 

lema da megacampanha de higiene alimentar que o Governo, através dos ministérios da Saúde e da 

Educação, se prepara para lançar em Setembro. A indústria alimentar colabora nesta autêntica 

«frente nacional» pela saúde e vai reduzir as quantidades de açúcar e de sal. Passa também a 

produzir mais alimentos «light» (com baixas ou nulas calorias e gorduras). Bolos e refrigerantes 

podem mesmo vir a ser banidos das escolas já no próximo ano lectivo e as refeições nas cantinas 

mais saudáveis. 

2006-10-04 ─ Sopa para ministros 

Escolhendo a sopa como prato principal, os ministros da Educação e da Saúde deram o exemplo 

de um bom hábito alimentar, ontem, perante centenas de alunos da Escola Secundária de Loulé, 

começando uma verdadeira ‘guerra’ à obesidade entre os mais novos. 

2006-10-16 ─ Pais dão maus alimentos 

Um terço das crianças em Portugal sofre de obesidade. Pior do que nós, na União Europeia, só a 

Espanha. Vítimas de uma alimentação errada, que lhes é dada pelos pais, cresce o número de 

observados nas consultas de Obesidade Infantil, revela a Associação de Doentes Obesos e Ex-

Obesos de Portugal. Hoje, por ocasião das comemorações do Dia Mundial da Alimentação, diversas 

iniciativas centram-se no combate à gordura que ameaça a saúde de cerca de 600 mil menores em 

Portugal. 

2006-11-10 ─ Comer depressa em pé e a ver TV engorda 

Comer depressa, em pé, ou a ver televisão são factores que contribuem para o aumento da 

obesidade. 

2006-11-12 ─ Gordura é doença 

Desde sempre houve gente muito magra, magra, ‘normal’, gorda e muito gorda. Já lá vão os 

tempos em que gordura era formosura e, nos nossos dias, estes dois parâmetros não encaixam na 

mesma pessoa. 

2006-12-04 ─ Saúde: Pediatras acusam publicidade 

A publicidade inapropriada contribui para o desenvolvimento de inúmeras doenças em crianças, 

como a obesidade e a anorexia, e influencia comportamentos, como o início precoce da vida sexual, 

defendeu a Academia norte-americana de Pediatria em declaração ontem emitida. 

 

Correio da Manhã 2007 

 

2007-02-27 ─ Menino obeso pode ser tirado à família 

Um menino britânico de apenas oito anos e com 89 quilos poderá vir a ser retirado à família e 

forçado a tratamentos médicos contra a obesidade, tanto mais que a mãe se recusa a obrigá-lo a 

parar a alimentação errada. 
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2007-03-10 ─ Mais atenção a crianças obesas 

O director-geral da Saúde, Francisco George, anunciou ontem em Coimbra a criação de um 

Observatório para a Obesidade Infantil no segundo semestre de 2007, no âmbito da Plataforma 

Nacional de Combate à Obesidade. 

2007-03-31 ─ Criança obesa retirada aos avós 

Um menino espanhol, que vivia com os avós e que chegou a pesar cem quilos, foi retirado à 

família e entregue aos serviços sociais. 

2007-04-13 ─ Adolescente recebe banda gástrica 

Um adolescente de 13 anos com 158 quilos e 1,83 metros foi operado no Hospital Particular de 

Lisboa para lhe ser colocada uma banda gástrica. Uma cirurgia que inibe o apetite e por isso faz 

perder peso.  

2007-04-17 ─ De pequeno é que se aprende a comer bem 

Quando as crianças não apresentam sinais de excesso de peso e são saudáveis, os pais, avós e 

familiares atendem frequentemente aos seus pedidos: pizas, hambúrgueres, batatas fritas, gelados, 

bebidas com gás, chocolates, chupas, bolos e bolinhos. 

2007-05-19 ─ 2402 à espera da banda 

Um total de 2402 doentes obesos encontram-se em lista de espera cirúrgica para a colocação da 

banda gástrica, segundo dados oficiais actualizados a 31 de Março. Nesta lista não estão 

contabilizados os milhares de obesos que ainda não integram a lista de espera para cirurgia mas já 

estão em lista de espera para uma consulta num hospital. Num ou noutro caso os doentes têm de 

aguardar vários anos até entrarem num bloco operatório. Muitos não resistem às complicações das 

várias doenças causadas pela obesidade e acabam por morrer. Dados preocupantes que assinalam o 

Dia Nacional da Luta Contra a Obesidade, que hoje se assinala. 

2007-08-05 ─ Obesidade pode ser contagiosa 

Especialistas norte-americanos defendem que quem tem amigos com quilinhos a mais corre um 

risco acrescido de vir a sofrer com o mesmo problema. 

2007-08-09 ─ 150 mil obesos precisam de pôr banda gástrica 

Existem em Portugal cerca de 150 mil obesos com indicação clínica para colocação de banda 

gástrica. O tratamento cirúrgico destes doentes representa um custo para o Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) de 4500 euros por pessoa, ou seja, um custo total de 675 milhões de euros. 

2007-08-19 ─ Salas e equipas especiais para tratar obesos 

A obesidade é um problema de saúde pública, não só em Portugal mas um pouco por todos os 

países desenvolvidos. Os profissionais de saúde precisam de regras bem definidas para lidar com 

estes doentes. 

2007-09-06 ─ Comida saudável nas aulas 

Um terço das crianças portuguesas têm peso a mais e mais de dez por cento são obesas. A 

prevenção da obesidade infantil começa em casa, mas é na escola, onde passam a maior parte do 

dia e fazem mais refeições, que os mais novos devem adquirir hábitos saudáveis. 
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2007-09-28 ─ Obesidade é um flagelo 

Markos Kyprianou, comissário europeu para a saúde e protecção do consumidor, veio a Lisboa e 

falou em exclusivo com o CM. Na entrevista manifestou preocupação com o flagelo da obesidade. 

2007-10-16 ─ Nutrição continua esquecida 

É uma área ‘esquecida’ pelas autarquias. Apenas 15 dos 308 municípios portugueses têm 

nutricionista, de acordo com dados revelados pela Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN), 

que lembra que os menus escolares do Pré-escolar e 1.º Ciclo são da responsabilidade das câmaras 

municipais. 

2007-11-05 ─ Hospitais à espera dos super obesos 

O Governo quer que os hospitais tenham condições para que doentes com 300 quilos possam ser 

tratados. Na circular normativa, enviada pela Direcção-Geral de Saúde (DGS) a todos os hospitais, as 

directivas são claras: todos os equipamentos e instalações devem ser adequados ao tratamento 

destas pessoas, nomeadamente no que se refere à dimensão e resistência ao peso. 

2007-11-09 ─ Mais obesos com direito à cirurgia 

Para «evitar o congestionamento» dos hospitais, a Direcção-Geral de Saúde (DGS) tinha optado 

por limitar o acesso à cirurgia de tratamento da obesidade a doentes com índice de massa corporal 

(IMC) superior a 50, mas voltou ontem atrás na decisão e corrigiu a circular normativa publicada há 

uma semana. 

2007-11-10 ─ Obesos com tudo pago 

Para aumentar o número de operações de colocação da banda gástrica a doentes obesos e 

diminuir a lista de espera para este tipo de cirurgia nos hospitais portugueses, o Governo vai este fim-

de-semana anunciar a actualização da tabela paga pelo Serviço Nacional de Saúde no âmbito do 

SIGIC – Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia. 

2007-11-12 ─ Saúde paga banda gástrica 

O director-geral da Saúde anunciou ontem que o Serviço Nacional de Saúde vai passar a 

comparticipar a cem por cento as cirurgias para colocação de banda gástrica. 

2007-12-12 ─ Alimentos saudáveis com dedução fiscal 

Os portugueses estão mais gordos, segundo o último Inquérito Nacional da Saúde relativo a 

2005/2006. «Dos 55 aos 64 anos a obesidade aumentou 31 por cento nos homens e 16 por cento nas 

mulheres. Também entre os 18 e os 24 anos aumentou 34 por cento nos homens e 25 por cento nas 

mulheres», disse ontem o ministro da Saúde, Correia de Campos, no âmbito da apresentação do 

Movimento Energia Positiva, uma iniciativa apadrinhada pela Galp Energia, que se junta à Plataforma 

Nacional contra a Obesidade. 

 

Poderemos desta primeira análise concluir que a imprensa escrita esteve durante os anos de 2006 e 

2007 mais atenta ao flagelo da obesidade infantil do que qualquer estação de televisão. Senão 

vejamos, no ano 2006 publica 15 notícias sobre o tema e no ano 2007 publica 17. Feitas as contas, 

teríamos em média uma notícia em cada mês.  
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2.2 Jornal Expresso 

 

Jornal Expresso 2006 

 

2006-03-25 ─ A alimentação da criança 

É sem dúvida necessário, durante a infância, adquirir bons hábitos alimentares: uma criança que 

se alimente racional e equilibradamente crescerá saudável e em harmonia. 

2006-09-09 ─ Escola e alimentação  

Num estudo recente efectuado em escolas e jardins de infância, constatou-se que a oferta 

alimentar consistia em fritos, enchidos (salsichas) e fumados. Ora, estes alimentos contêm uma 

quantidade de gordura e sal muito além da desejável. Numa altura em que a obesidade infantil em 

Portugal ronda os 15%, a escola desempenha um papel fundamental na modificação de atitudes e 

comportamentos alimentares das crianças, nomeadamente contra as agressivas campanhas de 

«marketing» que vendem alimentos nada saudáveis e prejudiciais a curto e longo prazo. 

2006-10-07 ─ Aprender a comer 

Em apenas um ano, os números da obesidade na Europa «engordaram» 15%. O Ministério da 

Agricultura italiano quis saber o que pensam os jovens sobre uma alimentação saudável. Portugal 

marcou presença. 

2006-10-21 ─ De pequenino, se aprende a comer 

Os padrões alimentares adquiridos na infância são determinantes para o resto da vida. A 

opinião é de Isabel do Carmo, endocrinologista, que deixa um alerta: «A obesidade pode ocorrer logo 

nos primeiros anos e é muito difícil de reverter». Uma realidade que deveria levar os pais a estarem 

atentos à dieta fornecida nas escolas: «O que se passa em casa, com a família, é tão importante 

como o que se passa na escola». 

2006-11-11 ─ Portugueses mais gordos e doentes 

Mais de metade dos portugueses (52,4%) sofre de excesso de peso ou obesidade. A doença 

afecta 250 milhões de pessoas no mundo, mais do que a desnutrição. 

 

Jornal Expresso 2007 

 

2007-04-21 ─ Coração, sal e obesidade ameaçam portugueses 

A maioria dos portugueses tem dois factores de risco associados às doenças cardiovasculares e a 

OMS afirma que consomem o dobro do sal recomendado. A provar que a Saúde não anda bem, 

somos os terceiros em obesidade infantil. 

2007-04-21 ─ João, 13 anos, 158 quilos 

Obesidade infantil: Taxas nacionais são já das mais elevadas na Europa. Maus hábitos 

alimentares e sedentarismo apontados como causas principais. Aos 13 anos, João era um dos mais 

jovens obesos na lista de espera do Pulido Valente. 
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2007-04-21 ─ Peso a mais pode ser «maus tratos» 

Em Espanha, uma criança de dez anos e 100 quilos foi retirada aos avós pelos serviços sociais do 

Principado das Astúrias, ao concluir-se que não tinha qualquer problema hormonal: a obesidade 

estava relacionada com a alimentação. 

2007-05-05 ─ Empresas reforçam combate à obesidade 

Áreas de serviço, postos de abastecimento e facturas de gás natural vão exibir mensagens de 

apelo para uma alimentação saudável. 

2007-05-05 ─ Barriga inimiga 

Toda a gente sabe que o excesso de peso é péssimo para a saúde e que o mal, há muito, deixou 

de ser americano. Mas nem toda a gordura é igual. Para o coração, pelo menos, ter gordura nas 

coxas e nas nádegas não é grave. Pelo contrário, uma silhueta barriguda não augura nada de bom.  

2007-10-03 ─ O’Neal combate obesidade 

Já afastado da alta competição, Shaquille O’Neal, antiga estrela do basquetebol americano, 

decidiu voltar ao activo, desta feita para ajudar as crianças obesas a perder peso. 

2007-10-13 ─ Mais açúcar e gorduras em tempos de crise 

Os portugueses comem mal quando há pouco dinheiro para gastar. Os jovens são o pior exemplo 

da epidemia que apenas está a começar 

2007-11-02 ─ Produtores de fruta oferecem sete toneladas de pêras às escolas 

Durante a campanha, que irá decorrer nos próximos sete meses, serão distribuídas duas pêras 

por semana a cada criança.  

2007-11-17 ─ Menos 30 kg em 7 meses 

Quando tinha 158 kg, saciava a fome com um frango. Agora, com menos 28 kg, fica-se pelo bife 

grelhado, já faz trabalho de ginásio e deixou de ter vergonha de sair à rua ou ir à escola. 

2007-12-06 ─ Obesidade infantil: DGS quer código de boas práticas contra ementas pouco 

saudáveis nas festas infantis 

O responsável pela Plataforma contra a Obesidade defende que as empresas que organizam 

festas para crianças devem adoptar um código de boas práticas que evite a promoção de alimentos 

ricos em sabor e pobres em qualidade.  

2007-12-06 ─ Obesidade infantil: Empresas servem ementas pouco saudáveis nas festas 

infantis  

Batatas fritas, refrigerantes gaseificados, bolos altamente calóricos e guloseimas são alguns dos 

alimentos comuns à esmagadora maioria das ementas das festas de aniversário infantis organizadas 

por empresas, o que preocupa os especialistas por causa da obesidade infantil. 

2007-12-08 ─ EUA: Obesidade nos adolescentes poderá conduzir a uma crise de saúde pública 

dentro de 20 anos 

Chicago, Illinois, 8 Dez - (Lusa) - A crescente obesidade nos adolescentes americanos pode 

traduzir-se por um aumento de cerca de 20 por cento do número de casos de doenças cardíacas até 

2035, segundo um estudo publicado no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra.  
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2007-12-10 ─ Ciência: Obesidade enfraquece o sistema imunitário 

Um estudo norte-americano revela que a capacidade de lutar contra infecções bacterianas é 

enfraquecida em ratos obesos, aumentando a evidência de que há uma ligação entre a obesidade e 

as disfunções do sistema imunitário 

2007-12-11 ─ Obesidade: Direcção-Geral de Saúde vai concluir três grandes estudos até final 

do ano lectivo  

O impacto da obesidade nas crianças portuguesas será conhecido "com rigor" até final do ano 

lectivo, quando forem divulgados três grandes estudos da Direcção-Geral de Saúde sobre um 

fenómeno que afecta 30% das crianças no primeiro ciclo.  

 

O Jornal Expresso, e como semanário, conta um pouco menos de registos sobre obesidade do 

que o jornal diário anteriormente analisado. Contamos então 5 notícias em 2006 e 14 em 2007. De 

salientar esta abruta diferença de notícias do ano 2006 para o ano de 2007, justificando-se mais uma 

vez com o crescente interesse pelo tema. 

 

2.3 Revista Visão Júnior  

 

Tal como fizemos relativamente aos canais de televisão, em que seleccionámos o Panda como o 

canal de eleição dos mais novos, também na imprensa não queríamos passar ao lado das revistas 

dirigidas especificamente aos mais pequenos.  

Depois de um estudo de mercado, concluímos que a revista Visão Júnior é a aquela que dentro do 

nosso target se pode seleccionar para uma identificação dos seus conteúdos. Assim, e de acordo 

com a Associação Portuguesa de Tiragem e Controlo, esta é a única revista que, durante os anos 

2006 e 2007, se manteve no mercado, mantendo a periodicidade mensal e a coerência de conteúdos.  

A revista Visão Júnior surgiu, em 2004, tendo como público-alvo as crianças entre os 4 e os 14 

anos. Embora aborde os mais diversos temas, tais como o ambiente, a natureza, os animais, a 

ciência, o desporto, o cinema, ao mesmo tempo que oferece também passatempos e jogos, pareceu-

nos pertinente saber se, e em que medida, esta revista demonstra algum tipo de preocupação com o 

problema da obesidade infantil. Da análise desta revista, e para o período compreendido, podemos 

constatar que foi introduzida uma nova rubrica dedicada, sintomaticamente, à roda dos alimentos, 

tendo por objectivo dar sugestões às crianças no sentido de fazerem uma alimentação mais saudável 

e equilibrada. 

 

 

3. Internet  

 

Como já foi referido anteriormente, iremos de seguida proceder a uma análise sobre um outro 

meio de comunicação que, todos os dias, ganha um peso crescente relativamente aos meios de 

comunicação tradicionais, e que juntamente com a televisão, começa a ganhar também a preferência 

dos mais novos: a Internet. Este novo meio de comunicação e de informação, com milhares de 
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possibilidades em termos de conhecimento e entretenimento, parece ser aos olhos de todos mais 

sugestivo, dinâmico e interactivo, ocupando, desta forma, um espaço cada vez maior no universo 

familiar e principalmente no universo infantil. 

Como nos casos anteriores, procurámos também aqui desenvolver uma análise dos conteúdos 

directamente relacionados com o tema da obesidade infantil, adoptando sobretudo uma perspectiva 

quantitativa. 

 

3.1 Obesidade na Web 

 

 Entenda-se por motor de busca um site especializado em procurar e listar páginas da internet a 

partir de palavras-chaves que são colocadas pelo utilizador. Na rede mundial World Wide Web, e 

dada a imensa informação por esta disponibilizada, existiu desde sempre a necessidade de criar uma 

ferramenta de procura das páginas registadas, de modo a facilitar a busca de qualquer tema nesta 

rede gigantesca. 

Hoje em dia, se queremos saber se um determinado tema está a ser debatido de uma forma mais 

ou menos generalizada na WWW, recorre-se com frequência ao registo de entradas do tema nos 

principais motores de busca. Assim sendo, e no âmbito desta pesquisa, seleccionámos os três 

motores de busca mais conhecidos e usados, a nível mundial e a nível nacional: o Yahoo, o Google e 

o Sapo.  

De seguida, apresenta-se o número de entradas sobre o tema da obesidade em geral à data de 1 

de Junho de 2008, nos motores de busca acima referidos: 

 

www. Yahoo.com 

Palavra de Procura Nº de registos em milhares 

“Obesidade”  2.360.000 

“Obesidade Infantil”  260.000 

“Obesity” 119.000.000 

“Children Obesity”  311.000 

“Childhood obesity”   17.700.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www. Google.pt 

Palavra de Procura Nº de registos em milhares 

“Obesidade”  1.730.000 

“Obesidade Infantil”  152.000 

“Obesity” 30.900.000 

“Children Obesity”  53.900 

“Childhood obesity”   2.750.000 
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3.2 Sites infantis 

 

Para esta análise foram considerados 71 sites41, dirigidos a crianças entre os 4 e os 13 anos, 

tendo por objectivo procurar saber quais os sites que têm algum tipo de informação sobre a 

obesidade infantil ou que focam o tema, ainda que indirectamente, quer através de um jogo, 

passatempo ou actividade. 

Dos 71 sites analisados, iremos apenas referenciar aqueles que efectivamente falam sobre 

obesidade infantil ou que contém informações que sensibilizem o público mais jovem para hábitos 

alimentares mais saudáveis. De qualquer forma, não poderíamos deixar de referir os sites de duas 

das personagens animadas mais emblemáticas actualmente: o Rucca e o Noddy. Porém, e um tanto 

ou quanto surpreendentemente, nestes dois sites não constatámos nenhuma preocupação por parte 

dos editores no que respeita ao tema da obesidade infantil, sendo que, inclusivamente, o site do 

Noddy apresenta algumas receitas «pouco saudáveis», dado que têm como ingredientes principais o 

chocolate e muitas gorduras. 

Passemos, então, à análise daqueles sites que têm rubricas sobre alimentação saudável ou que 

falam sobre o tema da obesidade. Destacamos, primeiramente, o site «Clube Júnior» 

(www.junior.te.pt), gerido pelo Grupo Texto Editores, e no qual é possível às crianças, situadas nos 

níveis etários que abrangem a educação pré-escolar, o primeiro ciclo e o segundo ciclo do ensino 

básico, obter informação, diversão e actividades em áreas muito diversas, sendo de destacar a 

alimentar. Passando em revista o seu arquivo, podemos identificar algumas das rubricas que 

passaram pelo site, tais como: «Boas razões para comer fruta», «sais minerais – funções e fontes 

naturais» e «Viva a sopa!». Em conclusão, trata-se de um site lúdico, divertido, informativo, onde a 

preocupação com a alimentação saudável ocupa um lugar de destaque. 

                                                 
41 O leme, «Sites mais acedidos para crianças em língua portuguesa», 2008, Disponível em 
http://www.leme.pt/criancas/. Acedido a 01 de Junho de 2008 

www. Google.pt (páginas de Portugal) 

Palavra de Procura Nº de registos em milhares 

“Obesidade”  336.000 

“Obesidade Infantil”  70.700 

www.Sapo.com 

Palavra de Procura Nº de registos em milhares 

“Obesidade”  96.500 

“Obesidade Infantil”  4.720 

“Obesity” 26.500.000 

“Children Obesity”  117.000 

“Childhood obesity”   3.710.000 
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«A Cidade da Malta» (http://www.cidadedamalta.pt), desenvolvida no âmbito do programa «Aveiro 

─ Cidade Digital», é outro dos sites escolhidos. Para além de jogos, chats, curiosidades, 

passatempos, animações, histórias e músicas para os mais pequenos, este site apresenta uma área 

muito bem desenvolvida sobre a saúde e o desporto. Esta secção, patrocinada pelo Ginásio Solplay, 

aborda diversos temas sobre o que é uma boa alimentação, contando, ainda com um fórum através 

do qual é possível às crianças debateram diversos temas, salientando-se o tema da obesidade que já 

esteve em discussão. 

Por último, destacamos o «Mini Paparoka» (http://mini.paparoka.com/), o primeiro site de cozinha 

inteiramente dedicado aos mais novos, onde é possível aceder a receitas ─ devidamente cuidadas, 

com ingredientes seleccionados, sem excessos de açúcares, sal, ou gorduras ─ , consultar 

enciclopédias de cozinha, participar em actividades culinárias, etc.  

Em jeito de conclusão, dir-se-ia que, dos 71 sites seleccionados, apenas estes 3 assumem 

suficiente relevância para a nossa pesquisa sobre tema da obesidade infantil. 

 

3.3 Jogos na internet 

 

Relativamente a jogos na internet subordinados ao tema da obesidade infantil, temos a destacar 

um único, intitulado: The Incredible Adventures of the Amazing Food Detective42. Com efeito, perante 

o aumento das taxas de obesidade infantil, a Kaiser Permanente, a maior organização de programas 

de saúde dos Estados Unidos da América, lançou na Web, no dia 25 de Setembro de 2007, um jogo 

que visa ensinar as crianças a fazerem uma alimentação mais saudável, explicando que se trata de 

um jogo concebido a pensar nas  crianças entre os 9 e os 10 anos, no qual o principal objectivo seria 

transmitir os vantagens e os benefícios associados a uma alimentação saudável, bem como a 

necessidade da prática de exercício físico.43 O curioso deste jogo é que, no sentido de combater o 

sedentarismo, evitando que as crianças permaneçam sentadas em frente do computador durante 

horas a fio, as partidas são interrompidas de 20 em 20 minutos, de forma a estimular as crianças a 

levantarem-se e a fazerem outras coisas. Segundo Ray Baxter, vice-presidente da Kaiser 

Permanente, dizer às crianças para comerem mais vegetais é uma mensagem errada e que nunca 

vai funcionar. Segundo este especialista, a ideia que deve ser fomentada consiste em alterar o 

ambiente e mudar a mensagem.44 Por isso mesmo, o jogo da Kaiser ─ que se encontra disponível 

gratuitamente em inglês (www.kp.org/amazingfooddetective) e espanhol (www.cdc.gov ) ─ baseia-se 

num detective que ensina às crianças a discernir os rótulos dos alimentos, em experiências que 

mostram como se pode medir o açúcar nas bebidas, em receitas saudáveis, em exercícios e numa 

série de actividades familiares que contribuem para promover uma alimentação mais saudável.  

E se em Portugal, ainda não temos nenhum jogo para crianças que se preocupe com problema da 

obesidade, no Brasil, porém, está a ser lançado um site que tem mais ou menos o mesmo propósito 

do jogo norte-americano, e que dá pelo nome «O Galerinha Nutri» (www.galerinhanutri.com.br). O 

                                                 
42 As Incríveis Aventuras do Fantástico Detective de Alimentos. 
43 «Obesidade infantil: game online ensina criança a se alimentar melhor», O Globo, de Setembro 2007, 
Disponível em http://oglobo.globo.com/vivermelhor/mat/2007/09/25/297880860.asp. Acedido a 01 de Junho de 
2008. 
44 Idem, ibidem. 
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principal objectivo do projecto é também aqui o de estimular a alimentação saudável e, desta forma, 

contribuir para prevenir a obesidade infantil. 
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CAPITULO IV 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

 

«A finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e prática. Para atingirmos tal finalidade, 

colocam-se vários caminhos. Disto trata a metodologia».45 

Neste capítulo, iremos apresentar a metodologia utilizada nesta investigação. Subdividido em três 

pontos, pretende-se que se compreenda aqui o porquê do método escolhido, de que forma foi 

estruturado e concebido o inquérito por questionário e, por último, como foram recolhidos e tratados 

os dados que servem de base à presente investigação. 

 

 

1. Metodologia utilizada 

 

Ao abrirmos este capítulo dedicado à metodologia não podemos deixar de reflectir sobre o que é e 

em que consiste a pesquisa científica. Como pesquisa científica entende-se, pois, um processo que 

se traduz na procura e na construção do conhecimento. Em termos sumários, podemos dizer que a 

pesquisa científica se desenvolve através de um processo, que compreende a seguintes etapas ou 

fases: 

─  a caracterização do problema; 

─ o estabelecimento de um conjunto de afirmações ou preposições hipotéticas sobre a relação 

existente entre as variáveis em causa (hipóteses), ou, ainda dito de uma outra forma, de um conjunto 

de respostas plausíveis para o problema pesquisado, que devem ser testadas empiricamente, 

podendo ser confirmadas ou infirmadas, a partir de dados recolhidos pelo investigador;  

─ a definição de objectivos específicos, que serão atingidos mediante o desenvolvimento de 

acções planeadas e concebidas de acordo com uma determinada metodologia científica.46 

─ a construção teórica, só possível através do uso rigoroso do método científico, o mesmo é dizer, 

do claro cumprimento dos protocolos que devem presidir a toda e qualquer investigação. 

 

O presente estudo utilizou como método de investigação fundamental, ainda que não exclusivo, o 

inquérito por questionário auto-administrado. 

 

                                                 
45 António Carlos Gil, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, São Paulo, Atlas, 1999. 
46 Carlos Diogo Moreira, «Planeamento e Estratégias da Investigação Social», Lisboa, Instituto 
Superior de Ciências Sociais e Politicas, 1994  
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1.1 O inquérito por questionário 

 

«Em ciências sociais, o inquérito é uma pesquisa sistemática e o mais rigorosa possível de dados 

sociais significativos, a partir de hipóteses já formuladas, de modo a poder fornecer uma 

explicação.»47 

O método de recolha de dados seleccionado para podermos desenvolver o nosso estudo foi o 

inquérito por questionário, sendo justificada a sua escolha pelo facto de termos de recolher 

informação junto de um elevado número de crianças. Hoje em dia, muitas das investigações 

desenvolvidas nas Ciências Sociais procuram obter o máximo de informação sobre os problemas 

sociais e culturais estudados, recorrendo para tal ao inquérito. Ora, nesse sentido, o nosso estudo 

está longe de constituir uma excepção à regra. O inquérito por questionário é uma técnica de 

observação não participante que se apoia num elenco de perguntas escritas, as quais se dirigem a 

um conjunto de indivíduos (inquiridos), podendo reportar-se às suas opiniões, às suas 

representações, às suas crenças ou ainda a várias informações factuais sobre os inquiridos e sobre o 

seu meio envolvente. Resulta assim claro que o inquérito por questionário se distingue da entrevista 

num ponto fundamental, ou seja, a sua utilização exclui em alguns casos a relação de comunicação 

oral entre inquiridor e inquirido, característica determinante da situação de entrevista ─ é o que se 

passa nos questionários de administração directa (ou auto-administrados), em que o próprio inquirido 

regista as suas respostas. Só nos inquéritos de administração indirecta, nos quais é o inquiridor quem 

formula as perguntas e regista as respostas do inquirido, se estará numa situação semelhante à da 

entrevista. Por outro lado, há ainda que referir que esta técnica é particularmente adequada ao 

estudo extensivo de grandes conjuntos de indivíduos (normalmente através de uma medida de certos 

atributos de uma amostra representativa), se bem que apresente importantes limitações quanto ao 

grau de profundidade da informação recolhida.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Alain Birou, Dicionário de Ciências Sociais, Lisboa, Circulo de Leitores, 1998, pp.18 
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Quadro n.º 8 – Vantagens e limites de algumas técnicas usadas na pesquisa sociológica 

TÉCNICA VANTAGENS LIMITES 

Inquérito  

por  

questionário 

1) Torna possível a recolha de informação sobre 
grande número de indivíduos.  

2) Permite comparações precisas entre as 
respostas dos inquiridos.  

3) Possibilita a generalização dos resultados da 
amostra à totalidade da população. 

1) O material recolhido pode ser 
superficial. A padronização das 
perguntas não permite captar 
diferenças de opinião significativas 
ou subtis entre os inquiridos.  

2) As respostas podem dizer 
respeito mais ao que as pessoas 
dizem que pensam do que ao que 
efectivamente pensam. 

Entrevista 

1) Permite aprofundamento da percepção do 
sentido que as pessoas atribuem às suas acções. 

2) Torna-se flexível porque o contacto directo 
permite explicitação das perguntas e das 
respostas.  

1) É menos útil para efectivar 
generalizações. O que se ganha em 
profundidade perde-se em 
extensividade.  

2) Implica interacções directas. As 
respostas podem ser condicionadas 
pela própria situação da entrevista. 
Estes efeitos devem ser tidos em 
conta.  

  Análise  

documental 

1) Pode traduzir-se em informação diversa de 
acordo com as características do documento. 
Quer sobre informação muito abrangente 
(estatísticas, por ex.), quer sobre informação em 
profundidade (temas específicos). 

1) Depende-se das fontes que 
existem e da sua melhor ou pior 
qualidade, verosimilhança, 
representatividade, etc.  

2) A quantidade de informação 
recolhida é em geral enorme e 
dispersa, o que exige tratamento e 
análise mais demorados. 

Pesquisa de terreno  

(observação 
participante) 

1) Garante uma informação rica e profunda.  

2) Permite flexibilidade ao investigador porque lhe 
torna possível mudar de estratégia e seguir novas 
pistas que aparecem. 

1) Só pode ser usada para estudar 
pequenos grupos ou comunidades.  

2) Levanta dificuldades de 
generalização. 

Fonte: João Ferreira de Almeida (org.), Introdução à Sociologia, Universidade Aberta, Lisboa, 1994. 

 

Porém, note-se, desde já, que fazer um inquérito é muito mais do que construir um questionário. 

Trata-se, pois, de um processo com múltiplas etapas, em que cada etapa está claramente definida – 

para ter sucesso deve planear-se cuidadosamente todas estas etapas, desde a forma de recolha da 

informação até à apresentação dos seus resultados. Como sublinham J. F. Almeida e J. M Pinto, é 

pois usual distinguirem-se as seguintes etapas fundamentais na preparação e realização de um 

inquérito por questionário:  

«a) Planeamento do inquérito: nesta fase procurar-se-á delimitar, antes de mais, o âmbito de 

problemas a estudar e, consequentemente, o tipo de informação a obter; definidos tão claramente 

quanto possível os objectivos do inquérito, impõe-se a formulação de hipóteses teóricas que irão 

comandar os momentos fundamentais da sua preparação e execução; (...) proceder-se-á, ainda nesta 

fase e com recurso a certos resultados das operações anteriormente referidas, à delimitação rigorosa 
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do universo ou população do inquérito, bem como à construção de uma sua amostra representativa 

(...).  

b) Preparação do instrumento de recolha de dados: procede-se nesta fase à redacção do projecto de 

questionário, tentando compatibilizar os objectivos de conhecimento que o inquérito se propõe com 

um tipo de linguagem acessível aos inquiridos; através de um pré-teste ou inquérito-piloto, serão 

ensaiados previamente o tipo, a forma e a ordem das perguntas que, a título provisório, se tenham 

incluído num projecto de questionário.  

c) Trabalho no terreno: no caso de se optar pela realização de um inquérito de administração 

indirecta, exigir-se-á evidentemente uma selecção e formação de entrevistadores; não já assim no 

caso de inquéritos que se destinem a ser auto-administrados, onde entretanto certos pormenores de 

execução material do questionário deverão ser ponderados (aspecto gráfico, problemas relacionados 

com o envio e devolução dos questionários, etc.).  

d) Análise dos resultados: esta fase inclui, além de outras operações, a codificação das respostas, o 

apuramento e tratamento (...) da informação e a elaboração das conclusões fundamentais a que o 

inquérito tenha conduzido.  

e) Apresentação dos resultados: concretiza-se normalmente na redacção de um relatório de 

inquérito.»48 

Se reproduzimos aqui uma tão longa passagem é porque ela ilustra bem as fases metodológicas 

por que tivemos de passar na realização do nosso inquérito, e das quais agora damos conta. 

Por fim, e dito tudo isto, não será demais salientar que para aumentar a sua eficiência e melhor 

servir os propósitos de qualquer investigação, um inquérito deve ser:  

 

Fiável Os dados recolhidos devem traduzir a opinião do inquirido (sem erros). 

 
Claro  
 

Os seus objectivos devem ser precisos.  

Fácil  Os inquiridos devem perceber facilmente o seu conteúdo.  

Analisado  Os dados devem ser sujeitos a análise estatística para podermos inferir 
resultados e tomar decisões.  

Atempado  O tempo entre o seu planeamento e a obtenção de resultados deve ser o menor 
possível para que seja útil á decisão.  

 

Algumas pessoas pensam que fazer um inquérito é somente colocar questões. Porém, o inquérito, 

de acordo com o que ficou dito atrás, deve ser encarado sobretudo como um processo, o qual pode 

falhar se incorrectamente desenvolvido em qualquer uma das suas etapas. Alguns dos erros mais 

frequentes relacionam-se com a qualidade das questões colocadas ou com os erros cometidos na 

introdução de dados. O que nos remete para o ponto seguinte, relativo ao desenho do questionário. 

 

 

 

                                                 
48 J. M. Almeida e J. M. Pinto (orgs.), A Investigação nas Ciências Sociais, Lisboa, Editorial Presença. 
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1.2 Desenho do questionário 

 

Na elaboração de um questionário é necessário ser cuidadoso na forma como se formula as 

questões, bem como na apresentação do questionário. Com efeito, na elaboração de um qualquer 

questionário é importante, antes de mais, ter em conta as habilitações do público a quem este se 

dirige, devendo as questões formuladas não serem demasiado longas, encontrarem-se muito bem 

organizadas e assumirem uma forma lógica e coerente do ponto de vista do inquirido, evitando-se 

todas aquelas que se mostrem irrelevantes, insensíveis, intrusivas, desinteressantes, e optando ao 

mesmo tempo por uma estrutura (ou formato) que não seja demasiado confuso e complexo. E o que 

mais: as questões devem ser dimensionadas e adequadas à pesquisa científica que se pretende 

desenvolver, atendendo, assim, a três princípios básicos: 1) o princípio da clareza: as questões 

devem ser claras, concisas e unívocas; 2) princípio da coerência, as questões devem corresponder à 

intenção da própria pergunta; 3) princípio da neutralidade, as questões não devem induzir uma dada 

resposta, mas antes libertar o inquirido do referencial de juízos de valor ou do preconceito do próprio 

autor. 

Ainda quanto a este ponto, será necessário sublinhar que existem dois tipos de questões: 1) 

as questões de resposta aberta, que permitem ao inquirido construir a resposta com as suas próprias 

palavras, permitindo deste modo a liberdade de expressão e as de resposta fechada; 2) as questões 

de resposta fechada, que permitem que o inquirido seleccione apenas a opção (de entre as 

apresentadas) que mais se aproxime da sua opinião. Também é usual aparecerem questões dos dois 

tipos no mesmo questionário, sendo este considerado misto. Ao optar por um deste tipo de questões, 

o investigador deve ter conhecimento que ambas têm vantagens e desvantagens, devendo 

fundamentar a sua opção de acordo com o fim para o qual a informação recolhida é usada, as 

características da população em estudo e o método escolhido para divulgar os resultados. 
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Quadro n.º 9 – Vantagens e desvantagens das questões de respostas aberta e fechada 

QUESTÕES 
 

VANTAGENS 
 

DESVANTAGENS 

Resposta aberta 

- Preza o pensamento livre e a 

originalidade; 

- Surgem respostas mais variadas; 

- Respostas mais representativas e fiéis 

da opinião do inquirido; 

- O inquirido concentra-se mais sobre a 

questão; 

- Vantajoso para o investigador, pois 

permite-lhe recolher variada informação 

sobre o tema em questão. 

 

- Dificuldade em organizar e categorizar as 

respostas; 

- Requer mais tempo para responder às 

questões; 

- Muitas vezes a caligrafia é ilegível; 

- Em caso de baixo nível de instrução dos 

inquiridos, as respostas podem não representar 

a opinião real do próprio. 

 

Resposta fechada 

- Rapidez e facilidade de resposta; 

- Maior uniformidade, rapidez e 

simplificação na análise das respostas; 

- Facilita a categorização das respostas 

para posterior análise; 

- Permite contextualizar melhor a 

questão. 

- Dificuldade em elaborar as respostas possíveis 

a uma determinada questão; 

-Não estimula a originalidade e a variedade de 

resposta; 

- Não preza uma elevada concentração do 

inquirido sobre o assunto em questão; 

- O inquirido pode optar por uma resposta que 

se aproxima mais da sua opinião não sendo esta 

uma representação fiel da realidade. 

 

Atendendo a tudo o que foi dito, importa ainda salientar que na elaboração do nosso questionário 

tivemos de atribuir particular atenção ao facto de este instrumento ser aqui destinado a um público 

infantil, com idades compreendidas entre os 9 e os 11 anos, razão pela qual as questões tiveram de 

ser formuladas de um modo muito simples e concreto, de fácil interpretação e de fácil resposta. Como 

tal, optámos por recorrer a perguntas fechadas com resposta de escolha múltipla, formulando apenas 

uma questão aberta. E isto porque dada a sua importância no contexto geral da pesquisa, não 

quisemos correr o risco dos inquiridos escolherem apenas uma das respostas sugeridas no inquérito, 

por se tornar o procedimento mais fácil e rápido. Esta questão: «O que é para ti a obesidade 

infantil?», constitui uma espécie de «filtro» de todo o nosso questionário, dado que permitiu que todas 

as crianças inquiridas escrevessem pelas suas próprias palavras o que representava para si a 

obesidade infantil, dando-nos a certeza de que estas sabiam realmente do que se estava a falar.  

O questionário, depois de devidamente elaborado e de previamente testado, foi enviado para a 

Direcção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, no sentido de se obter uma autorização 

para a sua aplicação junto das escolas do 1º Ciclo do Distrito de Lisboa. Após a devida autorização, 

este foi igualmente validado, em termos formais e substantivos, pela Direcção Geral de Inovação e 

Desenvolvimento Curricular, o que aconteceu a 17 de Fevereiro de 2008 (Anexo 1). 

Ainda quanto ao pré-teste do questionário, importa referir aqui que este foi realizado junto de uma 

turma do 4º Ano de escolaridade, constituída por 17 alunos, da Escola do 1º Ciclo da Venda do 

Pinheiro. Durante esta fase, não foi detectada nenhuma incompreensão, tanto ao a nível do conteúdo 
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como da forma, mas, ainda assim, considerámos, que dadas as características do nosso público-alvo, 

seria importante ─ e até indispensável ─ que o questionário fosse lido e explicado pela investigadora 

às crianças inquiridas aquando da sua aplicação.  

 

1.3 Concepção das questões  

 

Apresentam-se, de seguida, as 10 questões elaboradas no questionário (Anexo 2), tendo o 

mesmo sido estruturado no sentido de fornecer os dados pretendidos pela investigadora para 

desenvolver o seu trabalho de pesquisa, ou seja, para poder testar as hipóteses inicialmente 

formuladas.  

 

Questão 1 – Caracterizar as crianças por sexo. 

Questão 2 – Caracterizar as crianças por idade, num intervalo compreendido entre os 9 e os 12. 

Questões 3 e 4 – Caracterizar o núcleo familiar, atendendo, sobretudo, ao grau de instrução do pai 

e da mãe.  

Questão 5 – Procurar saber, em termos genéricos, qual o grau de conhecimento que as crianças 

têm sobre o tema da obesidade infantil. 

Questão 6 – Procurar saber, em termos concretos, qual o tipo de conhecimento que as crianças 

têm sobre o tema da obesidade infantil. 

   Questão 7 – Procurar saber se, e em que medida, as crianças consideram a obesidade infantil um 

problema. 

Questão 8 e 10 – Tentar determinar, através de que meios de comunicação e informação, as 

crianças tomaram conhecimento sobre o tema da obesidade infantil.  

Questão 9 – Procurar saber quais as principais consequências que as crianças atribuem à 

obesidade infantil.  

 

 

2. População e amostra 

 

Em qualquer pesquisa científica escolher corretamente os sujeitos a estudar é fundamental para 

garantir que os resultados representem fielmente o que ocorre na totalidade da população. As 

limitações temporais e financeiras inerentes a um estudo deste alcance impedem que se estudo o 

universo na sua totalidade, sendo, assim, necessário recorrer ao processo de amostragem. Por 

conseguinte, procurou-se obter, através dos procedimentos estatísticos necessários para o efeito, 

uma amostra representativa da população, pois só assim é possível extrapolar as conclusões  para o 

universo que pretendemos estudar. Seguidamente, apresentam-se os critérios para a selecção da 

amostra e para recolha dos nossos dados. 
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2.1 Caracterização do local do estudo 

 

Lisboa é simultaneamente a capital do país e a maior cidade de Portugal. Conforme pode ser 

observado no quadro nº 10, Lisboa apresenta-se como o maior distrito de Portugal, em termos 

populacionais. 

 

Quadro n.º 10 – População residente em Portugal, 200749 

 

Tendo em conta a população a estudar, foi seleccionado o distrito de Lisboa para a realização da 

nossa pesquisa. Não obstante a necessidade de aplicarmos um número elevado de inquéritos, 

julgamos, contudo, tratar-se de um esforço compensatório, na medida em que será possível a partir 

dos dados obtidos extrapolar os resultados para uma dimensão da grande região de Lisboa.   

                                                 
49 «População residente em Portugal», Instituto Nacional de Estatística, 2007. Disponível em 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=11056416&DESTAQU
ESmodo =2. Acedido a 21 de Junho de 2008. 

População residente em 31/12/2007 População Média 
NUTS III 

HM H M HM H M 

           
Portugal 10.617.575 5.138.807 5.478.768 10.608.335 5.134.372 5.473.963 
Continente 10.126.880 4.901.357 5.225.523 10.118.576 4.897.429 5.221.147 
 Norte 3.745.236 1.811.621 1.933.615 3.744.789 1.811.649 1.933.140 
  Minho-Lima 251.676 118.541 133.135 251.844 118.570 133.274 
  Cávado 411.327 199.295 212.032 410.554 198.890 211.664 
  Ave 524.057 256.222 267.835 523.704 256.102 267.602 
  Grande Porto 1.281.424 613.234 668.190 1.280.674 613.032 667.642 
  Tâmega 560.672 276.182 284.490 560.619 276.209 284.410 
  Entre Douro e Vouga 287.665 140.761 146.904 287.224 140.571 146.654 
  Douro 212.170 102.545 109.625 213.108 102.990 110.118 
  Alto Trás-os-Montes 216.245 104.841 111.404 217.064 105.286 111.778 
 Centro 2.385.911 1.153.368 1.232.543 2.385.901 1.153.369 1.232.533 
  Baixo Vouga 399.607 194.033 205.574 399.037 193.727 205.311 
  Baixo Mondego 332.355 158.037 174.318 333.258 158.486 174.772 
  Pinhal Litoral 267.223 130.889 136.334 266.484 130.512 135.972 
  Pinhal Inter ior Norte 137.636 66.430 71.206 137.770 66.481 71.289 
  Dão-Lafões 291.516 140.358 151.158 291.487 140.377 151.110 
  Pinhal Inter ior Sul 41.074 19.794 21.280 41.337 19.917 21.420 
  Serra da Estrela 47.904 22.844 25.060 48.093 22.939 25.154 
  Beira Interior Norte 110.151 52.486 57.665 110.667 52.754 57.913 
  Beira Interior Sul 73.923 35.468 38.455 74.302 35.654 38.648 
  Cova da Beira 91.350 44.085 47.265 91.597 44.192 47.406 
  Oeste 361.868 177.124 184.744 360.615 176.551 184.065 
  Médio Tejo 231.304 111.820 119.484 231.256 111.781 119.475 
 Lisboa 2.808.414 1.349.603 1.458.811 2.801.320 1.346.153 1.455.167 
  Grande Lisboa 2.025.628 968.111 1.057.517 2.022.579 966.549 1.056.030 
  Península de Setúbal 782.786 381.492 401.294 778.742 379.604 399.138 
 Alentejo 760.933 373.308 387.625 762.609 374.099 388.510 
  Alentejo Litoral 96.169 48.083 48.086 96.478 48.265 48.213 
  Alto Alentejo 118.066 57.253 60.813 118.752 57.589 61.163 
  Alentejo Central 169.863 82.900 86.963 170.252 83.086 87.166 
  Baixo Alentejo 127.581 63.162 64.419 128.140 63.425 64.716 
  Lezíria do Tejo 249.254 121.910 127.344 248.988 121.735 127.253 
 Algarve 426.386 213.457 212.929 423.957 212.159 211.798 
 R. A. Açores 244.006 120.957 123.049 243.512 120.686 122.827 
 R. A. Madeira 246.689 116.493 130.196 246.248 116.258 129.990 
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O distrito de Lisboa é limitado a Norte com o Distrito de Leiria, a Leste com o Distrito de Santarém, 

a Sul com o Distrito de Setúbal e a Oeste com o Oceano Atlântico. Por outro lado, encontra-se 

subdividido em 16 municípios: Alenquer, Amadora, Arruda dos Vinhos, Azambuja, Cadaval, Cascais, 

Lisboa, Loures, Lourinhã, Mafra, Odivelas, Oeiras, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, 

Vila Franca de Xira.  

Primeiro que tudo seleccionámos então um distrito, Lisboa, e verificámos que contávamos com 16 

concelhos. Interessava, depois, saber de que forma iríamos seleccionar as crianças que seriam alvo 

da nossa inquirição, sendo sabido que estas tinham de ter, pelas razões já assinaladas atrás, idades 

compreendidas entre os 7 e os 11 anos ─  classes etárias, recorde-se, que parecem ser as mais 

preocupantes a nível nacional no que concerne ao problema da obesidade infantil. Sendo assim, 

considerou-se que para questionar o nosso público-alvo havia que escolher as Escolas do Primeiro 

Ciclo, e isso pelos motivos que aqui se apresentam:  

- Ser possível consultar todas as crianças, dada obrigatoriedade de estas terem de ir à Escola 

todos os dias; 

- Ser possível obter uma maior taxa de respostas; 

- Ser possível garantir uma maior fiabilidade e legitimidade, devido à sua aprovação pelas 

entidades competentes do Ministério da Educação. 

 

2.1 Construção da amostra 

 

Tendo em conta tudo o que atrás foi dito, procurámos desenvolver o nosso estudo nas escolas 

públicas do primeiro ciclo, situadas no distrito de Lisboa. Decidimos também que os inquéritos por 

questionário seriam aplicados apenas aos 4º anos, em virtude de aí ser mais fácil obter respostas 

credíveis por parte das crianças a inquirir, pois nos 2º e 3º anos a compreensão de certos temas e a 

fluência da escrita são ainda, e naturalmente, muito limitadas e insuficientes. Assim sendo, a faixa 

etária que serve de objecto de estudo a esta pesquisa encontra-se no intervalo compreendido entre 

os 9 e os 11 anos.  

Os últimos dados facultados pelo Ministério da Educação, à data do nosso estudo, reportavam-se 

apenas aos alunos inscritos no ano lectivo de 2006-2007, pelo que tomámos como referência os 

alunos inscritos no 3º ano, partindo do pressuposto de que a maioria das crianças que frequentaram o 

ano lectivo de 2006-2007 transitaram para no ano lectivo de 2007-2008 para o 4º ano.  
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Quadro n.º 11 – Alunos matriculados no ano lectivo 2006/2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 I.1.0.7 - ALUNOS MATRICULADOS, SEGUNDO O CICLO DE ESTUDO E ANO DE ESCOLARIDADE,
              POR NUTS I , II  e I II

ENSINO BÁS ICO PÚBLICO
2006/2 007 REGUL AR

Ciclo de Est udo Tot al 1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo

NUTS  I, II e  III Total 1º  ano 2º  ano 3º  ano 4º ano Total 5º ano 6º ano Tota l 7º ano 8º ano 9º ano

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 12 13 14

Portugal 985937 445700 107557 115841 110277 112025 222465 112925 109540 317772 116125 101659 99988

Continente 926577 419765 101571 109439 103515 105240 208169 105616 102553 298643 109077 95516 94050

Norte 379817 168845 40279 43631 41929 43006 85285 43075 42210 125687 45920 40302 39465

Minho Lima 21925 9814 2376 2588 2361 2489 5056 2564 2492 7055 2449 2327 2279

Cávado 44441 20055 4890 5214 4957 4994 9470 4835 4635 14916 5438 4820 4658

Av e 55104 25438 5985 6584 6343 6526 12039 6074 5965 17627 6483 5666 5478

Grande Porto 120737 52880 12873 13579 13123 13305 27331 13738 13593 40526 14850 12945 12731

Tâmega 70132 31424 7235 8166 7823 8200 16082 8133 7949 22626 8497 7192 6937

Entre-o-Douro-e- Vouga 28690 13102 3192 3352 3223 3335 6299 3189 3110 9289 3312 3092 2885

Douro 20667 8892 2131 2245 2252 2264 4706 2343 2363 7069 2524 2228 2317

Al to Trás-os-Montes 18121 7240 1597 1903 1847 1893 4302 2199 2103 6579 2367 2032 2180

Centro 203963 96810 23380 25268 23998 24164 43645 21945 21700 63508 22725 20047 20736

Baix o Vouga 37429 17699 4402 4549 4246 4502 8361 4173 4188 11369 4239 3605 3525

Baix o Mondego 23925 11654 2792 3030 2932 2900 5047 2449 2598 7224 2617 2370 2237

Pinhal  Li tora l 21471 11115 2674 2908 2767 2766 4204 2128 2076 6152 2091 1992 2069

Pinhal  In terior Norte 12620 5690 1344 1503 1412 1431 2788 1400 1388 4142 1454 1300 1388

Dão Lafões 27543 12183 2899 3222 3058 3004 6018 3017 3001 9342 3334 2911 3097

Pinhal  In terior Sul 3092 1397 322 331 371 373 691 362 329 1004 360 311 333

Serra da Estre la 3640 1652 389 447 411 405 799 386 413 1189 472 345 372

Beir a Interior Norte 8875 3984 951 966 1020 1047 1842 914 928 3049 1041 973 1035

Beir a Interior Sul 6564 2986 677 762 776 771 1356 727 629 2222 808 698 716

Cova da Beira 7469 3371 775 910 846 840 1692 890 802 2406 806 768 832

Oeste 32122 16029 3932 4222 3880 3995 6721 3370 3351 9372 3294 2913 3165

Médio Tejo 19213 9050 2223 2418 2279 2130 4126 2129 1997 6037 2209 1861 1967

Lisboa 233977 104467 25715 27382 25667 25703 54348 27920 26428 75162 27859 23922 23381

Grande Lisboa 160729 71560 17705 18717 17594 17544 37185 19022 18163 51984 19271 16575 16138

Peníns ula de Setúbal 73248 32907 8010 8665 8073 8159 17163 8898 8265 23178 8588 7347 7243

Alentejo 66890 30890 7662 8197 7416 7615 15076 7675 7401 20924 7656 6874 6394

Alentejo Li tora l 8088 3746 913 991 880 962 1793 919 874 2549 916 831 802

Al to Alente jo 10253 4600 1232 1176 1077 1115 2384 1169 1215 3269 1200 1173 896

Alentejo Cen tral 14921 6600 1511 1798 1568 1723 3430 1771 1659 4891 1779 1594 1518

Baix o Alente jo 11156 5321 1356 1329 1337 1299 2437 1227 1210 3398 1221 1089 1088

Lezír ia  do Tejo 22472 10623 2650 2903 2554 2516 5032 2589 2443 6817 2540 2187 2090

Algarve 41930 18753 4535 4961 4505 4752 9815 5001 4814 13362 4917 4371 4074

R.A. Açores 31062 13993 3181 3273 3713 3826 7449 3911 3538 9620 3668 3056 2896

R.A. Madeira 28298 11942 2805 3129 3049 2959 6847 3398 3449 9509 3380 3087 3042
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Como se pode constatar, no ano lectivo de 2006-2007, existiam 17.594 alunos inscritos no 3º ano 

do primeiro ciclo das escolas públicas no distrito de Lisboa. Donde, para a construção da nossa 

amostra partimos deste Universo (N), e multiplicamos por 5% de forma a construirmos a nossa 

amostra (n), que, feitas as contas totaliza um número de 880 inquéritos. No entanto, e para termos 

uma amostra diversificada e com uma representação tão próxima quanto possível dos 16 Concelhos 

do distrito de Lisboa, decidimos recolher, junto do Ministério da Educação, os dados relativos ao 

número de escolas existentes por concelho, calculando, a partir daí, uma média de alunos inscritos 

em cada município ─ e isto porque, o Ministério da Educação, não possui os dados dos alunos 

inscritos por concelho. Assim, e para sabermos quantos alunos teríamos de questionar em cada 

concelho, atendendo ao critério da representatividade da amostra face ao universo, procedemos aos 

cálculos que se apresentam no quadro n.º 12.  

 

Quadro n.º 12 – Percentagem de inquéritos a realizar, por número de escolas e por número de 

alunos. 

Concelhos Total de Escolas50 Total alunos51 5%  Escolas52 5% Alunos 
Alenquer  32 901 2 45 
Amadora 30 845 2 42 
Arruda dos vinhos 10 282 1 14 
Azambuja 15 422 1 21 
Cadaval 14 394 1 20 
Cascais 48 1.351 3 68 
Lisboa 93 2.618 5 131 
Loures 64 1.802 3 90 
Lourinhã  20 563 1 28 
Mafra 30 845 2 42 
Odivelas 30 845 2 42 
Oeiras  37 1.042 2 52 
Sintra 100 2.815 5 141 
Sobral de Monte Agraço 10 282 1 14 
Torres Vedras 56 1.576 3 79 
Vila Franca de Xira 36 1.013 2 51 
TOTAL 625 (N) 17.594 +/- 36 (n) 880 

 

Como é manifestamente sabido, a margem de erro amostral existe em toda pesquisa que se 

baseie num processo de amostragem, dado que não se está a inquirir a totalidade do universo, mas 

antes a trabalhar com uma amostra obtida a partir daquele, existindo sempre, e por isso mesmo, um 

erro amostral conhecido e ponderado. Este erro é calculado em função do tamanho da amostra. 

Seguidamente, apresenta-se a determinação da nossa margem de erro, sendo que tivemos em 

conta um intervalo de confiança de 95%. 

 

 

 

                                                 
50 «Roteiro das Escolas» GEPE – Portal da Educação, Ministério da Educação, 2008. Disponível em 
http://www.min-edu.pt/outerFrame.jsp?link=http%3A//roteiro.min-edu.pt/. Acedido a 23 de Fevereiro de 2008. 
51 Sendo que 625 representa o nº total de Escolas do Distrito de Lisboa 5% = +/- 31 Escolas = Média de 28,15 
alunos por escola. 
52 É de notar que 5% é igual a mais ou menos 31 Escolas = Média de 28,15 alunos por escola. 
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Quadro n.º 13 – Determinação da margem de erro amostral 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Selecção das escolas 

 

Se começámos por determinar quantos inquéritos iríamos aplicar por cada concelho, seguimos, 

depois, para a selecção das escolas com uma dimensão estudantil de 28,15, em termos médios. 

Contudo, em alguns concelhos, sobretudo nos mais periféricos do distrito de Lisboa, acontece que 

muitas das escolas não têm este número médio de alunos a frequentar o 4º ano. Assim e após 

contacto com cada escola para sabermos quantos alunos do 4º ano estavam inscritos, acabámos por 

seleccionar mais escolas do que aquelas que estavam inicialmente previstas. No final da nossa 

investigação e independente do número de escolas que teríamos de visitar era para nós determinante 

o cumprimento escrupuloso do número de inquiridos por concelho. No final a soma dos inquéritos por 

cada concelho iria perfazer a totalidade do nosso n (amostra). 

As escolas foram seleccionadas aleatoriamente, através da numeração, por concelho, que consta 

do site do Ministério da Educação53. Como critério para proceder à escolha aleatória das escolas, 

optámos por dividir o N (universo) pelo n (amostra), obtendo assim o número 19,9 e decidindo 

escolher o número 9. Assim, e em cada concelho, escolhemos as escolas cuja numeração incluía o 

número 9.  

 

 

3. Recolha e tratamento de dados 

 

A recolha e o tratamento de dados é, sem dúvida, uma das etapas mais importantes de toda a 

investigação científica, pois trata-se de um momento em que temos de aplicar, em termos práticos, 

todas as decisões tomadas em sede teórica e metodológica quanto ao desenho da investigação, 

devendo ser o mais possível fiéis e rigorosos no desenvolvimento dos processos de recolha e de 

tratamento da informação, pois disso dependerá a validade e a qualidade científicas da nossa 

pesquisa.  

                                                 
53 Disponível em  http://www.min-edu.pt/outerFrame.jsp?link=http%3A//roteiro.min-edu.pt/ - Acedido a 28 de 
Fevereiro de 2008 

Determinação da Margem do  
Erro Amostral 

 

Nível de Confiança: 95%  

Tamanho da amostra: 880 

População: 17594 

 

Margem de Erro Amostral: 3.2 
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Chegados aqui, importa clarificar quais os critérios que presidiram à recolha dos dados que 

servem de base à nossa investigação, mas também abordar quais as circunstâncias que 

caracterizaram a aplicação dos questionários e o seu posterior tratamento. 

 

3.1 Localização temporal 

 

Os inquéritos foram realizados entre os dias 3 e 12 de Março de 2008. Como já foi referido 

anteriormente, aqueles tiveram a validação e o consentimento da DREL e da DGCI para a sua 

respectiva aplicação, tendo sido a própria DREL a informar os agrupamentos escolares visados, de 

forma a que estes pudessem informar atempadamente cada escola do dia em os inquéritos iriam ser 

aplicados. Contudo, após o envio da notificação da DREL para os respectivos agrupamentos 

escolares, decidimos, ainda assim, contactar previamente cada escola, na maioria dos casos nos dias 

que antecediam a realização do inquérito; e em, contacto com o/a Coordenador/a, foi-nos possível 

acertar pormenores tão importantes como a hora, a selecção dos alunos e as condições em que iria 

ter lugar a aplicação do inquérito. Desta forma, o trabalho de recolha de dados desenvolveu-se de um 

modo mais fácil e rapidamente, tendo sido evitados eventuais contratempos ou situações mais 

complicadas. Posto isto, parece-nos útil apresentar aqui o quadro que foi enviado à DREL e que esta 

fez circular pelos vários agrupamentos escolares, de modo a que estes conhecessem 

antecipadamente o dia de realização dos inquéritos e, por conseguinte, pudessem planear o seu dia 

de aulas. Através desse mesmo quadro, é igualmente possível identificar quais as escolas que foram 

seleccionadas, segundo o critério já exposto anteriormente. 
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Quadro n.º 14 – Calendarização das escolas seleccionadas para a realização do inquérito 

Data Concelhos Escola 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Carvoeira 
Mafra 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Venda do Pinheiro 

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Lugar da Pedra  

Escola Básica do 1.º Ciclo de A-dos-Cunhados  Torres Vedras 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Chãos  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Painho  

3 de Março 

Cadaval 
Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Cercal  

Escola Básica do 1.º Ciclo da Torre  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Canados  Alenquer 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Pocariça  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Virtudes  
Azambuja 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Aveiras de Baixo  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Calhandriz  

Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de Póvoa de Stª Iria  

4 de Março 

Vila Franca de 
Xira 

Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 3 de Vila Franca de Xira  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Santa Maria dos Olivais  

Escola Básica do 1.º Ciclo do Bairro de São Miguel  Lisboa 
 Escola Básica do 1.º Ciclo Fernando Pessoa  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Mem Martins  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Pero Pinheiro  

5 de Março 

Sintra 

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância Tapada das Mercês  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância Jorge Mineiro  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Armando Guerreiro  7 de Março Oeiras 

Escola Básica do 1.º Ciclo Firmino Rebelo ( Porto Salvo)  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância João Villaret  
Odivelas 

Escola Básica do 1.º Ciclo Dr. Mário Madeira (Pontinha)  

Escola básica do 1.º ciclo com Jardim de Infância de Cabeço de Montachique  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de São Julião do Tojal  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Casal do Forno  

10 de Março 

Loures 

Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de Camarate  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância Raquel Gameiro  
Amadora 

Escola Básica do 1.º Ciclo Maria Irene Lopes Azevedo (Falagueira)  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Rebelva  

Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de Alcoitão  

11 de Março 

Cascais 

Escola Básica do 1.º Ciclo António Torrado - Tires  

Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância Praia da Areia Branca  
Lourinhã 

Escola Básica do 1.º Ciclo de Vimeiro  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Tesoureira  Arruda dos 
Vinhos Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Camondes  

Escola Básica do 1.º Ciclo de Silveira  

12 de Março 

Sobral de 
Monte Agraço Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância de Almargem  
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3.2 Aplicação dos questionários  

 

Os inquéritos por questionários foram aplicados nas datas atrás mencionadas, tendo sido todos 

eles efectuados pessoalmente pela investigadora. Pois, como já tivemos oportunidade de sublinhar, 

depois da realização dos pré-testes, concluímos que se tornava indispensável que os inquéritos 

fossem administrados presencialmente, o que se justifica, repita-se, uma vez mais, pelas 

características do público-alvo e do local onde seriam aplicados os inquéritos, as Escolas. Sendo um 

dos primeiros objectivos deste estudo determinar em que medida as crianças sabem ou não o que é 

a obesidade infantil, poderíamos correr o risco, caso o inquérito fosse aplicado por via indirecta, 

nomeadamente por correio ou por qualquer outra pessoa, de um enviesamento dos dados. As 

professoras das respectivas turmas estariam sempre “tentadas”, quando tomavam conhecimento do 

que se tratava o estudo, de explicar desde logo às crianças o que era a obesidade, se tal 

acontecesse, toda a fidelidade dos nossos dados seria colocada em causa. Assim, e de forma a que 

tal não acontecesse, a investigadora aquando do contacto com as escolas apenas referia que os 

inquéritos tinham a ver com o problema da obesidade, sendo que não passou mais informações 

detalhadas sobre o estudo. Em todas as escolas seleccionadas os inquéritos foram de administração 

directa e presencial para que as crianças fossem devidamente apoiadas. Foi pedido ás professoras 

de cada turma que não tivessem nenhum tipo de intervenção para não influenciar a resposta das 

crianças. No início da aplicação de cada inquérito era explicado ás crianças a estrutura do mesmo e 

da importância da resposta de cada um, foi dito ás crianças que o inquérito não era um teste e que 

todas as respostas estavam certas. Este dado foi muito importante para a recolha dos nossos dados, 

era fundamental que as crianças não sentissem que tinham que responder o que era “certo”. Ainda 

durante a aplicação dos inquéritos houve um acompanhamento questão a questão, isto é, a 

investigadora lia a questão esperava que todos respondessem e só depois se prosseguia para a 

questão seguinte, permitindo desta forma um acompanhamento constante para tirar eventuais 

dúvidas. O inquérito tinha a duração máxima de 10 minutos. 

 

3.3 Tratamento dos dados 

 

Os dados obtidos, através da aplicação dos inquéritos por questionário, foram todos eles inseridos 

e tratados estatisticamente no programa SPSS 16.0 (Statistickal Package for Social Sciences) que, 

como é sabido, constitui um software analítico que fornece aos analistas as funcionalidades de 

planeamento, recolha, acesso, preparação, análise dos dados e de disponibilização dos resultados. 

Assim, e após a recolha dos dados, o primeiro passo a dar consistiu na construção da base de dados, 

procedendo-se à codificação das diferentes perguntas do questionário na folha variable view do 

SPSS, bem como à introdução dos dados relativos a cada um dos inquiridos, o que foi feito na folha 

data view do SPSS. Deste modo, toda a informação sobre as diferentes variáveis foi definida – 

nomes, formatos e descritivos de variáveis ─, tendo sido igualmente descritivos os valores 

categóricos possíveis. A 
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Antes de criar modelos explicativos para qualquer fenómeno, deve-se conhecer 

aprofundadamente os dados obtidos através da técnica de recolha usada, neste caso concreto, o 

inquérito por questionário. Torna-se, assim, indispensável desenvolver uma análise descritiva dos 

dados, através da qual se procurará, fundamentalmente, descrever as características da população 

escolhida, estabelecendo algumas relações entre as suas variáveis e preservando a coerência com 

os objectivos e as hipóteses de investigação definidos inicialmente. Essa descrição dos dados foi 

efectuada sobretudo através da descrição algébrica, sendo que só, de uma forma subsidiária, se fez 

uso da descrição geométrica, traduzida no recurso a gráficos. Por conseguinte, e num primeiro 

momento, recorreu-se sobretudo à distribuição de frequências, usando-se, depois, vários testes de 

significância estatística, no sentido de saber imediatamente se os resultados obtidos são significantes 

ou se as diferenças entre si são aleatórias, nomeadamente o teste de independência do qui-

quadrado. Sublinhe-se que este teste de hipóteses permite verificar se existe uma associação entre 

duas variáveis, através da análise dos resultados de uma tabela de contingência (crosstabs), sendo 

que para calcular a estatística deste teste se consideram variáveis como independentes e, a partir 

desta condição, se determinam as frequências absolutas esperadas em cada célula. Por fim, os 

valores obtidos são comparados com as frequências observadas, utilizando uma variável que segue 

uma distribuição do qui-quadrado (χ
2
).   

Uma vez conhecidos os dados, procedemos, então, à chamada análise inferencial, a qual, 

conhecendo o comportamento actual ou passado de determinados factos, permite criar modelos 

explicativos para o seu possível comportamento futuro. Na estatística inferencial, é-nos possível 

utilizar duas abordagens fundamentais: a) estimativa dos resultados, na qual os resultados são 

apresentados com intervalos de confiança, b) teste de hipóteses, na qual os resultados são 

apresentados como valores de P (P de probabilidade) por meio de testes estatísticos, sendo que a 

selecção da estatística inferencial é orientada para a pergunta que precisa ser respondida ou para a 

hipótese que precisa de ser testada. Neste âmbito, e com o objectivo de testar empiricamente, o 

nosso modelo explicativo, recorreu-se à análise de regressão, a qual permite caracterizar a relação 

entre variáveis, escolhendo uma dada variável que se quer prever (variável dependente) e 

observando a sua variação em função de uma ou mais variáveis (variáveis independentes). Em 

estatística, a regressão linear, método por nós usado, permite estimar a condicional (valor esperado) 

de uma variável y, dados os valores de algumas outras variáveis x. Ou mais precisamente: para se 

estimar o valor esperado, usa-se uma equação, que determina a relação entre ambas as variáveis: 

 

 

 
Em que:  

Yi ─ variável explicada (dependente) ─ é o valor que se quer atingir; 

α ─ É uma constante, que representa a intercepção da recta com o eixo vertical; 
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β ─ É outra constante, que representa o declive da recta; 

Xi ─ Variável explicativa (independente), que representa o factor explicativo na equação; 

εi ─  Variável que inclui todos os factores residuais mais os possíveis erros de medição. O seu 
comportamento é aleatório, devido à natureza dos factores que encerra. Para que essa fórmula possa 
ser aplicada, os erros devem satisfazer determinadas hipóteses, que são: serem variáveis normais, 

com a mesma variância (desconhecida) e independentes da variável explicativa X. 
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CAPITULO V  

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E DAS CONCLUSÕES 

 

 

1. Caracterização da amostra 

 

O questionário sobre obesidade infantil foi aplicado a 880 crianças do 4º ano de escolaridade do 

primeiro ciclo das escolas públicas do distrito de Lisboa. Apresenta-se, de seguida, a caracterização 

da nossa amostra por sexo e idade.  

 

Quadro n.º 15 – Sexo dos inquiridos, 2008 

 % N 

Masculino 

 
49,2 433 

Feminino 50,8 447 

Total 100 880 

 
 

Fonte: Resultados obtidos através da aplicação de um inquérito por 
questionário junto das crianças das escolas do 1º ciclo do distrito de 
Lisboa, realizado entre 3 e 12 de Março de 2008.  

 
 

Gráfico n.º 1 – Sexo dos inquiridos, 2008 (em %) 
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Como se pode ver no gráfico n.º 1, quanto ao sexo, os nossos inquiridos encontram-se 

distribuídos de uma forma muito equilibrada, já que 49,2% dos inquiridos pertencem ao sexo 

masculino e 50,8% ao sexo feminino, havendo, por isso, uma pequeníssima diferença dos inquiridos 

deste sexo. A representatividade dos dados obtidos através do nosso inquérito em termos nacionais é 

confirmada pela análise da pirâmide etária, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Estatística, em 

2007. 

Quadro n.º 16 – Pirâmides etárias, 2002 e 2007, Portugal54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 «População residente em Portugal», Instituto Nacional de Estatística, 2007. Disponível em 
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=11056416&DEST
AQUESmodo =2. Acedido a 21 de Junho de 2008 
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Quadro n.º 17 – Idade dos inquiridos, 2008 

 % N 

9 anos 

 
59,3 522 

10 anos 29,8 262 

11 anos 8,3 73 

12 anos 2,5 22 

Mais de 12 anos 0,1 1 

Total 100 880 

 
Fonte: Resultados obtidos através da aplicação de um inquérito por 
questionário junto das crianças das escolas do 1º ciclo do distrito de 
Lisboa, realizado entre 3 e 12 de Março de 2008.  

 
 

 
Gráfico n.º 2 – Idade dos inquiridos, 2008 (em %) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O gráfico acima reproduzido permite concluir, sem qualquer surpresa, que a esmagadora maioria 

das crianças inquiridas tem idades entre os 9 e os 10 anos, cerca de 89,1%, o que se justifica pelo 

facto dessas crianças frequentarem o 4º ano.  
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2. Resultados do inquérito por questionário 

 

Após termos caracterizado a nossa amostra, no que respeita ao sexo e à idade dos inquiridos, 

importa passar de imediato à análise dos resultados obtidos através da nossa investigação. Assim, e 

num primeiro momento, apresentamos uma análise descritiva dos dados, recorrendo, para tal, à 

distribuição de frequências e aos testes de significância. 

 

2.1 Análise descritiva dos dados 

 

 

 

Quadro n.º 18 – Grau de estudos da mãe, 2008 

 % N 

4º ano de escolaridade 17,7 156 

6º ano de escolaridade 11,2 99 

9º ano de escolaridade 14,2 125 

12º ano de escolaridade 13,3 117 

Licenciatura 14,1 124 

Não sabe / Não responde 29,4 259 

Total 100 880 

 
                            Fonte: Idem, ibidem. 
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Gráfico n.º 3 – Grau de estudos da mãe, 2008 (em %) 

 
 

Embora a maioria das crianças desconheça o nível de escolaridade da mãe, podemos, contudo 

constatar que apenas 14,1% possui um grau académico e 13,3% concluiu o 12º ano de escolaridade, 

o que significa que o capital escolar das progenitoras dos nossos inquiridos é substancialmente baixo. 

 

 

Quadro n.º 19 – Grau de estudos do pai, 2008 

 % N 

4º ano de escolaridade 13,1 115 

6º ano de escolaridade 10,9 96 

9º ano de escolaridade 13,6 120 

12º ano de escolaridade 12,4 109 

Licenciatura 12,8 113 

Não sabe / Não responde 37,2 327 

Total 100 880 

 
                    Fonte: Idem, ibidem. 
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Gráfico n.º 4  – Grau de estudos do pai, 2008 (em %) 

 

 

O capital escolar dos pais está longe de apresentar variações muito significativas, observando-se, 

mais uma vez, que a maioria dos inquiridos se revela incapaz de precisar qual o grau de instrução 

dos seus pais, e que apenas 12,8% e 12,4% destes possui grau académico ou frequentou o 12º ano 

de escolaridade.  

 

Quadro n.º 20 – Inquiridos que têm conhecimento do que é a obesidade infantil,  

2008 

 % N 

Não 

 
56,4 496 

Sim 43,6 384 

Total 100 880 

 

                                     Fonte: Idem, ibidem. 
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Gráfico n.º 5 – Inquiridos que sabem/não sabem o que é a obesidade infantil, 2008  

(em %) 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Esta é, como já repetimos inúmeras vezes, uma das perguntas fundamentais da nossa 

investigação. Como podemos verificar através da análise dos dados constantes no quadro n.º 5, a 

maioria das crianças não sabe o que é a obesidade infantil, cerca de 56,4%. Relativamente a esta 

questão, é importante notar que, antes da aplicação do inquérito, e em contacto directo com as 

crianças, foi explicado em termos simples e perfeitamente acessíveis qual o significado da expressão 

«obesidade infantil», colocando-se a investigadora à disposição para responder a eventuais questões 

ou dúvidas suscitadas pelos inquiridos.  

 

Quadro n.º 21 – O que é a obesidade infantil para os inquiridos, 2008 

 % N 

É ser gordo 28,6 252 

É comer muito 1,1 10 

É comer demasiados doces e fritos 2,7 24 

É ser doente 4,5 40 

É ter excesso de peso 4,3 38 

Outros 2,3 20 

Total 43,6 384 

   Fonte: Idem, ibidem. 
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Gráfico n.º 6 – O que é a obesidade infantil para os inquiridos, 2008 (em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, como ficou demonstrado atrás, a maioria das crianças pura e simplesmente desconhece o que 

é a obesidade, o facto é que para todos os inquiridos que dizem saber o que é a obesidade esta 

aparece particularmente associada ao facto de se ser gordo, sendo residual a sua associação a 

outros factores, tais como: «comer muito», «comer demasiados doces ou fritos», «ter excesso de 

peso», ou ainda «ser doente».  

 

Quadro n.º 22 – Importância da obesidade infantil para os inquiridos, 2008 

 % N 

Muito importante 34,2 301 

Razoavelmente importante 6,8 60 

Pouco importante 1,7 15 

Nada importante 0,9 8 

Total 43,6 384 

 
 

Fonte: Idem, ibidem. 
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Gráfico n.º 7 – Importância da obesidade infantil para os inquiridos, 2008 (em %) 
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o facto é que nem por isso a obesidade é percepcionada pelos inquiridos como algo menos 

importante. E isso mesmo revelam os dados reproduzidos acima, que mostram que para 34,2% das 
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Quadro n.º 23 – Meios de comunicação social onde os inquiridos ouviram falar sobre obesidade 

infantil, 2008 

 % N 

Televisão 38,2 336 

Família  22,8 201 

Escola 17,4 153 

Jornais 12,6 111 

Revistas 12,4 109 

Internet 11,4 100 

Rádio 10,8 95 

Amigos 10,3 91 

Jogos de computador 3,1 27 

Outros 3,1 27 

Exposições 2,5 22 

Total 144,6 1272 

 
 

Fonte: Idem, ibidem.  
Nota: A pergunta em causa é de resposta cumulativa, pelo que o total das 
respostas é superior a 100% 
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Gráfico n.º 8 – Meios de comunicação social onde os inquiridos ouviram falar sobre obesidade infantil, 

2008 (em %) 

 

Como se torna visível pela leitura dos dados obtidos, a televisão constitui o principal meio de 

comunicação e informação através do qual os inquiridos ouviram falar de obesidade infantil, seguido 

a grande distância pela rádio e pela Internet, mas também pelos jornais e pelas revistas.  

É, assim, de salientar a importância que assume nesta matéria não só os programas televisivos de 

carácter informativo e formativo, mas também as notícias que ganham uma maior mediatização e que 

são transmitidas de forma mais sensacionalista, captando, assim, a atenção dos mais novos. Por 

outro lado, não pode deixar de ser notado aqui que o reduzido impacto da Internet em termos de 

promover o conhecimento do problema da obesidade entre os mais jovens contrasta claramente com 

um outro dado recolhido através desta pesquisa, e que se traduz na elevadíssima taxa de penetração 

da Internet entre os inquiridos, já que cerca de 81% diz ter acesso a este meio de comunicação e 

informação. 
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Quadro n.º 24 – Acesso à internet pelos inquiridos, 2008 

 % N 

Não 19,1 168 

Sim 80,9 712 

Total 100 880 

 

                                     Fonte: Idem, ibidem. 

 

 

 

Gráfico n.º 9 – Acesso à Internet pelos inquiridos, 2008 (em %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por outro lado, os dados mostram-nos também a importância assumida pelos agentes de 
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Quadro n.º 25 – Principal consequência da obesidade infantil para os inquiridos, 2008 

 % N 

Ficar gordo 18,4 162 

Ficar doente 11,6 102 

Ficar triste e deprimido 5,2 46 

Não ter amigos 4,5 40 

Não poder brincar 1,7 15 

Ser gozado pelos outros 1,5 13 

Outras 0,7 6 

Total 43,6 384 

 

                                Fonte: Idem, ibidem. 

 

Gráfico n.º 10 – Principal consequência da obesidade infantil para os inquiridos, 2008 (em %) 
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Se atendermos à definição de obesidade infantil dada pela maioria dos inquiridos, é sem grande 

surpresa que observamos que também a principal consequência atribuída à obesidade infantil passa 

maioritariamente pelo facto «de se ficar gordo» e, em menor medida, pela facto de se poder «ficar 

doente», sendo que aqueles que associam a obesidade a outras consequências ─ tais como «ficar 

triste ou deprimido», «não ter amigos», «não poder brincar», «ser gozado pelos outros» ─ são em 

menor percentagem. Daqui parece poder concluir-se que existe uma clara sobrevalorização dos 

aspectos relacionados com a imagem, em detrimento dos aspectos sociais e culturais associados à 

obesidade ─ o que não deixa de ser revelador do tipo de sociedade em que vivemos e do tipo de 

valores que são transmitidos às crianças, pelos principais intervenientes nas fases iniciais do seu 

processo de socialização.   

 

Apresentemos agora algumas tabelas de contingência, em que procedemos ao cruzamento das 

variáveis consideradas mais importantes, e testemos também a sua significância estatística, para que 

possamos depois desenvolver, inferencialmente, o nosso modelo explicativo. 

 

Quadro n.º 26 – Cruzamento entre sexo e conhecimento de obesidade infantil, 2008 

 

                                Já  ouviste falar de  obesidade 

        Sexo:                                              Infantil? 

Não 

%               N 

Sim 

%            N 

Total 

%             N 

Feminino 26,4 232 24,4 215 50,8 447 

Masculino 30,0 264 19,2 169 49,2 433 

Total 56,4 496 43,6 384 100 880 

 

              Fonte: Idem, ibidem. 

 

 

Quadro n.º 27 – Teste do Qui-Quadrado e testes associados 

Pearson x² 7.354* 

Phi 

Cramer´s V 

0.091 

0.091 

 
Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%.   

 

Da análise deste quadro, concluímos que existe uma correlação estatística significativa entre as 

variáveis sexo e conhecimento sobre a obesidade infantil, sendo que os inquiridos do sexo feminino 

são aqueles que mais sabem sobre a obesidade infantil: 24,4% contra 19,2%. Estas conclusões 

prendem-se provavelmente com um maior interesse do tema por parte das raparigas, pois, como é 
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sabido, estas iniciam a sua fase de puberdade mais cedo que os rapazes, sendo que isso poderá 

levar a uma preocupação acrescida pelo corpo e pelo seu aspecto estético. 

 

Quadro n.º 28 – Cruzamento entre idade e conhecimento de obesidade infantil, 2008 

 

                                Já  ouviste falar de  obesidade 

        Idade:                                             Infantil? 

Não 

%               N 

Sim 

%             N 

Total 

%             N 

9 anos 32,2 283 27,2 289 59,3 522 

10 anos 17,3 152 12,5 110 29,8 262 

11 anos 5,0 44 3,3 29 8,3 73 

12 anos 1,9 17 0,6 5 2,5 22 

> 12 anos 0,0 0 0,1 1 0,1 1 

Total 56,4 496 43,6 384 100 880 

 

              Fonte: Idem, ibidem. 

 

 

Quadro n.º 29 – Teste do Qui-Quadrado e testes associados 

Pearson x² 6.927 

Phi 

Cramer´s V 

0.089 

0.089 

 

Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%.   
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Quadro n.º 30 – Cruzamento entre grau de estudos da mãe e conhecimento de obesidade infantil,  

2008 

                              Já  ouviste falar de  obesidade 

Grau de estudos da mãe                     infantil? 

Não 

%          N 

Sim 

%          N 

Total 

%          N 

4º ano de escolaridade 10,3 91 7,4 65 17,7 156 

6º ano de escolaridade 6,4 56 4,9 43 11,2 99 

9º ano de escolaridade 13,1 65 15,6 60 14,2 125 

12º ano de escolaridade 12,5 62 14,3 55 13,3 117 

Licenciatura 11,7 58 17,2 66 14,1 124 

Não sabe / Não responde 18,6 164 10,8 95 29,4 259 

Total 100 496 100 384 100 880 

 

                 Fonte: Idem, ibidem. 

 

 

Quadro n.º 31  – Teste do Qui-Quadrado e testes associados 

Pearson x² 11.489 ** 

Phi 

Cramer´s V 

0.114 

0.114 

 
Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%.   
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Quadro n.º 32 – Cruzamento entre grau de estudos do pai e conhecimento de obesidade infantil,  

2008 

                               Já  ouviste falar de  obesidade 

Grau de estudos do pai                      infantil? 

Não 

%          N 

Sim 

%          N 

Total 

%          N 

4º ano de escolaridade 7,6 67 5,5 48 13,1 115 

6º ano de escolaridade 5,9 52 5,0 44 10,9 96 

9º ano de escolaridade 6,2 55 7,4 65 13,6 120 

12º ano de escolaridade 6,8 60 5,6 49 12,4 109 

Licenciatura 6,0 53 6,8 60 12,8 113 

Não sabe / Não responde 23,8 209 13,4 118 37,2 327 

Total 56,4 496 43,6 384 100 880 

 

                Fonte: Idem, ibidem. 

 

Quadro n.º 33 – Teste do Qui-Quadrado e testes associados 

Pearson x² 17.537 y** 

Phi 

Cramer´s V 

0.141 

0.141 

 
Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%.   

 

 

Perante a análise dos quadros números 30 e 32 podemos concluir que o grau de escolaridade dos 

pais está intimamente ligado ao conhecimento que as crianças têm da obesidade infantil, dado que 

existe uma correlação forte e estatisticamente significativa entre estas duas variáveis. Isto significa 

que quanto maior é o nível de escolaridade dos pais maior é a probabilidade de as crianças saberem 

o que é a obesidade infantil, o que, aliado ao facto de a família constituir um dos principais meios 

através dos quais as crianças obtêm informação sobre este tema, está longe de ser irrelevante em 

termos de investigação. Mas significa também que as campanhas de sensibilização sobre a 

obesidade infantil dirigidas sobretudo para os pais não podem ignorar o «capital escolar» do núcleo 

familiar, já que este poderá conduzir a resultados muito diferenciados, caso se esteja perante famílias 

pouco, suficientemente ou muito instruídas.  
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Quadro n.º 34  – Cruzamento entre a definição de obesidade infantil e o meio através do qual tomaram conhecimento, 2008 

 

                         O que é a obesidade infantil?  

 

Onde ouviste falar?                

Ser gordo 

 

%               N 

Comer muito 

 

%            N 

Comer 

doces/fritos 

%             N 

Ser doente 

 

%               N 

Ter excesso 

de peso 

%              N 

Outros 

 

%            N 

Total 

 

%               N 

Televisão 57,9 221 2,3 9 5,7 22 7,8 30 9,6 37 4,4 17 87,8 337 

Escola 
24,0 92 1,3 5 2,3 9 4,4 17 4,7 18 3,1 12 39,8 153 

Família 
34,6 133 1,0 4 3,4 13 4,2 16 5,7 12 3,4 13 52,3 201 

Jornais 
18,0 69 1,0 4 1,6 6 2,1 8 4,4 17 1,8 7 28,9 111 

Revistas 
15,9 61 1,0 4 2,1 8 3,9 15 3,9 15 1,6 6 28,4 119 

Total 150 576 6,6 26 15,1 58 22,4 86 28,3 99 14,3 55 237 921 

 

         Fonte: Idem, ibidem. 

 

Quadro n.º 35 – Teste do Qui-Quadrado e testes associados 

Pearson x² 36.413 *** 

Phi 

Cramer´s V 

0.308 

0.178 

 
Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%. 
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Se é verdade que, como tivemos oportunidade demonstrar anteriormente, a maioria dos inquiridos que 

dizem saber o que é a obesidade infantil tendem a associá-la com o «ser-se gordo», ainda assim 

considerámos relevante cruzar as concepções que as crianças têm da obesidade com os diferentes meios 

através do quais dizem ter adquirido o seu conhecimento sobre este tema. E o que constatamos é que 

existe uma correlação forte e estatisticamente significativa entre estas duas variáveis, o que significa que a 

concepção de obesidade infantil não é indiferente, bem pelo contrário, ao meio através do qual a informação 

sobre este problema é obtida. Resulta daqui, que independentemente do meio em que as crianças foram 

buscar a informação, a ideia «de se ser gordo» resulta claramente predominante em qualquer um dos meios 

de comunicação considerados. Se nos abstrairmos dos números ditados pela televisão, e nos 

concentramos nos restantes dados obtidos, poderemos facilmente concluir que a família é quem mais passa 

a mensagem às crianças da definição de obesidade infantil como ter excesso de peso (5.7%) e comer 

demasiados fritos (3.4%). Destacamos ainda que, excluindo as percentagens relativas à televisão, apenas a 

escola surge como o principal veiculo que transmite conceito de obesidade infantil, associando-o a ser-se 

doente (4,4%), o que resulta talvez do papel mais formativo desta instituição.  
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Quadro n.º 36 – Cruzamento entre o Concelho de residência dos inquiridos e o conhecimento de 

obesidade infantil, 2008 

                         Já ouviste falar de obesidade 

                                                              infantil? 

Concelho                   

Não 

%             N 

Sim 

%           N 

Total 

%             N 

Alenquer  
2,8 25 2,3 20 5,1 45 

Amadora 
4 35 0,8 7 4,8 42 

Arruda dos vinhos 
0,7 6 0,9 8 1,6 14 

Azambuja 
1,2 11 1,1 10 2,4 21 

Cadaval 
2,3 20 0 0 2,3 20 

Cascais 
3,6 32 4,2 37 7,8 69 

Lisboa 
6,4 56 8,3 73 14,7 129 

Loures 
5,8 51 4,4 39 10,2 90 

Lourinhã  
1,8 16 1,4 12 3,2 28 

Mafra 
3,4 30 1,4 12 4,8 42 

Odivelas 
2,6 23 2,2 19 4,8 42 

Oeiras  
3,3 29 2,6 23 2,9 52 

Sintra 
11,8 104 4,2 37 16,0 141 

Sobral de Monte Agraço 
1,0 9 0,6 5 1,6 14 

Torres Vedras 
3,2 28 5,9 52 9,1 80 

Vila Franca de Xira 
2,4 21 3,4 30 5,8 51 

Total 56,4 496 43,6 384 100 880 

  Fonte: Idem, ibidem 
 

Quadro n.º 37 – Teste do Qui-Quadrado e testes associados 

Pearson x² 81,958 *** 

Phi 

Cramer´s V 

0.305 

0.305 

 
Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%.   
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Como podermos concluir da análise do quadro, existe de facto uma relação forte e 

estatisticamente significativa entre o conhecimento da obesidade infantil e o concelho onde residem 

as crianças inquiridas no âmbito deste estudo. É de destacar, essencialmente, que quanto maior é a  

dimensão populacional dos concelhos considerados, tanto maior é a probabilidade das crianças 

terem um maior conhecimento do que é a obesidade infantil, como se pode ver no quadro que acima 

se reproduz.  

É de facto muito interessante constatar que o problema das cidades periféricas está também 

patente no nosso estudo. Portugal é um país em que a problematização do desenvolvimento cada 

vez mais sentido no litoral em detrimento do subdesenvolvimento no interior é bem patente. O nosso 

estudo acaba por ser o reflexo disso mesmo, isto é, ao considerarmos apenas um distrito com os 

seus concelhos periféricos reflecte-se a falta de informação das crianças nos concelhos mais 

periféricos e por consequente os mais pequenos a nível populacional em comparação com os 

concelhos mais próximos geograficamente da cidade capital. 

 

2.2 Análise inferencial dos dados 

 

Através da análise inferencial dos dados, é nosso objectivo procurar determinar quais os principais 

preditores (variáveis independentes) do conhecimento que as crianças têm sobre a obesidade infantil 

(variável dependente). Para tal, e depois de já termos efectuado atrás alguns testes de significância 

estatística, optámos por inserir no nosso modelo explicativo aquelas variáveis que, de alguma forma, 

poderiam assumir, em termos estatísticos, uma maior capacidade de previsão do fenómeno 

estudado. 

 

Quadro n.º 38 – Descrição e codificação das variáveis independentes utilizadas na regressão linear 

 (conhecimento da obesidade infantil) 

Variáveis independentes Codificação das variáveis 

Sexo........................................................... (perg.1) 1: Feminino 
0: Masculino 

Idade .......................................................... (perg.2) 
 

Entre os nove e os 12 anos 
 

Grau de instrução dos pais ................(perg.3 e 4) 
 

Entre o 4ºano e a Licenciatura 
 

Dimensão do habitat ........... (quadro de controlo) 
1: Pequeno 

2: Média 
3: Grande 

Meios através dos quais obteve informação 
sobre o tema da obesidade infantil 

1: Meios de comunicação social 
2: Agentes de socialização primária 

3: Outros meios 

 

 

Para tal, e dada a natureza dos dados de que dispomos, decidimos fazer uma regressão linear, 

cuja lógica estatística já foi suficientemente abordada acima. Assim, e atendendo aos coeficientes ß 

de regressão linear, encontramos uma correlação forte e significativa entre o sexo, a dimensão 
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do habitat, os agentes de socialização primária e os meios de comunicação social e o conhecimento 

que os inquiridos dizem ter da obesidade infantil. Quer isto significar que são sobretudo as crianças 

do sexo feminino e as crianças que residem em meios urbanos e semi-urbanos que maior 

conhecimento revelam o que é a obesidade infantil, sendo que esse conhecimento deve muito ao 

papel formativo e informativo assumido, em primeiro lugar, pelos meios de comunicação social, e, 

em segundo lugar, pelos agentes de socialização primária, como se pode, aliás, constatar nos dados 

constantes do quadro n.º 39. Acresce ainda, se olharmos com um pouco mais de atenção para os 

valores associados ao modelo proposto, que se trata de um modelo com um forte potencial preditivo 

e explicativo, já que o R2 aproxima-se dos 40 pontos percentuais, o que, em termos de investigação 

social aplicada, e atendendo ao tipo de variáveis usadas ─ predominantemente nominais ou 

categóricas ─ está longe de ser um resultado que possa ser subestimado. 

 

Quadro n.º 39 – Preditores do conhecimento da obesidade infantil entre os mais jovens, 2008 
(coeficientes ß de regressão linear) 

 
Variável dependente 

Variáveis independentes 
Conhecimento da obesidade infantil 

Sexo -0,145** 

Idade 0,075 

Grau de escolaridade da mãe 0,035 

Grau de escolaridade do pai  0,015 

Dimensão do habitat 0,136*** 

Meios de comunicação social  0,088*** 

Agentes de socialização primária  0,077** 

Outros meios 0,051 

R2 0,385 

R2 ajustado 0,293 

N 384 
                         

Nota: O nível de significância estatística é igual: p = * ≤ 10%, ** ≤ 5%, ***  ≤ 1%.
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3. Conclusões do estudo 

 

Expostos os nossos resultados, fica-nos a faltar a última etapa da investigação, aquilo que 

assumimos como as principais conclusões do nosso estudo. Partindo do nosso objectivo geral, ou 

seja, saber se, e em que medida, as crianças sabem o que é a obesidade infantil, constatámos 

que apenas 43,6% afirmam conhecer este problema, contra 56,4% que declaram nunca ter ouvido 

falar do mesmo. Com estes dados, e apesar de os mesmos não serem fortemente significativos, 

concluímos, através do nosso estudo, que a maioria das crianças não sabe ou nunca ouviu falar de 

obesidade infantil. Ora, tratando-se de um estudo representativo da população, estes resultados não 

podem deixar de ser vistos com alguma preocupação, obrigando-nos a intensificar os esforços que 

levem a um maior debate e reflexão sobre as consequências negativas da obesidade entre os mais 

jovens, desde a família, passando pela escola, até aos meios de comunicação social. O que é tão ou 

mais necessário e até imperativo quando se assume a obesidade infantil como uma doença crónica e 

sem cura. 

Relativamente à distribuição por sexo no que toca ao conhecimento da obesidade infantil, 

constatamos que as crianças do sexo feminino estão mais informadas que as do sexo masculino, o 

que pode encontrar justificação no facto de aquelas iniciarem a puberdade mais cedo, existindo por 

isso um maior interesse e uma maior preocupação com as questões relacionadas com a imagem e 

com o aspecto físico.  

Por outro lado, o capital escolar dos pais das crianças inquiridas apresenta-se também como uma 

variável importante no nosso estudo. E isto porque, se verifica que quanto maior é o grau de instrução 

do núcleo familiar de origem tanto maior é o grau de conhecimento sobre o tema por parte das 

crianças inquiridas – logo, não é arriscado dizer-se, que quanto mais escolarizados forem os pais 

maior o grau de sensibilização das crianças para o problema da obesidade infantil. Uma conclusão 

que permite concluir sobre a necessidade de informação e de formação, não só das nossas crianças, 

como referimos anteriormente, mas também dos seus pais, já que tende a impor-se aqui, e no que a 

esta matéria diz respeito, uma espécie de «círculo virtuoso». O que, aliás, está longe de ser 

surpreendente, pois importa lembrar que a obesidade infantil é uma doença que começa em casa, 

que os primeiros canais de formação das crianças são os pais, enfim, que é no âmbito familiar que os 

primeiros passos para a aprendizagem de uma alimentação saudável se iniciam e se solidificam. Por 

tudo isto, torna-se fundamental que sejam veiculadas mensagens sobre a importância deste tema e 

para a suas mais diversas consequências não só entre as crianças mas também entre os seus 

progenitores. 

Como já foi dito anteriormente, a obesidade infantil apresenta-se como uma doença, sendo que a 

OMS chega mesmo ao ponto de se lhe referir como o flagelo do século XXI. Mas se assim é, a 

verdade é entre a maioria dos nossos inquiridos mais do que uma doença, a obesidade infantil 

aparece associada sobretudo ao facto de ser gordo, apontando, desta forma, e inequivocamente, 

para questões eminentemente estéticas, a que o culto da imagem estará longe de ser alheio. O que 

deriva seguramente do tipo de sociedade em que vivemos, essencialmente preocupada com o belo e 
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com o magro, sendo estes conceitos inseparáveis e permanentemente veiculados pelos vários meios 

de comunicação social, e aos quais, até pelas consequências sociais que lhe estão associadas, não 

escapam ao quotidiano não só dos adultos mas também dos jovens. Em suma, mais do que a 

preocupação com a saúde, o que parece que conta verdadeiramente é o estereótipo do corpo magro 

e perfeito ditado pela sociedade, onde a imagem é tudo, ou pelo menos, quase tudo, e isso desde 

tenra idade.  

Uma outra conclusão que deve ser aqui mencionada, pela sua importância, e até pelo peso 

preditivo e explicativo que assume no nosso modelo de análise, é o facto de ser nos concelhos de 

Lisboa mais desenvolvidos e com um maior número de habitantes que as crianças se mostram mais 

informadas sobre o tema da obesidade infantil. Também nesta matéria a dicotomia centro-periferia 

parece fazer todo o sentido, ou melhor, quanto mais periférico é o concelho em estudo quanto menos 

informados estão os nossos inquiridos. Tal constatação, autoriza-nos a sugerir a descentralização da 

informação sobre a obesidade infantil em Portugal, para que não venham as crianças dos concelhos 

mais periféricos, não só do distrito de Lisboa mas de todos os outros ao nível nacional, a ser as 

principais vitimas desse problema. 

Resta-nos nesta fase final das nossas conclusões responder à segunda parte do nosso objectivo 

de investigação, que está longe de ser o menos importante, e que se consiste em saber através de 

que meios de comunicação as crianças em Portugal tomam conhecimento do problema da 

obesidade infantil. Porém, antes de falarmos dos meios de comunicação social propriamente ditos, 

gostaríamos de ressalvar a extraordinária importância assumida pelos os agentes de socialização 

primária, como sejam a família e a escola, enquanto canais privilegiados de formação e informação 

das crianças. Importa, pois, não esquecer, que a escola e a família são duas instituições cruciais na 

transmissão de conhecimentos sobre a obesidade infantil, sobretudo entre os mais jovens, como 

revelam, aliás, os nossos inquiridos. É por isso que a escola, constituindo, um local destinado para a 

promoção do conhecimento e para a educação em todas áreas da vida, tende a conceder à saúde 

infantil um destaque particular, procurando favorecer o desenvolvimento de estilos de vida saudáveis, 

que sejam, depois reproduzidos noutros contextos sociais e ao longo da vida. 

Por último, agrupando todos os meios de comunicação social, depressa verificamos a clara 

hegemonia da televisão face aos restantes, apresentando-se, não obstante o advento dos novos 

meios de comunicação, como a principal fonte de entretenimento, formação e informação no que à 

obesidade infantil diz respeito, sendo o nosso estudo um reflexo fidedigno dessa mesma realidade.  
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4. Futuras investigações 

 

Tendo perfeita consciência do muito que ainda ficou por investigar nesta matéria, consideramos, 

no entanto, que, de acordo com os resultados apresentados neste estudo, seria da maior importância, 

dada a natureza fortemente mediatizada das sociedades actuais, levar bastante mais longe a 

investigação do papel dos meios de comunicação social como principais formadores e informadores 

no que respeita ao problema da obesidade infantil.  

Mas, essa linhas futuras de investigação não deveriam ficar apenas por aqui, alargando o seu 

interesse e o seu empenho ao papel dos agentes de socialização primária, nomeadamente a Família 

e a Escola, na consciencialização e no desenvolvimento de práticas alimentares saudáveis, 

envolvendo as crianças, desde muito cedo, neste desafio de que pode depender a sua qualidade de 

vida em termos futuros.  

Este ponto ficaria seguramente incompleto se não fossem mencionadas aqui as políticas públicas 

e as campanhas de sensibilização a desenvolver por organismos públicos e privados nesta matéria, 

as quais deverão ser desenhadas tendo particularmente em conta as descobertas e as orientações 

de acção que resultam dos estudos feitos em sede académica. 
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ANEXOS 

 

 

- Aprovação dos questionários pela DGIDC 

 

-----Original Message----- 

From: Luís Capucha (DGIDC)  

Sent: domingo, 17 de Fevereiro de 2008 13:54 

To: Sara Santos Guerreiro 

Subject: Inquérito 

 

 

Exma Senhora D.ª Sara Santos Guerreiro 

 

Relativamente ao questionário que enviou à DGIDC para autorização da 

respectiva aplicação à luz do Despacho 15.847 de 23 de Julho de 2007, é com 

prazer que informamos que esta Direcção-Geral autoriza a referida 

aplicação.  

 

Com os melhores cumprimentos 

Luís Capucha 

Director-Geral 
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/ 
 
 

Escola____________________________________________________________ 

INQUÉRITO 
1. Sexo  

(1)Masculino……..…   

0)Feminino……….... 

  

2. Idade 

(1)9………………… 

(2)10……………….. 

(3)11……………….. 

(4)12……………….. 

 

3. Qual o grau de estudos da tua mãe? 

(1)Escola primária (até ao 4º Ano)…………………………… 

(2)Escola preparatória (6º ano)………………………………. 

(3)Escolaridade Obrigatória (9º ano)………………………… 

(4)Ensino secundário (12º ano)……………………………… 

(5)Licenciada………………………………………………...  

 

4. Qual o grau de estudos do teu pai? 

(1)Escola primária (até ao 4º Ano)…………………………… 

(2)Escola preparatória (até ao 6º ano)………………………... 

(3)Escolaridade Obrigatória (até ao 9º ano)…………………. 

(4)Ensino secundário (12º ano)……………………………… 

(5)Licenciado………………………………………………... 

 

5. Já ouviste falar de obesidade infantil? 

(1)Sim………………………………………………………… 

(0)Não (se respondeste não passa para a pergunta 10)………. 

 
6. Se sim, o que é para ti a obesidade infantil?  

Este inquérito está a ser desenvolvido no decurso da realização da dissertação de 
Mestrado em Comunicação Social (ISCSP-UTL). O mesmo pretende saber se as crianças 
com idade compreendida entre os 9 e os 12 anos têm conhecimento do problema da 
obesidade infantil. E caso disponham de tal conhecimento, através de que meio ou meios 
estão a ser informadas e sensibilizadas para o problema em questão. Garante-se a total 
confidencialidade dos dados obtidos junto dos inquiridos, bem como da sua filiação 
escolar. 

CON:                      
 ID:  
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7. Consideras que a obesidade é, para os miúdos da tua idade, um problema: 

(1)Muito importante…………………………………………………….… 

(2)Razoavelmente importante…………………………………………..… 

(3)Pouco importante…………………………………………………….... 

(4)Nada importante…………………………………………………….… 

  

8. Onde é que ouviste falar sobre a obesidade infantil? (podes assinalar mais do que 

uma) 

(1)Televisão………………………………………………………………. 

(2)Revistas………………………………………………………….…….. 

(3)Jornais……………………………………………………………….… 

(4)Internet………………………………………………………………… 

(5)Rádio…………………………………………………………………….. 

(6)Escola……………………………………………………………............. 

(7)Família……………………………………………………………………  

(8)Amigos………………………………………………………….........… 

(9)Exposições públicas sobre este tema (por exemplo: em ludotecas)…... 

(10)Jogos de computador……………………………………………………. 

(11)Outro. Qual _______________________________________________ 

 

9. Se já ouviste falar sobre a obesidade infantil, e sabes do que se trata, diz-me então, 

por favor, qual é, na tua opinião, a sua principal consequência? 

(1)Ficar doente………………………… 

(2)Ficar gordo…………..……………… 

(3)Não ter amigos……………………… 

(4)Ficar triste e deprimido………………  

(5)Não poder brincar…………………...  

(6)Outro. Qual _______________________________________________ 

 

10. Tens acesso à Internet? 

(1)Sim…………………………………..  

(0)Não………………………………….. 

Obrigada pela tua colaboração 
 


