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RESUMO 

 
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em pronunciamento oficial, classificou a COVID-19 

como pandemia e em decorrência desse evento, a sociedade como um todo foi severamente 

afetada. Em particular, as crianças foram privadas do contato social, em escolas, parques, 

clubes, academias ou outras instituições e tiveram uma forte restrição de atividades motoras. 

Diante desse quadro, esse estudo teve como objetivo investigar o impacto do período de 

isolamento social, durante a pandemia COVID-19, nas práticas de atividades físicas e no 

comportamento de crianças, incluindo a validação de conteúdo de um questionário adaptado de 

atividades físicas e comportamento sedentário. A amostra foi composta por 68 pais e ou 

responsáveis por crianças com idades entre 6 e 11 anos, sendo 39 meninas e 29 meninos, destas 

40 regularmente matriculadas na rede pública e 28 na rede privada do Ensino Fundamental I, 

de municípios da Região Metropolitana de São Paulo. Os instrumentos utilizados foram o 

Questionário de Identificação, Questionário Socioeconômico da Associação Brasileira de 

Empresas de Pesquisa para o Brasil (ABEP), Breve Monitor de Problemas – Formulário para 

pais de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-P) e Questionário adaptado de 

Atividades Físicas e Comportamento Sedentário (QAFCS). A adaptação do QAFCS obteve 

índice de validade de conteúdo de 0,931. Os questionários foram encaminhados por aplicativo 

de mensagens ou por e-mail e respondidos no período de dezembro de 2021 a março de 2022. 

Os resultados indicaram que os impactos da pandemia foram percebidos pelos responsáveis na 

diminuição da prática de atividades físicas (média de 3,56 para 2,56 dias/semana), no aumento 

do sedentarismo (média de 5,1 para 9,8 horas/dia de tela e atividades sedentárias), observando-

se um incremento no tempo de uso de telas como recurso de interação entre criança-escola e de 

lazer, com ganho médio de peso de 5,4 quilos em um ano. O nível socioeconômico apresentou 

uma associação positiva antes da pandemia com a maior frequência de esporte individual 

(rs=0,468; p=0,001). Não foram apresentadas correlações entre problemas de comportamento e 

a prática de atividade física. Houve associação positiva entre problemas internalizantes e 

comportamento sedentário durante a semana (rs=0,263, p=0,030) e nos finais de semana 

(rs=0,342, p=0,004). As conclusões apontam que houve diminuição da prática de atividades 

físicas, aumento do sedentarismo e alterações de peso no período da pandemia, reforçando-se 

assim a recomendação de incentivo à prática e vivência psicomotora na infância. Além disso, 

os familiares e educadores devem estar atentos à associação observada entre comportamento 



sedentário e problemas internalizantes. Novos estudos são necessários para que se avalie os 

impactos da pandemia a longo prazo.  
 

Palavras chave: Atividade Motora. Comportamento Sedentário. Comportamento Infantil. 
Atenção.  



ABSTRACT 

 
The World Health Organization (WHO), in an official statement, classified COVID-19 as a 

pandemic and as a result of this event, society as a whole was severely affected. In particular, 

children who were deprived of social contact, in schools, parks, clubs, gyms or other institutions 

and had a strong restriction of motor activities. Given this situation, this study aimed to 

investigate the impact of the period of social isolation, during the COVID-19 pandemic, on 

physical activity practices and children's behavior, including content validation of an adapted 

questionnaire of physical activities and sedentary behavior. The sample consisted of 68 parents 

and/or guardians of children aged between 6 and 11 years, 39 girls and 29 boys, of which 40 

were regularly enrolled in the public and 28 in the private Elementary Schools, of municipalities 

in the metropolitan region of São Paulo. The instruments used were the Identification 

Questionnaire, Socioeconomic Questionnaire of the Brazilian Association of Research 

Companies for Brazil (ABEP), Brief Problem Monitor - Form for parents of children and 

adolescents between 6 and 18 years old (BPM-P) and an adapted questionnaire of Physical 

Activities and Sedentary Behavior (QAFCS). The adaptation of the QAFCS obtained a content 

validity index of 0.931. The questionnaires were sent by messaging app or by email and 

answered from December 2021 to March 2022. The results indicated that the impacts of the 

pandemic were perceived by those responsible in reducing the practice of physical activities 

(average from 3.56 to 2.56 days/week), in the increase in sedentary lifestyle (average from 5.1 

to 9.8 hours/day of screen and sedentary activities), observing an important increase in screen 

usage time as a resource of interaction between school-child and leisure, with an average weight 

gain of 5.4 kilos in one year. Socioeconomic level showed a positive association before the 

pandemic with higher frequency of individual sport (rs=0.468; p=0.001). There were no 

correlations between behavior problems and the practice of physical activity. There was a 

positive association between internalizing problems and sedentary behavior during the week 

(rs= 0.263, p=0.030) and on weekends (rs=0.342, p=0.004). The conclusions indicate that during 

the pandemic there was a decrease in physical activity, an increase in sedentary lifestyle and 

weight changes reinforcing the recommendation to encourage psychomotor practice and 

experience in childhood. In addition, family members and educators should be aware of the 

observed association between sedentary behavior and internalizing problems. New studies are 

needed to assess the long-term impacts of the pandemic. 
 

Keywords: Motor Activity. Sedentary Behavior. Child Behavior. Attention.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
Em março de 2020 o mundo foi assolado com o pronunciamento da ONU sobre a 

pandemia COVID-19. A gravidade da situação trouxe não só o sentimento, mas a certeza da 

vulnerabilidade frente à doença. No decorrer dos meses vários setores de atividades produtivas 

e de serviços foram afetados em função das necessárias medidas de restrição de contato, houve 

uma instabilidade econômica e consequentemente o desemprego aumentou e famílias foram 

atingidas (MARQUES et al., 2020).  

 A mudança de hábitos impactou a vida das pessoas impondo, como uma medida 

de contenção do vírus, o isolamento social. As rotinas familiares foram alteradas, muitos pais 

passaram a trabalhar em casa, houve a suspensão das aulas e as crianças ficaram por meses sem 

a oportunidade de brincar em espaços adequados, o que levou a poucas vivências motoras 

(GUIMARÃES; MAU; MAUNSUEL, 2020).  

Foram muitas as queixas de pais sobre as alterações no comportamento de seus 

filhos, que passaram mais horas em frente aos televisores, computadores, tablets ou celulares, 

com pouca ou quase nenhuma oportunidade de brincar e explorar seu corpo. Segundo Dunton, 

Do e Wang (2020), crianças residentes nos EUA no período de pandemia ficaram mais de 8 

horas sentadas, sendo aproximadamente 90 minutos para as atividades escolares e as demais 

horas em atividades de lazer por dia. 

Da mesma forma que as crianças e adolescentes, os adultos também apresentaram 

esse comportamento. Em um estudo realizado com 1844 adultos jordanianos no período de 

confinamento, nos meses de abril a maio de 2020, apontou para um aumento no comportamento 

sedentário (CS) na maioria dos participantes (72,1- 82,7%), sendo que 94,7% comumente 

assistiam televisão, 97,6% deles usava eletrônicos e 97,2% ficavam em mídia social 

(ALOMARI; KABHOUR; ALZOUBI, 2020).  

As medidas protetivas e necessárias para diminuir a propagação da COVID-19 

incitaram a inatividade física (IF) e o Comportamento Sedentário (CS) nas famílias e de acordo 

com Florêncio Júnior, Paiano e Costa (2020) o envolvimento familiar é relevante para a prática 

de exercícios físicos em crianças e adolescentes. Há um hiato entre os estímulos que os pais 

podem ofertar e a prática de atividade física (AF) de crianças e adolescentes, visto que ficar 

defronte às telas já é um hábito instaurado em adultos e agravado na pandemia (MALTA et al., 

2020).  

Mesmo com as considerações da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2020) 

sobre a importância da AF e suas recomendações de que crianças e adolescentes vivenciem em 
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média 60 minutos por dia de atividade aeróbica moderada a vigorosa, a nova realidade imposta 

ao mundo, quanto às medidas de contenção, foi um obstáculo difícil de ser ultrapassado. 

A literatura tem abordado sobre o tempo excessivo que crianças e adolescentes 

permanecem em frente às telas, sejam elas em dispositivos eletrônicos ou televisores, como 

citado nos estudos de Lucena et al. (2015), realizado com 2874 adolescentes, entre 14 e 19 anos, 

matriculados na rede pública e privada de ensino, no nordeste do Brasil. Os resultados 

mostraram que 8 entre 10 adolescentes despenderam mais de 2 horas diárias nas telas. A 

prevalência de tempo excessivo de tela foi de 79,5%.  

Corroboram Santos et al. (2017), ao investigarem as diferenças culturais de tempo 

de tela empregado por crianças brasileiras e portuguesas, apontando que as crianças brasileiras 

são mais propensas a não atenderem as recomendações de permanecerem frente às telas por 

menos de 2 horas diárias. 

Um estudo realizado por Ayuso et al. (2017), com uma amostra formada por 424 

participantes na Espanha, apurou que perto de 38,5% das crianças e 60,2% dos adolescentes 

ficaram mais de 2 horas por dia em frente às telas durante os dias da semana e houve um 

aumento desse comportamento nos finais de semana, 82,2 e 85,8%, respectivamente. Essas 

contribuições têm alertado sobre o aumento do comportamento sedentário mesmo antes da 

pandemia, em crianças e adolescentes. 

 De acordo com um estudo longitudinal feito durante o confinamento, com 2.426 

crianças e adolescentes na China, com idade entre 6 e 17 anos, houve uma redução na 

quantidade de tempo médio dedicado às AF, de 540 minutos/semana antes da pandemia, para 

105 minutos/semana durante a pandemia e um aumento do tempo dedicado ao CS. O tempo de 

permanência frente às telas passou de 610 minutos/semana para 2340 minutos/semana 

(XIANG; ZHANG, 2020). A seriedade desses resultados fica presente quando se trata de saúde. 

A falta de AF, CS e a IF podem estar relacionadas à obesidade, taxas alteradas de colesterol e 

glicose e problemas cardiovasculares (LEE et al., 2012; AZEVEDO; CRUZ, 2017).  

Um outro aspecto a ser considerado, refere-se aos problemas de comportamento em 

crianças identificados durante o confinamento. Liu et al. (2021), em seu trabalho realizado na 

China com 1264 crianças (média de idade de 9,8 anos), utilizando o Questionário de 

Capacidades e Dificuldades (SDQ), verificou a ocorrência de problemas comportamentais, 

sendo 4,7% emocionais, 6,6% de relacionamento com colegas, 7,0% de conduta, 10,3% de 

comportamento social, 6,3% de hiperatividade-atenção e 8,2% de total de dificuldades. Por 

outro lado, aqueles que praticaram exercícios físicos durante a quarentena tiveram uma redução 

nos sintomas de hiperatividade-atenção e menos problemas comportamento social positivo. 
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As ponderações devem ser feitas sobre as relações entre a AF e a saúde mental das 

crianças e como as vivências motoras podem minimizar os problemas de comportamento. Em 

uma revisão sistemática referente à saúde mental e níveis de AF nas crianças, verificou-se que 

aquelas com CS, comparativamente àquelas que praticam AF, podem estar mais propensas ao 

desenvolvimento de problemas de saúde mental (SILVA; SILVA; CAVALCANTE NETO, 

2017). 

Tratando-se do aspecto biopsicossocial, há uma inquietação latente que advém do 

fechamento de instalações físicas, tais como clubes, ginásios, piscinas, quadras e parques que 

agravaram o quadro da falta de AF e as interações sociais passaram a ser online. Há o risco 

disso tudo se tornar um hábito e ser incorporado, tornando o CS predominante futuramente, 

trazendo consequências ainda mais negativas (SHAHIDI; WILLIAMS; HASSANI, 2020; 

HALL et al., 2021). 

A supervisão e a ação dos pais assumem papel fundamental para que sejam 

minimizados esses comportamentos sedentários em casa, incentivando a AF e promovendo 

comportamentos saudáveis em crianças e jovens (RHODES et al., 2020). No entanto, há um 

desafio extra nessa jornada, pois os próprios pais também estão sedentários (BOTERO et al., 

2021) e que este estilo de vida, hoje predominante, pode trazer prejuízos na saúde física e mental 

das crianças. Alcançar esse público e sensibilizá-lo a informação é o melhor caminho.  

Frente às colocações expostas, algumas perguntas devem ser feitas. Há uma 

associação entre as AF e o comportamento das crianças? Durante o período de confinamento 

devido a COVID-19, a diminuição das vivências motoras e o sedentarismo se relacionaram com 

problemas de comportamento em crianças? A prática de AF pode favorecer o engajamento e 

envolvimento nas atividades escolares? Pode o estrato socioeconômico influenciar na prática 

de AF e no CS das famílias? Essas reflexões são o ponto de partida para se ponderar como as 

crianças podem ser beneficiadas nos âmbitos físico, emocional e social com o incentivo de AF 

mesmo em ambientes que favoreçam o CS.  

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi investigar o impacto no período de 

isolamento social, durante a pandemia COVID-19, na prática de AF e no comportamento de 

crianças do Ensino Fundamental I.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

2.1.  Covid-19 e as Mudanças nas Dinâmicas Familiares 
 

No final do ano de 2019 foram largamente noticiados os primeiros casos de infecção 

na China de uma doença respiratória grave, com uma alta taxa de mortalidade, sem o 

conhecimento da sua origem, duração da transmissão em humanos e epidemiologia, 

denominada até então como “pneumonia de origem desconhecida” (HUANG et al., 2020).  

Precisamente em 11 de março de 2020, frente à rápida disseminação geográfica, a 

OMS pronunciou-se formalmente declarando uma pandemia de Covid-19, doença causada pelo 

novo coronavírus (Sars-Cov-2), enfatizando que vários setores seriam afetados e convocando 

os governos a tomarem as medidas cabíveis. As ações em vários países, para frear a propagação 

da doença, em sua grande maioria foram voltadas à restrição da circulação de pessoas, 

promovendo o fechamento de comércio, serviços, escolas, universidades, proibição de eventos 

públicos, limitando-se somente à abertura de serviços essenciais e em alguns locais foi 

decretado um bloqueio total com o fechamento geral de estabelecimentos e o impedimento do 

deslocamento livre dos indivíduos  - lockdown (AQUINO et al., 2020). O distanciamento social 

se fez presente e houve uma mudança drástica na vida das pessoas e as crianças foram 

severamente afetadas. 

No conjunto de medidas de saúde pública para o controle da pandemia, destacaram-

se as que visavam reduzir o risco de transmissão da doença e referidas por isolamento social, 

distanciamento social e quarentena. É oportuno diferenciá-las. Isolamento social, refere-se à 

separação das pessoas infectadas (sintomáticas ou não) das pessoas saudáveis. Distanciamento 

social é o conjunto de medidas voltadas a diminuir as interações sociais na comunidade, estejam 

elas infectadas ou não e a quarentena que é o impedimento da movimentação de pessoas que 

presumidamente tenham se exposto a uma doença contagiosa, mas que não se sabe se foram de 

fato infectadas (AQUINO et al., 2020). 

No Brasil, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) emitiu a Recomendação 036/20 

sobre o distanciamento social, na intenção de abrandar a curva de crescimento da doença e, em 

suas considerações, tratou sobre a preocupação de não se sobrecarregar os serviços de saúde 

oferecidos à população, em especial quanto à ocupação dos leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), reforçando que esse distanciamento deveria ser de pelo menos 60% de redução 

em contatos sociais, podendo ser superior, de acordo com disposição maior ou menor de leitos. 
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Mesmo antes dessa recomendação do CNS, governos estaduais e municipais 

adotaram suas próprias medidas de contenção e distanciamento social e, através de portarias e 

decretos, estabeleceram as regulamentações voltadas ao funcionamento da indústria, comércio, 

serviços, ensino e outras áreas da economia. A saber, em março de 2020, no Estado de São 

Paulo, a quarentena foi instituída de acordo com o Decreto 64881/20. 

Todo esse conjunto de medidas levaram a população a um movimento disruptivo 

da sua dinâmica diária. Muitas pessoas começaram a trabalhar em casa, fazendo o chamado 

home office, crianças deixaram de ir à escola e as famílias passaram a ficar mais tempo 

dividindo o mesmo espaço. O contingente de pessoas na condição de trabalho remoto, ou seja, 

em casa, foi representativo e se manteve estável por muitos meses no Brasil em 2020, conforme 

estudo realizado pelo IBGE. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 74 

milhões de pessoas (88,9%) continuaram exercendo seu ofício e 8,17 milhões de pessoas 

seguiram trabalhando remotamente, o que representa, 11% da população ocupada no país 

(Quadro 1). A região sudeste apresentou uma participação de 58,2% desse contingente de 

trabalhadores (IPEA, 2021).  

 

Quadro 1: Pessoas ocupadas no país na pandemia de Covid-19 (2020). 

Categorias 
Média da Pandemia em 

2020 (em milhões) 
Percentual 

(%) 
Pessoas ocupadas  83,315  
Pessoas ocupadas não afastadas  74,082 88,9 
Pessoas ocupadas exercendo atividade de maneira remota 8,17 11,0 
Pessoas afastadas  9,233 11,1 
Pessoas afastadas devido ao distanciamento social  6,557 71,0 
Pessoas afastadas por outras razões  2,676 29,0 

Fonte: PNAD Covid-19. 
Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea. 

 
A pandemia provocou o fechamento de escolas em mais de 100 países, deixando 

mais de um bilhão de alunos fora das salas de aula. Foram vários os efeitos adversos na 

educação como a interrupção na aprendizagem, diminuição do acesso a instalações de ensino e 

pesquisa, diminuição do quadro de profissionais e o aumento das dívidas estudantis. O ensino 

online foi instituído, porém com diversos problemas devido às infraestruturas deficientes, 

incluindo problemas de rede, energia, inacessibilidade e habilidades digitais deficientes de 

professores e alunos (ONYEMA et al., 2020). No Brasil, pode-se constatar uma outra situação, 

já conhecida antecipadamente, que é a das desigualdades nas condições de acesso à internet, 
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obrigando a comunidade escolar a repensar as estratégias de ensino quanto ao uso das 

tecnologias (SILVA; SILVA NETO; SANTOS, 2020). 

Considerada a realidade das aulas online para crianças e jovens, prática adotada 

pela grande maioria das escolas no Brasil conforme a portaria 0343/20 do Ministério da 

Educação (MEC), desafios foram impostos aos pais. As queixas sobre o processo de educação 

familiar foram muitas, visto que os pais ficaram com a responsabilidade da gestão das questões 

pedagógicas e de aprendizagem, sentiram-se também sem o apoio das instituições de ensino e 

tiveram baixo contato com os professores, aumentando os níveis de estresse e levando a 

conflitos domésticos (THORELL et al., 2021; GAUDENZI, 2021).  

Corrobora o estudo de Spinelli et al. (2020), feito com 854 pais de filhos com idade 

entre 2 e 14 anos residentes na Itália, que investigou sobre o estresse dos pais e problemas 

psicológicos nas crianças durante o período da quarentena, cujo relato feito por eles reforçaram 

o quão difícil foi lidar com as novas rotinas desse período, tais como organizar as atividades 

que já existiam antes, somá-las aos cuidados da aprendizagem de seus filhos, tempo para o 

parceiro e para si. Os resultados apontaram para uma relação significativa entre o estresse dos 

pais e os problemas psicológicos dos filhos. 

Instituições governamentais e privadas ofereceram material de apoio aos pais. No 

final do mês de julho de 2020 o Ministério da Saúde lançou o projeto “Tem Criança Em Casa, 

Tem Aprendizado Também” com uma série de vídeos contendo atividades para crianças 

recomendadas por faixa etária, com o objetivo de orientar os pais a estimularem seus filhos. As 

práticas apresentadas referiam-se a conteúdos sobre linguagem, matemática, motricidade, artes, 

atividades diárias e práticas saudáveis de comunicação. Mesmo assim, as crianças passaram 

mais tempo sentadas em frente às telas, com diminuição de AF (SÁ et al., 2021) e os hábitos 

de lazer sofreram mudanças.  

 No decorrer dos meses, paulatinamente alguns setores retomaram as suas 

atividades, mesmo sob a exigência de uma série de cuidados. Especificamente na área de 

educação houve um retorno gradual às aulas. A Secretaria Municipal da Educação (SME) de 

São Paulo através do Decreto 60058/21 estabeleceu a retomada das atividades presenciais nas 

escolas com um número limitado de alunos por sala (35%). Contudo, as aulas presenciais foram 

facultativas e ficou ao critério dos pais, e não foram permitidas atividades que gerassem 

aglomerações. Observou-se então que o distanciamento social ainda se manteve como medida 

de controle de contágio. 

De acordo com a Nota Técnica do Comitê Científico de Saúde do Estado, desde o 

início de fevereiro de 2022, o Estado de São Paulo apresentou uma contínua melhora em todos 
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os indicadores epidemiológicos de acompanhamento da evolução da pandemia de COVID-19, 

apresentando a superação da onda de casos, internações e óbitos, pois nesse período houve um 

registro de mais de 90% da população com o esquema vacinal completo (até aquele momento 

descrito como 2 doses da vacina). 

O retorno às aulas presenciais sem a restrição do número de alunos por sala tornou-

se efetivo no início de 2022. A Secretaria Municipal da Educação (SME) de São Paulo atualizou 

a Nota Técnica Conjunta Covisa/CAB n° 01 (publicada em: 21/01/2021 e atualizada em: 

30/03/2022) com as orientações sobre o retorno seguro às aulas. Desde então, as escolas 

retomaram as aulas presenciais sem restrições. 

No mês março de 2022 o governo do Estado de São Paulo, através do decreto 

Estadual 66.575/22, dispôs sobre o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais 

fechados, sendo que em locais públicos ou privados de serviços de saúde e transportes públicos 

coletivos e suas respectivas áreas de acesso, a proteção facial continua obrigatória. 

Segundo os dados apresentados pelo Johns Hopkins University (JHU) houve, no 

início de fevereiro de 2021, mais de 113 milhões de casos em todo mundo, com mais de 2 

milhões de mortes. No Brasil foram registrados mais de 9 milhões de casos e 236.201 mortes 

até a primeira quinzena de fevereiro de 2021. Vacinados com 2 doses nesse mesmo período 

totalizou 1.132.894 (0,54%) de pessoas.  

Dados recentes, de setembro de 2022, registrou-se 606 milhões de casos no mundo, 

com mais de 6,5 milhões de mortes. No Brasil, aproximadamente 34 milhões de casos 

confirmados e mais de 680 mil mortes. Vacinados no Brasil, até setembro de 2022, está em 171 

milhões (80%) de indivíduos vacinados (JHU, 2022). 

A imunização foi acontecendo gradativamente, mas alguns pontos são relevantes 

como a distribuição das vacinas de forma igualitária e quanto tempo levará para atender a 

população mundial. 

 

2.2. Definindo Construtos 

 
Inicialmente se faz necessário estabelecer alguns conceitos, visto que serão 

utilizados nesse estudo.  O CS e IF não podem ser considerados como sinônimos, posto que são 

construtos diferentes. Compreende-se CS como a exposição de atividades com baixo gasto 

energético, ou seja, atividades ≤ 1.5 equivalentes metabólicos (METs), pode ser distinguido por 

tempo sentado em atividades de lazer, como ficar em frente às telas de dispositivos eletrônicos 

e TVs (discricionário) ou tempo sentado em tarefas do trabalho/escolares (não discricionário).  
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A IF é definida como a prática de menos de 60 minutos de AF por dia, somando-se o lazer, o 

deslocamento e atividades na escola, de acordo com critérios da OMS (MENEGUCI, et al., 

2015; SANTANA et al., 2021). 

 A AF é caracterizada por movimento corporal produzido pelos músculos 

esqueléticos que requeira gasto de energia (OMS, 2020). Esses construtos serão apresentados 

no teor dessa tese, respeitado as fontes de pesquisa e os estudos de cada autor. 

 

2.3. Atividade Física  

 

Mesmo que de forma empírica, o conhecimento de muitos sobre a importância da 

AF na qualidade de vida e saúde mental está presente. A prática está atrelada não só ao bem-

estar, mas ao reconhecimento do ganho que a AF traz, como reportado no estudo realizado em 

Minas Gerais de Campos et al. (2019) com 302 adolescentes e que em seus resultados 

descreveram que aqueles mais ativos possuem um maior conhecimento sobre a importância da 

AF para a saúde mental, sendo 57,9% da amostra estava no parâmetro definido como “Ativo” 

para a prática de AF. 

Na literatura há um consenso sobre os benefícios da AF na vida das crianças e 

adolescentes para a boa disposição física e mental, promovendo um estilo de vida saudável e 

prevenindo o aparecimento de algumas doenças crônicas, como as cardiovasculares, câncer, 

diabetes e obesidade (SEABRA, 2017). Em particular, ao se tratar de crianças, as investigações 

voltam-se para os efeitos de programas de intervenção com AF em diversas áreas, como 

aprendizagem acadêmica, cognição, funções executivas, depressão e ansiedade entre outras. 

Em um artigo de revisão sobre a relação entre AF, processos cognitivos e o 

desempenho acadêmico em crianças de 6 a 12 anos de idade, os resultados obtidos sobre os 

artigos analisados (estudos descritivos, de intervenção, revisões da literatura, revisões 

sistemáticas e meta-análises) mostraram uma influência positiva da AF, na aprendizagem, 

cognição e funções executivas (RELOBA; CHIROSA; REIGAL, 2016). 

Há dados sobre possíveis associações entre aptidão física com a criatividade em 

crianças e adolescentes, obtidos em um estudo com 308 alunos na Espanha com idades entre 8 

e 12 anos, que indicou que a criatividade estava correlacionada com indicadores de aptidão 

física e os grupos altamente criativos mostraram melhor preparo físico do que os grupos menos 

criativos. Pode-se considerar que o desenvolvimento das aptidões físicas na infância pode 

contribuir para o desenvolvimento dos processos cognitivos como a criatividade (ROMÁN et 

al., 2017).  
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Em relação aos problemas de comportamento, a AF mostrou-se eficaz na redução 

de problemas externalizantes e internalizantes, bem como na melhoria do autoconceito 

(SPRUIT et al., 2016). Os problemas emocionais e de comportamento identificados durante a 

pandemia têm sido objeto de estudo em diferentes contextos, pode-se compreender que eles 

englobam problemas internalizantes e problemas externalizantes. Internalizantes podem ser, 

por exemplo, ansiedade, depressão e retraimento. Externalizantes envolvem comportamento 

agressivo e violação de regras dentre outros e que podem impactar o ambiente em seu entorno. 

Ambos trazem prejuízos para o próprio indivíduo (ACHENBACH, 1966; ACHENBACH; 

RESCORLA, 2007).  

Os resultados de uma pesquisa longitudinal realizada no Canadá com 4861 alunos 

com idades entre 10 e 11 anos, apontou que a incidência de transtornos internalizantes e 

externalizantes foram maiores em alunos com menos AF e que passavam mais tempo no 

computador ou vídeo game e houve uma associação entre aqueles que tiveram um maior nível 

de AF com um treinador com menores índices de transtornos internalizantes na adolescência 

(WU et al., 2017). 

A literatura descreve a AF como uma forma de prevenção de sintomas de depressão 

e ansiedade, e que a prática do exercício produz um efeito antidepressivo, considerando as ações 

biológicas e psicossociais que ela traz (KANDOLA et al., 2019). 

Em um estudo realizado com crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos nos EUA, 

constatou que há associações entre AF, depressão e ansiedade. Em relação aos sintomas de 

ansiedade, crianças que tiveram pouca ou nenhuma AF apresentaram maiores chances de 

desenvolver esses sintomas em relação àquelas praticantes de AF. No que diz respeito à 

depressão, a falta de participação em qualquer AF ou atividades extracurriculares foi associada 

a uma maior probabilidade do surgimento dos sintomas em adolescentes comparativamente 

com aqueles que se engajaram em AF (ZHU; HAEGELEA; HEALY, 2019). 

 Uma Metanálise referente à associação entre depressão e AF levantou que, quanto 

maiores forem os níveis de AF, menores serão os sintomas depressivos, ressaltando que a 

intensidade e a frequência dos exercícios físicos estão fortemente associadas com os sintomas 

depressivos, minimizando-os, comparativamente com aqueles que são apenas praticados 

considerando-se somente a intensidade (KORCZAK; MADIGAN; COLASANTO, 2017). 

No que tange ao tipo e a intensidade dos exercícios, há um efeito benéfico da AF 

no controle atencional, controle inibitório e nas funções executivas em crianças com Transtorno 

de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Contribui na melhora do comportamento e 
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dentro de uma abordagem multidisciplinar, atua conjuntamente com o tratamento 

farmacológico e psicológico e com baixo custo (CHRISTIANSEN et al., 2019). 

Uma revisão sistemática sobre AF na escola para crianças com TDAH, teve duas 

linhas de investigação, sendo uma delas referente ao efeito agudo do exercício físico (atividade 

com duração de 5 a 30 minutos de intervenção) e o efeito crônico (de 3 a 12 semanas de 

treinamento físico). Num total de quinze artigos incluídos, os resultados encontrados indicaram 

que o efeito da atividade física pode contribuir para a melhora dos sintomas de depressão, no 

funcionamento executivo, na atenção e também no melhor desempenho acadêmico (leitura e 

aritmética). Além de promover a diminuição de déficits atencionais, mudanças 

comportamentais positivas e melhoras em algumas funções cognitivas (PAIANO et al., 2019). 

A OMS, em seu documento “Diretrizes da OMS Sobre Atividade Física e 

Comportamento Sedentário”, provê um conjunto de recomendações para a saúde pública 

baseadas em evidências. Abrangendo diversas faixas etárias, apresenta, em específico para 

crianças e adolescentes (5 a 17 anos), sugestões de atividades que visam resultar na melhoria 

da aptidão física, cardiometabólica, óssea, mental e redução da adiposidade. O documento 

enfatiza a prática de alguma AF, mesmo que não alcancem o tempo recomendado, começando 

com pequenas quantidades de atividades, aumentando gradualmente a frequência, intensidade 

e duração. Os adultos devem oferecer oportunidades seguras, equitativas e incentivo, de acordo 

com a idade e habilidades das crianças. 

Com respeito às recomendações feitas pela OMS, há que se considerar o avanço 

tecnológico (PAIVA; ALVES, 2018), que intensifica o tempo no uso das telas, seja na forma 

de estudo ou lazer, que vão em sentido oposto à orientação sobre AF e contribuindo para o 

aumento do CS. Adicionalmente, há estudos que tratam sobre a associação do CS com a 

obesidade. Segundo Gao (2017), o ganho de peso na transição da infância para a adolescência 

está relacionado aos altos níveis de CS, visto que este está positivamente relacionado ao IMC 

e, em um entendimento mais amplo, com prejuízos à saúde. 

  Outro aspecto de suma importância é a supervisão parental no que tange à AF. De 

acordo com Santana et al. (2021), a supervisão dos pais pode contribuir com o bem-estar dos 

filhos, sendo que altas prevalências de sedentarismo (56,3%) e de e IF (78,1%) foram 

associadas à condução dos pais na educação. O papel dos pais é determinante, visto que há uma 

relação entre a AF praticada por eles e a AF de seus filhos. Da mesma forma ocorre com o CS 

que, quanto mais sedentários são os pais, mais sedentários são os filhos (KEYES; WILSON, 

2021). As mudanças nas atividades diárias das crianças dependem do engajamento dos pais, 

esse é o ponto chave para garantir a qualidade de vida. 
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2.4. Problemas de Comportamento e Atividade Física 

 

É possível encontrar similaridades quanto aos efeitos agora vistos na pandemia, 

com aqueles que se observa nos desastres naturais, uma vez que estes afetam a todos 

indistintamente, inclusive crianças e, aquelas em situação de vulnerabilidade, de maneira 

desproporcional, cujos efeitos podem perdurar por muito tempo. Pode-se verificar três formas 

pelas quais elas são afetadas, primeiro direta e fisicamente, segundo comprometendo sua saúde 

mental e psicológica e, em terceiro ao prejudicar sua educação (KOUSKY, 2016).  

Especificamente no que se trata da saúde mental e psicológica notou-se que devido 

à restrição do convívio social, diminuição no lazer, preocupação com a saúde, baixa 

previsibilidade e as incertezas em relação ao futuro, culminaram em um sentimento de 

fragilidade perante a vida, risco social, aumento da depressão e ansiedade. As mensagens 

postadas em rede social relacionadas à morte e religião tornaram-se comuns e o nível de 

satisfação com a vida diminuiu (LI et al.,2020). 

Nas crianças e adolescentes as questões de saúde mental foram relatadas em um 

estudo de revisão que realizou uma meta-análise feita a partir de 29 artigos referentes ao período 

de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021, foi observado o aumento nos sintomas de depressão e 

ansiedade, sendo que 1 em cada 4 jovens apresentou sintomas de depressão e 1 em cada 5 jovens 

os de ansiedade (RACINE et al., 2021). 

Dados coletados numa pesquisa feita com famílias que tinham pelo menos um filho 

entre 2 e 7 anos (EUA), de fevereiro a abril de 2020, a fim de avaliar se houve uma piora em 

seu bem-estar e se os problemas acumulados associados a esse período a impactaram, 

mostraram que as famílias que passaram por mais dificuldades tiveram uma saúde mental pior 

(GASSMAN-PINES; ANANAT; FITZ-HENLEY, 2020). Mesmo diante das proporções da 

COVID-19, a literatura corrobora que as ações para mitigar doenças que exigem o isolamento 

social e a quarentena podem ser traumatizantes para pais e filhos (SPRANG; SILMAN, 2013). 

Os problemas atencionais na pandemia foram evidenciados principalmente com a 

adesão do ensino remoto, forçando as crianças a se adaptarem a uma nova realidade na forma 

de aprendizado, exigindo o desenvolvimento de habilidades organizacionais e de 

gerenciamento de tempo (GONZÁLEZ-RAMIREZ et al., 2021). A atenção pode ser 

compreendida como sistemas biológicos que auxiliam na concentração de partes distintas, em 

detrimento de outras e que contribuem para o processamento das informações. (LIMA, 2005; 

NIU; ZHONG; YU, 2021). Os déficits atencionais, descritos no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana – DSM 5, compõem 
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o quadro diagnóstico do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH), juntamente à 

excessiva atividade motora apresentada pelas pessoas assim diagnosticadas. 

Além dos problemas comportamentais e atencionais, constatou-se que esse período 

foi determinante ao expor novos fatores de risco para o crescimento e desenvolvimento 

saudável as crianças e adolescentes, tais como a suspensão das atividades em sala de aula, o 

estresse dos pais, restrições nutricionais e a falta de AF, sem que seja possível, ao menos neste 

momento, avaliar as consequências futuras (ARAÚJO et al., 2020). 

 Em levantamento feito na China no início da pandemia sobre o comportamento das 

crianças nesse período, apontou para algumas mudanças significativas, como irritabilidade, 

desatenção, medo, alterações no sono, falta de apetite, agitação e até mesmo a necessidade ficar 

muito aderente às pessoas. As orientações dadas por especialistas aos pais e familiares, foram 

para que aumentassem a comunicação com as crianças, usassem de jogos colaborativos para 

aliviar a solidão, utilizassem a musicoterapia e estimular AF, de tal forma que elas pudessem 

lidar com seus medos e preocupações (JIAO et al., 2020). 

Esse quadro complexo no período da pandemia não foi uma exclusividade das 

crianças e adolescentes, visto que os adultos também o estavam vivenciando e muitas vezes 

sem as condições de dar o suporte necessário a elas. Em um estudo realizado com 3.052 adultos 

nos EUA, em abril de 2020 sobre as mudanças no período de quarentena em relação à AF e o 

CS e as possíveis associações com a saúde mental, demonstraram haver relações entre o 

aumento do sedentarismo, diminuição de AF e aumento no tempo de tela com prejuízos 

psicológicos e sintomas de depressão e ansiedade mais graves, principalmente para aqueles que 

mantiveram situações de isolamento mais restritivos (MEYER et al., 2020).  

Por outro lado, o isolamento social não traz somente malefícios. Os cuidados com 

a criança, que antes eram divididos com escolas, creches e outros familiares antes da pandemia, 

passaram a ser assumidos pelos pais, ampliando as chances de interação familiar. Esse fato pode 

ser visto como positivo para a relação familiar, pois impacta no aumento do vínculo entre a 

criança e o adulto, o que também traz benefícios para o desenvolvimento da criança. Santos e 

Silva (2021) referem que algumas famílias relatam que o fato de estar em casa melhorou a 

relação com a criança, além de aproximar os irmãos, que passaram a fazer algumas atividades 

juntos, aumentando o tempo de brincadeiras. 

Embora o aumento da sobrecarga parental tenha sido relatado frequentemente na 

literatura, foram apontadas por algumas famílias a melhora na qualidade da relação entre pais 

e filhos, enquanto outras afirmaram que já tinham uma relação bastante próxima e por isso não 

notaram mudanças (SALVADOR et al., 2020). 
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No que diz respeito ao suporte e orientação dos pais, constatou-se a associação entre 

os níveis de AF e a orientação parental antes e durante a pandemia e que, conflitos familiares 

podem influenciar negativamente nos níveis de AF (GILIC et al., 2020). Verifica-se que o 

impacto no CS das crianças pode advir também do estresse familiar. 

O CS aumentou em detrimento da prática de AF (BATES, et al., 2020; 

HEMPHILL, KUAN; HARRIS, 2020). Essas evidências são confirmadas por Moore et al. 

(2020), cujo estudo no Canadá com 1503 pais de crianças e jovens, examinou os impactos 

imediatos das restrições do COVID-19 no movimento e nos comportamentos lúdicos de 

crianças e jovens. Crianças e jovens tiveram níveis mais baixos de AF, menos tempo fora, CS 

mais alto (incluindo tempo de tela de lazer) e alterações no sono durante a pandemia. Apenas 

4,8% das crianças e 0,6% dos jovens estavam atendendo às diretrizes de comportamento de 

movimento estabelecidas durante o advento do COVID-19. Houve uma redução nas 

brincadeiras ao ar livre, que pôde contribuir ou até mesmo amplificar o declínio relatado na AF. 

Um estudo na Alemanha com 1.711 crianças e adolescentes, de 4 a 17 anos, antes 

e durante o período mais restrito da primeira fase de confinamento, relatou não somente o 

declínio da AF em todas as faixas etárias, mas que em adolescentes esse comportamento ficou 

mais pronunciado em comparação com as crianças mais novas (SCHMIDT; ANEDDA; 

BURCHARTZ, 2020).  

Os ambientes internos e externos, ou seja, tipo de moradia (casa ou apartamento) e 

o bairro, influenciaram os níveis de AF e de CS das crianças durante o período da pandemia. 

Crianças que moravam em casa tiveram um aumento das atividades ao ar livre e a localização 

das residências também foi um fator para as diferenças nos níveis de AF (MITRA et al., 2020). 

É bem documentado na literatura que houve uma diminuição nos níveis de AF e 

inversamente o aumento do CS durante o período da pandemia. Um estudo feito na Noruega 

com 4.642 pais e 726 professores confirmou esses achados. No entanto, entre o grupo estudado, 

os alunos mais ativos em suas casas apresentaram um melhor desempenho no ensino remoto, 

especialmente os mais velhos. Por outro lado, os pais que relataram que seus filhos tinham 

dificuldade para seguir as atividades escolares, informaram também baixa AF de seus filhos 

(ROE; BLIKSTAD-BALAS; DALLAND, 2021).  

Guan et al. (2020), assinalam que as crianças normalmente se envolvem em AF 

diárias no ambiente escolar, seja ao ir e voltar da escola, nas aulas de educação física, no horário 

do recreio, praticando esportes, jogos, danças e no playground e que, por outro lado, o CS está 

mais associado ao tempo que elas passam dentro de casa e, dada a situação da suspensão das 

aulas presenciais e das medidas de distanciamento físico, as oportunidades do atendimento à 
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adoção do comportamento de movimento foram comprometidas. O agravamento do CS e 

consequentemente a diminuição do gasto energético, podem contribuir com o aumento de peso 

nas crianças em prejuízo a sua saúde (CALCATERRA et al., 2020). 

A condução frente a esses achados deve voltar-se a um conjunto de ações para 

minimizar os efeitos danosos da falta de AF e promover comportamentos saudáveis nas 

crianças. A família, escola, comunidade e as políticas públicas devem orientar e promover 

condições para a prática de AF. Há uma preocupação na literatura com o aumento do CS e a 

diminuição da AF durante a pandemia COVID-19, pois há um risco destes se instalarem na 

vida das pessoas (Hall et al., 2021). 

 

2.5. Atividade Física e a Teoria Bioecológica 

 
Dentro da perspectiva do modelo bioecológico de Bronfenbrenner, o 

desenvolvimento humano se dá por meio de mudanças biopsicológicas contínuas das pessoas e 

grupos, advindas das integrações estabelecidas por elas e que ocorrem no percurso da vida 

(BRONFENBRENNER, 2012). O processo desenvolvimental engloba sistemas ecológicos 

inter-relacionados, que se sobrepõem um ao outro e as relações mútuas firmadas entre o 

indivíduo e os meios circundantes (ambientes) são os seus propulsores (TUDGE, 2008). 

Esses sistemas ecológicos, por sua vez, são compreendidos por microssistemas 

(inter-relações próximas que ocorrem, por exemplo, nos lares ou escolas), mesossistemas (inter-

relação com 2 ou mais microssistemas), exossistemas (inter-relação direta entre dois ou mais 

sistemas, sem a participação da criança, mas que a afeta) e macrossistemas (valores sociais e 

normas integrantes de uma cultura) (MARTINS; SZYMANSKI, 2004). O tempo referido como 

cronossistema permeia todos os outros e incluem fatos e acontecimentos que geram mudanças 

ao longo da vida.  

Schaerz e Balderson (2020), em respeito à AF, apresentaram uma forma didática 

para o entendimento desses sistemas fornecendo alguns exemplos,  microssistema, quando uma 

criança aprende a andar de bicicleta com alguém do seu núcleo familiar; a relação harmônica 

ou não entre os pais e o treinador do seu filho (mesossitema); as experiências vividas por seus 

pais e que impactam na forma como estes lidam com a AF de seus filhos (exossistema) e os 

aspectos religiosos, políticos, culturais e sociais que afetam o desenvolvimento da criança 

(macrossistema).  

Uma revisão narrativa sobre os ganhos de habilidades motoras em ambientes 

domésticos, escolares e esportivos, a partir da visão da Teoria Bioecológica, ressalta que eles 
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podem propiciar ou não o engajamento da criança em AF, de acordo com as relações 

estabelecidas entre a criança e cada um deles. Os ambientes exercem papéis importantes para a 

prática da AF, o doméstico oferece oportunidades para a interação, favorecendo o 

aprimoramento motor, o escolar assume um papel de destaque quanto ao aprendizado de novas 

habilidades motoras e os esportivos propiciam um funcionamento motor cada vez mais refinado 

(FLÔRES et al., 2019). 

Nobre, Valentini, Rusidill (2019), corroboram ao expor que as condições 

macroambientais e socioeconômicas tendem a influenciar a oferta de oportunidades para o 

desenvolvimento e prática de AF das crianças. Da mesma forma e num âmbito mais próximo e 

convergindo a elas, as condições oferecidas pela escola, bairro e sua própria residência podem 

igualmente favorecer ou dificultar a geração dessas oportunidades.  

 Em um estudo feito de acordo com a Teoria Bioecológica realizado na Suécia com 

63 crianças, com idade entre 8 e 13 anos, constatou por meio dos relatos desse grupo amostral 

como as interações entre os sistemas podem ser barreiras ou promotoras da prática de AF. A 

pesquisa parte do pressuposto da orientação da OMS quanto à prática de 60 minutos de AF e 

por meio da perspectiva das crianças, processo esse que interfere na vida cotidiana. Destaca-se 

como a prática da AF é influenciada pelas integrações estabelecidas entre a criança e os sistemas 

e que por sua vez essa relação depende de quatro componentes, o próprio processo, a  pessoa, 

o contexto e o tempo (HÖGMAN; AUGUSTSSON; HEDSTRÖM, 2019). 

Os efeitos da influência do ambiente no desenvolvimento das crianças, vistos pelo 

modelo bioecológico, são perceptíveis quando se considera o contexto conturbado que as 

famílias estão vivenciando neste momento. Segundo o estudo de Bronfenbrenner e Evans 

(2000), caracteriza-se um sistema caótico pela atividade frenética, falta de estrutura, 

imprevisibilidade nas atividades diárias e níveis exacerbados de estimulação ambiental, 

interferindo todos eles nas interações recíprocas, bem como nos processos que geram 

disfunções.  

 Enumo e Linhares (2020), descrevem como o sistema caótico produzido pela 

pandemia promoveu situações estressoras na medida que adultos e crianças empreenderam 

esforços para sua adaptação às condições apresentadas. Na criança, o estresse tóxico citado 

pelos autores, podem trazem prejuízos para o desenvolvimento infantil, pelo fato da exposição 

prolongada a esse ambiente caótico, sem a presença de recursos para proteção, produzindo hiper 

vigilância e exaustão. Mesmo com as rotinas voltando gradativamente ao normal, ainda são 

desconhecidos os possíveis efeitos no decorrer do tempo (cronossistema). 
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A partir dessa perspectiva, é pertinente estabelecer algumas considerações quanto 

ao cenário mundial da pandemia COVID-19. Os sistemas foram afetados não somente pelas 

ações de contenção da disseminação do vírus, mas também pela doença em si e suas 

consequências. Reconhecer que essa pandemia pode não ser a última e que outras poderão 

surgir, criar ações que auxiliem as famílias no cuidado e proteção à criança é imperativo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo desse estudo foi investigar o impacto do período de isolamento social, 

durante a pandemia COVID-19, nas práticas de atividades físicas e no comportamento de 

crianças do Ensino Fundamental I. 

 
3.2. Objetivos Específicos 

 
• Adaptar e validar, a partir da versão original,  o conteúdo do questionário 

de atividades físicas e comportamento sedentário – QAFCS do 

instrumento “Parent-Child Survey”  

• Descrever as características e problemas de comportamento de crianças 

em idade escolar durante o período da pandemia COVID-19. 

• Descrever as características das práticas de atividades físicas durante o 

período da pandemia COVID-19. 

• Investigar diferenças entre alunos de escola pública e particular, 

considerando o nível socioeconômico, quanto à prática de atividades 

físicas ou no comportamento sedentário, durante o período de isolamento 

social. 

• Investigar se a prática de atividade física durante o período da pandemia 

COVID-19 foi um fator para a mudança no engajamento e autonomia das 

crianças nas atividades escolares. 

• Correlacionar os resultados obtidos na avaliação dos comportamentos 

externalizantes e internalizantes com a prática de atividades físicas. 

• Disponibilizar material de orientação aos pais para combate ao 

sedentarismo na infância, elaborado a partir da reunião de documentos e 

artigos.   
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4. MÉTODO 

 
4.1. Considerações Éticas 

 
O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie em 09 de junho de 2021, sob o parecer 4.762.147 e CAAE 

46178521.2.0000.0084, com o respectivo esclarecimento prévio dos objetivos da pesquisa aos 

pais. Os participantes que concordaram em colaborar voluntariamente com o estudo assinaram 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Pais ou Responsáveis. 

 

4.2. Participantes 

 

A amostra de conveniência foi composta por pais ou responsáveis de 68 crianças 

de ambos os sexos, sendo 40 regularmente matriculadas na rede pública de ensino e 28 na rede 

privada, cursando do 1°ao 5º ano do Ensino Fundamental I, de municípios da Região 

Metropolitana de São Paulo, com acesso à internet, visto que forneceram, por esse meio, 

informações sobre o comportamento e as atividades vivenciadas pelas crianças no período do 

isolamento social, durante a pandemia COVID-19. Para famílias com mais de um filho foi 

esclarecido que somente um deles poderia participar da pesquisa, sendo oferecido um sorteio 

para definir qual seria o participante. 

 

4.3. Critérios de Inclusão 

 

Foram considerados aptos à pesquisa pais ou responsáveis pelas crianças 

regularmente matriculadas no Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, em escolas públicas ou 

particulares, que moravam na mesma residência e que tivessem acesso à internet. 

 

4.4. Critérios de Exclusão 

 

Consideraram-se critérios de exclusão pais ou responsáveis daquelas crianças que 

apresentassem Malformações e Deformidades Congênitas do Sistema Osteomuscular, de 

acordo com a Classificação Internacional de Doenças – CID10 (Q65-Q79) e Transtornos 

Motores como Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação – 315.4 (F32) ou Transtornos 

do Neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista - 299.0 (F84.0) e 
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Deficiência Intelectual - 317(F70) e 318.0 (F71), descritos no DSM 5, diagnosticados 

clinicamente por especialistas, segundo informações prestadas pelos responsáveis. 

 

4.5. Instrumentos 

 

Para a coleta de dados do presente estudo foram utilizados: um questionário de 

identificação, um questionário de classificação socioeconômica, um formulário breve para 

identificação de problemas emocionais e comportamentais e um questionário adaptado de 

atividades físicas e comportamento sedentário. Os instrumentos foram enviados por WhatsApp 

ou e-mail e estão detalhados a seguir: 

 

4.5.1. Questionário de Identificação 

 

O questionário de identificação, elaborado pela autora, contém 20 questões que em 

seu formato e construção apresentaram perguntas fechadas, dicotômicas, de múltipla escolha e 

a última elaborada com afirmações dentro de uma escala numérica de concordância, uma Escala 

Likert (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). As informações obtidas por esse instrumento 

tiveram o propósito de coletar dados específicos da amostra como idade, sexo, escolaridade, 

tipo de escola (pública ou particular), peso e altura, se há irmãos, alterações de comportamento 

durante a Pandemia COVID- 19, se houve perda ou ganho de peso nesse mesmo período e sobre 

o desempenho e engajamento das crianças ao realizar as tarefas escolares online. O formulário 

encontra-se no Apêndice A. A questão sobre engajamento e desempenho nas tarefas escolares 

foi baseada no baseado no artigo: The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' 

Engagement With Physical Activity (ROE; BLIKSTAD-BALAS; DALLAND, 2021). 

 Foi utilizado o Google Forms, que é um aplicativo de gerenciamento de pesquisas, 

de tal forma que pais e ou responsáveis conseguiram receber e responder esse formulário 

utilizando qualquer dispositivo móvel com acesso à internet, como smartphone, tablet ou 

mesmo computadores.  

 

4.5.2. O Questionário Socioeconômico da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa para o Brasil  - ABEP  

 

O Questionário Socioeconômico da Associação Brasileira de Empresas de 

Pesquisa para o Brasil (ABEP), foi utilizado a fim de se obter a classificação socioeconômica 
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da família participante da pesquisa, segundo o Critério Brasil, com as alterações procedentes a 

partir de 01/06/2021. A classificação foi obtida de acordo com a pontuação de cada uma das 

variáveis desse questionário, que correspondem ao número de aparelhos domésticos, carros ou 

motos, o número de banheiros, o número de empregados, acesso aos serviços públicos e grau 

de instrução da pessoa que contribui com a maior parte da renda familiar. Mediante a pontuação 

encontrada são determinados os estratos socioeconômicos, que são divididos em seis classes, 

Quadro 2 (ABEP, 2020). Igualmente foi estrutura utilizando-se o Google Forms e o tempo de 

preenchimento de 3 minutos. 

 

Quadro 2: Cortes do Critério Brasil 

Classe Pontos 

A 45 – 100 

B1 38 – 44 

B2 29 – 37 

C1 23 - 28 

C2 17 – 22 

DE 0 – 16 

Fonte: ABEP 
 

Os questionários de Identificação e socioeconômico precederam o envio dos demais 

instrumentos. 

 

4.5.3. Breve Monitor de Problemas – Formulário para pais de crianças e 

adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-P)  

 

O Breve Monitor de Problemas – Formulário para pais de crianças e adolescentes 

entre 6 e 18 anos (BPM-P) é um instrumento estruturado em 19 sentenças que compõem escalas 

para comportamentos internalizantes, externalizantes e problemas de atenção (ACHENBACH 

et al., 2011), embasado no Inventário dos Comportamentos de Crianças e Adolescentes de 6 a 

18 anos (CBCL), que integra ao Sistema de Avaliação ASEBA- Achenbach System of 

Empirically Based Assessment (ROCHA; EMERICH; SILVARES, 2012; BORDIN et al., 

2013). O BPM-P deve ter suas questões respondidas na perspectiva dos pais, e permite que, ao 

lado de cada item, sejam colocadas informações adicionais sobre o comportamento da criança 

ou adolescente. As sentenças podem ser respondidas de acordo com os critérios de classificação 

definidos como 0 (não verdadeira – tanto quanto sabe), 1 (um pouco verdadeira ou algumas 
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vezes verdadeira) ou 2 (muito verdadeira ou frequentemente verdadeira). Os dados dos 

participantes são inseridos no Software BPM que geram resultados apresentados em forma de 

gráfico e tabelas com os escores obtidos. A classificação do BPM-P pode ser compreendida 

como escores T <65 considerados em uma faixa normal e escores T > 65 em uma faixa elevada. 

Essas medidas (T escore) têm como referência a faixa etária e sexo da criança (ACHENBACH 

et al., 2011).  De acordo com a literatura esse instrumento pode ser facilmente preenchido entre 

1 e 2 minutos (PIPER et al., 2014).  

 

4.5.4. Questionário Atividades Físicas e Comportamento Sedentário - QAFCS 

 

O QAFCS tem como fonte o instrumento utilizado no estudo “Early Effects of the 

COVID-19 Pandemic on Physical Activity and Sedentary Behavior in US Children” de Dunton, 

Do e Wang (2020), intitulado “Active Where?” no qual o questionário “Parent-Child Survey 1” 

faz parte. O “Parent-Child Survey 1” (KERR et al., 2008) é composto por 26 tópicos, com 

questões fechadas e algumas elaboradas dentro dos padrões de uma Escala Likert (SAMPIERI; 

COLLADO; LÚCIO, 2013). Os itens abarcam informações sobre os equipamentos eletrônicos 

da casa, dispositivos eletrônicos que o filho usa, características das lojas, locais públicos e de 

recreação do bairro, forma de deslocamento para esses locais, frequência e tempo dispendido 

para o acesso a cada um deles, as barreiras encontradas para a locomoção, características das 

casas e da vizinhança,  segurança local, locais para caminhadas,  clima, atividades físicas, 

comportamento sedentário, atividades físicas da criança na escola e nos finais de semana, 

atividades físicas dos entrevistado, regras, alimentação e informações gerais. 

Esse instrumento, que serviu de base para criação do questionário utilizado no 

presente estudo, foi adaptado  de acordo com os objetivos estabelecidos. Nesse sentido, alguns 

itens foram modificados para adequar-se à realidade de nossa cultura e outros excluídos. Dessa 

forma, questões sobre a alimentação (tipo de alimento, preferências, regras), informações 

gerais, e atividades remuneradas e não remuneradas exercidas pela criança não compuseram o 

estudo. As informações gerais sobre o grupo foram coletadas no questionário de identificação 

e no questionário socioeconômico descritos nos itens 4.5.1 e 4.5.2 respectivamente, a 

alimentação não está no escopo do estudo.  No que tange ao trabalho remunerado exercido pela 

criança, esse foi descartado considerando a determinação do Artigo 403 da Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT), que estabelece a proibição qualquer trabalho para a menores de 16 

anos de idade, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos e o grupo pesquisado está 

abaixo dessa idade. O Quadro 3 apresenta as informações indicativas quanto aos itens mantidos 
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do questionário, adaptados ou excluídos para o presente estudo. O tempo de aplicação do 

questionário estruturado para a pesquisa foi de 20 minutos. 

 
Quadro 3: Uso dos itens do questionário Parent-Child Survey 1 

Instrumento - Parent-Child Survey 1     

Itens Mantido 
na íntegra Adaptações 

Excluído 
para o 

presente 
estudo 

A. Equipment Checklist  X  
B. Stores and other public places in the neighborhood 

where you and your child live 
  X 

C.  Recreation places in the neighborhood where you 
and your child live   X 

D.  Recreation places and sports facilities where your 
child plays  X  

E. Barriers to walking and biking to the local park for 
your child  X  

F. Barriers to walking and biking to shops and 
restaurants for your child 

 X  

G. Barriers to activity in the local neighborhood  X  
H. Types of homes in your neighborhood   X 
I. Access to services   X 
J. Streets in my neighborhood  X  
K. Places for walking  X  
L. Neighborhood surroundings  X  
M. Neighborhood safety  X  
N. Weather   X 
O. Local environment  X  
P. Home environment  X  
Q. Physical activity  X  
R. Sedentary behavior  X  
S. Rules  X  
T. Food   X 
U. Physical activity and your child’s school  X  
V. Barriers to walking and biking to school for your 

child 
  X 

W. Food and your child’s school   X 
X. Parking   X 
Y. International Prevalence Study [Ips] On Physical 

Activity 
  X 

Z. General Information   X 
Fonte: Autora 
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4.6. Estudo Piloto: Checagem e validação do Questionário de Atividades Físicas e 

Comportamento Sedentário - QAFCS 

 
Para verificar a validade do conteúdo adaptado no questionário proposto o 

instrumento foi previamente testado por um grupo de quatro pessoas em um estudo piloto, para 

possíveis ajustes nas questões, que até essa etapa continham itens de “A” a “Q”. Esse grupo foi 

composto por quatro mães, com filhos em escola pública e particular, que responderam às 

questões da primeira versão do questionário e em seguida houve uma entrevista individual. 

Foram considerados como critérios de avaliação para esse estudo piloto o tempo de 

preenchimento do questionário, se a construção dos itens era de fácil compreensão e tamanho 

do questionário (quanto ao número de perguntas).  

A partir da percepção da pesquisadora sobre as necessidades de ajustes, o 

questionário foi reestruturado e encaminhado para avaliação de quatro juízes, doutores e com 

experiência na área ligada à atividade física.  Os blocos do questionário, foram divididos por 

letras de “A” a “M”. 

Essa avaliação pelos juízes ocorreu por meio de uma escala de Likert com cinco 

variantes, para analisar a clareza e a pertinência dos blocos. Para tanto, foi encaminhado aos 

juízes informações sobre o objetivo do estudo, para qual público a pesquisa foi destinada, faixa 

etária e em qual instrumento o questionário foi baseado. Dessa forma eles poderiam analisar as 

questões em relação à clareza, considerando o quanto os blocos estavam claros o suficiente para 

o entendimento da população alvo; e, também em relação à pertinência. Quanto à clareza, as 

questões da escala Likert foram avaliadas como: com pouquíssima clareza (1) ou muitíssima 

clareza (5). Na escala de pertinência, as questões seguiram os mesmos critérios, sendo como 

com pouquíssima pertinência (1) ou muitíssima pertinência (5) (SILVEIRA et al., 2018). Os 

avaliadores indicaram sugestões de adaptação das questões que apresentaram discordância após 

cada bloco avaliado, de acordo com o modelo a seguir: 

 

• Bloco Comportamento Sedentário 

Escala Likert para clareza 

 
 

Assinale o valor correspondente, sendo (1) para pouquíssima clareza e (5) para muitíssima 

clareza. 
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Comentários:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 

Escala Likert para pertinência: 
 

 
 

Assinale o valor correspondente, sendo (1) para pouquíssima clareza e (5) para muitíssima 

pertinência. 

 

Comentários:________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

Foi calculado o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) sobre cada resposta 

dos juízes, considerando a clareza e pertinência das perguntas. O ponto de corte adotado para 

aprovação das perguntas foi de CVC > 0,75 para cada item, segundo a recomendação da 

literatura (PASQUALI, 2003). 

Dessa forma o cálculo envolveu várias etapas a fim de se obter em um primeiro 

momento o CVCi  (por meio do cálculo da média de cada item avaliado seguido da divisão pelo 

ponto máximo (Vmaxx) que cada item recebeu pela clareza e ou pertinência), seguidamente 

pelo CVCj ( dividindo o total da média encontrada pelo valor máximo da Escala Likert, ou seja 

5), o PE, para eliminar eventuais vieses dos juízes (dividindo “1” pelo número de juízes elevado 

pela quantidade de juízes) e o CVC de cada aspecto julgado (subtraindo a média de cada juiz 

para o questionário pelo erro de PE). Quadro 4. 
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Quadro 4: Algoritmo para cálculo do CVC. 

 
1. CVCi  para cada questão do instrumento 

𝐶𝑉𝐶!		 =	
Σ!#

𝑉𝑚𝑎𝑥#
 

 
 
2. CVCj de cada juiz para o questionário como um todo, a partir da 

𝐶𝑉𝐶$		 =	
Σ$#

𝑉𝑚𝑎𝑥#
 

 
 

3. Erro de PE 

𝑃𝑒$	 =	+
1
𝑁$
.
%!

 

 
 
4. CVC de cada aspecto julgado  

𝐶𝑉𝐶&	 = 𝑀é𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑜	𝐶𝑉𝐶$	 − 𝑃𝐸$ 
 
 

Fonte: Figueiras et al. (2015) 
 

 

Após a apreciação dos juízes, foram feitas adaptações e correções nas perguntas 

que apresentaram um CVC abaixo do recomendado (˂0,75) e reenviadas aos avaliadores a fim 

de se obter um novo parecer. Em termos qualitativos as sugestões feitas pelos juízes na redação 

das questões foram incorporadas às mesmas. As análises foram feitas no software Microsoft 

Excel 365, versão 22. 

 

4.7. Procedimento de coleta com os pais ou responsáveis   

 

Trata-se de um estudo com desenho transversal, descritivo, comparativo e 

correlacional, com participação de dois grupos de crianças idade escolar (de instituição pública 

e privada), formando uma amostra de conveniência. As mídias sociais foram o instrumento de 

divulgação, nessa cadeia de recrutamento de participantes, haja visto o período da pandemia. A 

coleta de dados foi feita no período de dezembro de 2021 a março de 2022, respeitando o 

distanciamento social, sendo seguidas todas as recomendações de medidas protetivas, de acordo 

com as seguintes etapas: 
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4.7.1. Definição da Amostra 

 

A amostra foi composta por dois grupos, sendo um integrado por pais de crianças 

que frequentavam o ensino público (GPU) e outro pelos que frequentavam o ensino particular 

(GPA). 

A composição do GPU ocorreu após uma reunião na Secretaria Municipal de 

Educação de Embu das Artes, foram definidas duas Escolas Públicas do Ensino Fundamental 

I, com a equipe de supervisão educacional, para a coleta de dados. A partir da autorização 

concedida, foram agendadas reuniões com as equipes pedagógicas por meio de um aplicativo 

de vídeo conferência a fim de esclarecer sobre todo o processo da pesquisa. Após esse 

procedimento, o TCLE para instituição e pais foram encaminhados pelo WhatsApp, seguidos 

de um texto explicativo sobre a condução do processo. Ao receber o TCLE e o texto explicativo, 

as equipes pedagógicas atuaram como multiplicadores e replicaram para seu grupo de pais de 

alunos esse conteúdo. 

Para o GPA, o convite foi realizado pela pesquisadora a partir de uma amostra de 

conveniência por meio de aplicativo de mensagem “WhatsApp”, sendo o primeiro convidado 

um pai ou responsável que reencaminhou para o grupo de pais da escola da criança ou outras 

pessoas do seu círculo de convivência. A adoção dessa técnica conhecida na literatura como 

“Bola de Neve” para a ampliação do número de integrantes de ambos os grupos, que tem como 

o ponto inicial alguém nomeado para divulgar e convidar pessoas que estejam dentro do perfil 

definido como participantes da pesquisa, considerando os critérios de inclusão e exclusão. 

Dessa forma, em um sentido contínuo, os participantes que aderiram à pesquisa, convocam 

outros novos participantes até obter-se o número amostral proposto no estudo (BIERNACKI; 

WALDORF, 1981; VINUTO, 2014). A partir dessa técnica obteve-se na composição da 

amostra de participantes de escolas pública e particular da região metropolitana de São Paulo. 

 O TCLE elaborado no aplicativo Google Forms para preenchimento, permitiu que 

os pais manifestassem a ciência e concordância com a pesquisa. Foi informado no corpo do 

texto do TCLE que o participante poderia imprimir uma cópia caso desejasse. 

 

4.7.2. Orientações e envio dos questionários 

 
Ao receberem o TCLE os pais ou responsáveis de crianças matriculadas do 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental que concordaram em participar, foram contatados por meio do 

WhatsApp e informados sobre o preenchimento do Questionário de Identificação e o 
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Questionário Socioeconômico e o link de acesso para esses instrumentos foram encaminhados. 

Pelas características técnicas do aplicativo Google Forms o acesso às respostas acontece 

imediatamente após a finalização do preenchimento do formulário. Isso permitiu o 

acompanhamento em tempo real da quantidade de devolutivas, sendo uma forma de 

monitoramento da entrega das respostas. Foi possível rastrear quais pais ou responsáveis que 

somente entregaram um dos questionários e um novo contato foi realizado para sanar possíveis 

dúvidas ou insegurança quanto ao preenchimento do formulário. 

Seguidamente foram encaminhados, por WhatsApp, os instrumentos Breve 

Monitor de Problemas (BPM-P) e o QAFCS, oferecendo aos pais ou responsáveis a 

possibilidade do agendamento de uma reunião, para leitura acompanhada e preenchimento dos 

formulários. Foi permitido que escolhessem um aplicativo para vídeo conferência, mas foi 

unanime a preferência pelo WhatsApp. Foram realizados mais de um encontro virtual e muitos 

foram reagendadas em função das demandas pessoais dos participantes. Alguns pais 

dispensaram a ajuda para preencher os questionários, pois sentiram-se seguros com as 

orientações recebidas. 

 

4.7.3. Participantes com dificuldade em utilizar meios eletrônicos 

 

Por orientação da supervisão escolar da Secretária Municipal de Embu das Artes, 

foi necessário realizar a coleta de dados presencialmente com alguns pais ou responsáveis que, 

apesar de possuírem os meios eletrônicos com acesso à internet, tinham dificuldade de 

manuseá-los adequadamente. Foram agendados dois dias para esses encontros, feitos em local 

aberto, seguindo todos os protocolos de segurança da saúde. 

As perdas amostrais oriundas da desistência de alguns participantes, no percurso da 

pesquisa, mesmo com a tentativa de reverter essa situação, foi respeitada. Considerou-se o 

Princípio da Autonomia, que garante a liberdade de deixar de participar do estudo a qualquer 

momento, reforçado no TCLE (TAKAHASHI et al., 2011). As fases da pesquisa estão 

apresentadas no Quadro 5. 
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Quadro 5: Diagrama das etapas da pesquisa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora 
 

125 convidados para participar da pesquisa 

13 não aceitaram participar 
 

Concordaram em participar 
 
• 112 Atendiam os critérios de inclusão 
• 03 dispensados conforme os critérios 

de exclusão 
 

 

Perda amostral 
 
Desistiram no decorrer da pesquisa: 
• 36 de escola pública  
• 05 de escola particular  

N=68 
• 40 Escola Pública 
• 28 Escola Particular 

Instrumentos: 
• Questionário de Identificação 
• Questionário socioeconômico 
• BPM-P 
• Questionário de atividades 

físicas 

Análise dos resultados 
• CVC para instrumento 

QAFCS 
• Descritivas, correlações e 

comparações 

Feedback para participantes 
• Apresentação dos 

resultados por aplicativo de 
teleconferência 

• Relatório para pais 

Princípio da beneficência 
• Material online de 

orientação aos pais 
• Orientação aos pais 
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4.8. Benefícios do Estudo 

 

Foi acordado com participantes, que após a análise dos dados, eles receberiam uma 

devolutiva sobre a pesquisa por meio de videoconferência e um breve relatório com dados 

individuais das crianças. Aqueles cujo resultados do BPM-P apresentarem escores acima de 65, 

prevê-se a orientação aos pais para observarem o comportamento de seus filhos e a buscar um 

apoio profissional. 

Um guia online com atividades lúdicas fez parte dos benefícios do estudo aos 

participantes. A partir desse material, atividades físicas podem ser vivenciadas em casa por seus 

filhos, diminuindo o comportamento sedentário (Apêndice E). 

O conteúdo do guia foi estruturado a partir de um levantamento feito na internet, 

advindo de pesquisas com as seguintes expressões “atividade física para crianças”, “atividade 

física e de recreação para crianças” e “atividade física e brincadeiras na infância”. Foram 

definidos como critérios de inclusão o material escrito em português, elaborados por 

profissionais da área e ou com bases científicas, fornecidos por instituições envolvidas em 

projetos sociais em prol da infância, instituições acadêmicas e ou governamentais. Os critérios 

de exclusão estabelecidos foram sites particulares e ou com cunho comercial. 

Foi feita uma compilação das informações obtidas organizando-se os conteúdos, 

como um material de auxílio aos pais. Os textos apresentados foram sucintos, com a descrição 

do material, da instituição ou grupo responsável pela elaboração do projeto e o link de acesso 

para a página. Reforçou-se a importância da atividade física na saúde da criança, no seu 

desenvolvimento, na aprendizagem acadêmica, na cognição, no comportamento e o impacto 

das mídias digitais na infância (Figura 1). 
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Figura 1: Processo de elaboração do Guia de Atividades. 

 

 
Fonte: Autora 

 
 
 
 
 
 
 

4.9.   Análise dos dados 

 

As análises dos dados foram realizadas por meio dos softwares Microsoft Excel 

365, versão 22 e IBM SPSS Statistics, versão 25. Para medir o grau de relação entre a AF e CS 

com os escores do BPM-P, foi utilizado o teste de correlação de Spearman para a amostra total, 

GPU e GPA. Da mesma forma, foram feitas as mesmas análises entre AF e atividades escolares 

online, AF dos pais e a AF dos filhos, AF e CS com nível socioeconômico e CS com 

equipamentos em casa. Adotou-se o p-valor ≤0,05 como estatisticamente significativo e valor 

de rs descreve a magnitude do efeito. A classificação dessa magnitude foi definida como: 

pequena para 0,10<r<0,29, média 0,30<r<0,49 e grande para 0,50<r<1,00 (COHEN, 1988).  

Utilizou-se o teste U de Mann-Whitney para comparação da prática de AF entre GPU e GPA. 

 

 

  

Locais de buscas
•Sites de organizações e sociedades 
médicas

•Sem fins lucrativos
•Guias disponíveis gratuitamente, 
vinculados a pesquisa acadêmica.

Critérios de inclusão
•Em português  (Brasil)
•Vinculados a associações ou 
organizações governamentais ou 
acadêmicas

Critérios de exclusão

•Site pessoal 
•Sites comerciais

Guia  de Atividades
•27 páginas
•Descrição do material e da 
instituição

•Link de acesso
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5. RESULTADOS 
 
 

5.1.  Validação do QAFCS 

 

No estudo piloto foi apurado sobre a necessidade de ajustes em algumas questões 

para melhor compreensão do conteúdo do questionário e redução no tempo de preenchimento 

do instrumento, com possíveis exclusões de alguns itens. As sugestões estão apresentadas no 

Quadro 6.  
Quadro 6:  Avaliação do estudo piloto. 

 
Itens 

Questões e Termos 
  Claro Difícil Ajustes 

A Equipamentos em casa   X 

B Locais de recreação e instalações esportivas onde seu filho 
brincava antes da pandemia 

  X 

C Barreiras até o parque local para seu filho caminhar e andar de 
bicicleta 

  X 

D Barreiras até lojas e restaurantes para o seu filho caminhar e andar 
de bicicleta 

  X 

E Barreiras à atividade na vizinhança X   

F Acesso aos serviços X   

G Ruas da minha vizinhança X   

H Lugares para caminhar   X 

I Arredores da vizinhança X   

J Segurança na vizinhança   X 

K Clima X   

L Ambiente local X   

M Ambiente doméstico X   

N Atividades físicas   X 

O Comportamento sedentário X   

P Regras   X 

Q Atividades físicas e a escola do seu filho X   

Fonte: Autora 
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Considerando o tempo longo de preenchimento apresentado no estudo piloto, uma 

média de 56 minutos e os ajustes sugeridos, o questionário foi reestruturado e a versão final 

avaliada por juízes. 

Na primeira avaliação dos juízes, apenas o item B obteve um CVC abaixo de 0,75 

quanto à clareza e foi reformulado de acordo com os pareceres dos juízes. Após a respectiva 

edição e reavaliação pelo mesmo grupo, o resultado do coeficiente de validade de conteúdo 

CVC de cada item do questionário encontra-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1:  Coeficiente de Validade de Conteúdo para clareza e pertinência. 

Questões 
Clareza Pertinência 

média CVCi Pej CVCt média CVCi 

 

Pei CVCt 

Questão A 4,3 0,850 0,004 0,846 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão B 4,5 0,900 0,004 0,896 4,5 0,900 0,004 0,896 

Questão C 4,3 0,850 0,004 0,846 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão D 5,0 1,000 0,004 0,996 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão E 4,5 0,900 0,004 0,896 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão F 4,0 0,800 0,004 0,796 4,8 0,950 0,004 0,946 

Questão G 4,6 0,925 0,004 0,921 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão H 4,3 0,850 0,004 0,846 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão I- 1ª parte 4,0 0,800 0,004 0,796 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão I - 2ª parte 4,1 0,825 0,004 0,821 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão J 4,3 0,850 0,004 0,846 4,8 0,950 0,004 0,946 

Questão K 4,6 0,925 0,004 0,921 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão L 4,3 0,850 0,004 0,846 5,0 1,000 0,004 0,996 

Questão M 4,8 0,950 0,004 0,946 5,0 1,000 0,004 0,996 

CVCi - coeficiente de validade de conteúdo para cada item, Pei - erro de polarização, CVCt - coeficiente  de 
validade de conteúdo final de cada questão. 

Fonte: Autora 

 

A partir dos valores constantes na Tabela 1, obteve-se o CVC de 0,931 para todo o 

questionário, considerando-se as médias obtidas quanto às avaliações pelos juízes de Clareza e 
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Pertinência. O cálculo do erro para a polarização juízes PE, para reduzir possíveis vieses dos 

juízes avaliadores, foi de 0,004 e o CVCt de cada aspecto julgado, considerando todo o 

questionário foi 0,927.  

 

5.2. Resultados do Estudo 

 

A coleta de dados ocorreu no período de dezembro de 2021 a março de 2022, sendo 

que a amostra total foi de 68 participantes, pais e responsáveis por 29 meninos e 39 meninas 

com a média de idade de 8,3 anos, alunos de escolas públicas e particulares. Desse grupo 

amostral 25% encontram-se no 1° ano escolar, 18% no 2° ano, 15% no 3°ano, 22% no 4°ano e 

20% no 5° ano. O total de participantes GPU foi 40 e 28 para GPA. Dessa amostra 66% 

moravam em casa, 31% em apartamento e 3% em sítios. 

Segundo relato dos informantes, a frequência das atividades de brincadeiras com 

movimento ou que exigiam algum esforço físico diminuiu na área externa das moradias como 

jardins, laterais das casas, área comum dos prédios, ruas e vizinhanças. No entanto, 80% dos 

entrevistados GPA e 71% GPU afirmaram que as brincadeiras com movimento e algum esforço 

físico não diminuíram dentro de casa e até mesmo aumentaram. Segundo o relato dos pais ou 

responsáveis, eles permitiram algumas brincadeiras, no período de isolamento social, como 

jogar bola, andar de patins e até mesmo usar a bicicleta dentro de casa como forma de entreter 

as crianças. 

Em relação às alterações de peso durante a pandemia considerando o grupo total, 

47,1% informaram o ganho de peso, 7,4% a perda de peso e 45,6% que não houve alteração. A 

frequência dessa informação para GPU e GPA encontra-se no Tabela 2.  A média de ganho de 

peso foi de 5,4 kg e para perda 4,2 kg. 

 

Tabela 2:  Alterações de peso durante a pandemia - GPU e GPA. N=68  

Peso GPU GPA 

 Frequência Percentual Frequência Percentual 
Ganhou 19 47,5% 13 46,4% 
Perdeu 3 7,5% 2 7,1% 
Não houve alteração 18 45,0% 13 46,4% 
Total 40 100,0% 28 100,0% 

Fonte: Autora 
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Ao serem perguntados se foi notada alguma alteração de comportamento na criança 

após as medidas de isolamento social, 75% da amostra total confirmou que houve alteração. Na 

percepção dos responsáveis, a ansiedade, agitação e irritabilidade foram os comportamentos 

mais visíveis (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Percepção dos pais sobre o comportamento das crianças durante a pandemia. N=68                 

 
Fonte: Autora 

 
 

Nos resultados sobre o engajamento e envolvimento das crianças nas atividades 

escolares durante o período de isolamento social, as análises descritivas indicaram que, de 

acordo com a percepção dos pais, 58,2% das crianças executavam bem as tarefas escolares e 

17,9% sempre tinham dificuldade de começar as tarefas sem ajuda ou apoio, conforme Tabela 

3. Não foram encontradas associações nas análises estatísticas entre o engajamento e 

envolvimento em atividades escolares durante a pandemia e AF. 
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Tabela 3:  Análises descritivas - Engajamento e envolvimento nas atividades escolares das 
crianças no período de isolamento social. 

 Frequência absoluta e Percentual  

Questão Nunca 
Poucas 
vezes 

Às 
vezes Sempre Média Mediana Desvio 

Padrão N 

Executou bem as 
tarefas escolares em 
casa 

1 
(1,5%) 

5 
(7,5%) 

22 
(32,8%) 

39 
(58,2%) 3,48 4 0,704 67 

Mostrou-se imerso e 
concentrado ao 
fazer as atividades 
escolares 

2 
(3,1%) 

16 
(24,6%) 

27 
(41,5%) 

20 
(30,8%) 3 3 0,829 65 

Gostava de realizar 
as tarefas escolares 

1 
(1,5%) 

12 
(18,2%) 

32 
(48,5%) 

21 
(31,8%) 3,11 3 0,747 66 

Tentava realizar as 
tarefas sozinho, sem 
a ajuda dos pais 

8 
(12,3%) 

12 
(18,5%) 

27 
(41,5%) 

18 
(27,7%) 2,85 3 0,972 65 

Deixava de fazer as 
tarefas escolares 

5 
(7,7%) 

21 
(32,3%) 

19 
(29,2%) 

20 
(30,8%) 2,83 3 0,961 65 

Demorava para 
fazer as tarefas 
escolares até vocês 
pais pressionarem 

19 
(28,4%) 

19 
(28,4%) 

22 
(32,8%) 

7 
(10,4%) 2,25 2 0,99 67 

Esforçava-se para 
iniciar as atividades 
escolares 

6 
(9,1%) 

14 
(21,2%) 

26 
(39,4%) 

20 
(30,3%) 2,91 3 0,94 66 

Achava difícil 
começar as tarefas 
escolares sem ajuda 
ou apoio 

21 
(31,3%) 

16 
(23,9%) 

18 
(26,9%) 

12 
(17,9%) 2,31 2 1,104 67 

Mostrou-se 
desanimado, sem 
vontade ou 
entediado ao 
realizar as tarefas 
escolares 

11 
(16,7%) 

28 
(42,4%) 

16 
(24,2%) 

11 
(16,7%) 2,41 2 0,96 66 

Fonte: Autora. 

 
No tocante à classificação socioeconômica do grupo estudado, denota-se que 50,0% das 

famílias que compuseram o grupo pertencente à GPA estava na classe “A”, de acordo com o 

Critério Brasil 2021 (ABEP), e o GPU teve uma maior concentração na classe “B2” (Tabela 4). 
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Tabela 4: Estrato socioeconômico por tipo de escolas segundo o Critério Brasil de 2020. N=68 

 Estrato socioeconômico 

 A B1 B2 C1 C2 D-E 

GPA 50,0% 28,6% 14,3% 3,6% 3,6% - 

GPU 5,0% 5,0% 32,5% 27,5% - 
 

10,0% 

Fonte: Autora 

 

Foram encontradas poucas correlações estatisticamente significativas entre o 

estrato socioeconômico e a prática de algumas modalidades de AF para as crianças antes e 

durante a pandemia. As correlações que apresentaram significância estatística foram entre as 

modalidades de esporte em equipe e individual. O esporte em equipe, antes da pandemia, 

apresentou uma correlação significativa positiva com o estrato socioeconômico, rs=0,338, 

p=0,005. Para o esporte individual antes da pandemia, houve uma correlação significativa 

positiva com o estrato socioeconômico, rs=0,468, p=0,001 e em ambas as correlações, a 

magnitude do efeito encontrada foi média. Maior nível socioeconômico está associado a maior 

frequência de AF em equipe e AF individual antes da pandemia. 

Ao analisar a frequência de problemas internalizantes e externalizantes, de acordo 

com a classificação do BPM-P, observa-se que a maior porcentagem de ocorrências no “nível 

elevado” se dá nos relatos dos pais e responsáveis por crianças matriculadas nas escolas 

particulares. Especificamente 35,7% para os problemas internalizantes e 17,9% para os 

externalizantes. Para o total de problemas, a frequência encontrada foi de 28,6% no GPA e 

17,5% no GPU, no nível considerado elevado, conforme Tabela 5. Não foram encontradas 

correlações com significância estatística entre problemas externalizantes, internalizantes e 

atenção com a frequência de AF. 

 Verificou-se correlações significativas positivas entre problemas internalizantes e 

comportamento sedentário durante a semana rs=0,263, p=0,030 (magnitude de efeito pequena) 

e comportamento sedentário nos finais de semana rs=0,342, p=0,004 (magnitude de efeito 

média). Maior comportamento sedentário está associado a maior frequência de relato de 

problemas internalizantes.  
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Tabela 5: Frequência dos níveis de classificação do BPM-P para alunos do GPU e GPA. N=68 

  
GPU GPA Grupo total 

  
Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Problemas 

internalizantes 

Normal 31 77,5% 18 64,3% 46 67,6% 

Elevado 9 22,5% 10 35,7% 22 32,4% 

Problemas 

externalizantes 

Normal 38 95,0% 23 82,1% 59 86,8% 

Elevado 2 5,0% 5 17,9% 9 13,2% 

Atenção 
Normal 31 77,5% 22 78,6% 53 77,9% 

Elevado 9 22,5% 6 21,4% 15 22,1% 

Total de 

problemas 

Normal 33 82,5% 20 71,4% 53 77,9% 

Elevado 7 17,5% 8 28,6% 15 22,1% 

Fonte: Autora 

 

Houve 18 itens adicionais informados pelos pais e responsáveis ao responderem o 

BPM-P, sendo eles “comer compulsivamente”, “desespero e angústia” e roer unhas” os mais 

citados. Ao acrescentarem comentários sobre seus filhos, os relatos foram que no período da 

pandemia o medo aumentou por algo específico não relacionado ao COVID-19, como por 

exemplo cachorro, escuro ou ficar sozinho e a ansiedade e a teimosia intensificaram-se. 

Alguns pais descreveram episódios de desobediência que aconteciam somente com 

um familiar (pai ou mãe). Citaram que antes da pandemia a criança era “mais tranquila” do que 

na fase de isolamento social e era recorrente dizer que não tinha sono. Notaram que a criança 

estava mais inquieta, apresentava problemas com o professor, sentia-se insegura e não aceitava 

escutar o “não”. Quando houve a retomada parcial das aulas, algumas delas precisaram de ajuda 

profissional (psicólogo). Acrescentaram que elas se sentiam tolhidas pelo fato de não poder 

brincar fora da residência. Um dos relatos, diferentemente dos outros, descreveu que a criança 

se tornou mais responsável nesse período. 

No que concerne à prática de AF exercida pelos pais como um fator motivador para 

a prática de AF de filhos durante a pandemia, não foram encontradas correlações. Todavia, para 

a prática antes da pandemia foram encontradas algumas associações. Entre os pais que 

praticavam a modalidade esportiva individual foram apresentadas correlações significativas 

positivas, rs=0,324, p=0,007 com a modalidade esportiva individual e a frequência de clubes ou 

academias pela criança e rs=0,279, p=0,022. A magnitude de efeito encontrada em ambas foi 
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média. Para pais que praticavam esporte em equipe, houve uma correlação significativa positiva 

entre a prática de esporte em equipe pelos filhos, rs =0,412, p = 0,001, a magnitude do efeito 

encontrada foi pequena. 

O número de equipamentos em casa como um elemento que pode contribuir para o 

comportamento sedentário é maior para o GPA. No GPU muitos familiares não tinham 

computador em casa e alguns em função do trabalho remoto, tiveram a possibilidade de ter esse 

bem em regime de comodato (Tabela 6). Especificamente, houve uma correlação 

estatisticamente significativa negativa rs=-0,322, p=0.008 e magnitude do efeito média para AF 

diária durante a pandemia e o número de aparelhos de televisão usados pela criança em casa. 

Quanto maior o número de televisores usados em casa pelas crianças foi menor a prática de AF 

por dia no período de isolamento social. 

 
Tabela 6: Total de equipamentos em casa – GPU e GPA. N=68 

 
GPA GPU 

 
Total média mediana Total média mediana 

       

Televisão 79 2,82 3 58 1,45 1 

DVD 21 0,75 1 19 0,48 0 

TV a Cabo 61 2,18 2 33 0,83 1 

Vídeo Game Portátil 9 0,32 0 7 0,18 0 

Computador 60 2,14 2 21 0,53 0,5 

Vídeo Game 27 0,96 1 17 0,43 0 

Celular 88 3,14 3 105 2,63 3 

Fonte: Autora 
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A AF diminuiu, na amostra total segundo relato dos pais e responsáveis, no período 

da pandemia exceto a caminhada pelas ruas com cachorro, que para muitos foi a oportunidade 

para sair de casa no período de isolamento social,  semanalmente, a média foi de 1,97 dias (antes 

da pandemia) para 2,25 dias (durante a pandemia).  As crianças eram fisicamente ativas por 

pelo menos 60 min/dia, durante a semana, em média de 3,56 dias/semana e durante a pandemia 

a média foi 2,56 dias/semana. Apresentado no Gráfico 2. Não há diferenças entre a prática de 

AF para GPU e GPA , U= 512,00, p=0,548. 
 

Gráfico 2:  Dias de Atividade Física antes e durante a pandemia na amostra. N=68 

 
Fonte: Autora 

 
Referente às regras para o uso de telas, mesmo os pais relatando que elas foram 

mantidas durante a pandemia, os resultados apresentados se contrapõem ao aumento do 

comportamento sedentário. Sobre o uso de até 2h de tela por dia em computador, celular e 

tablet, 54,4% afirmaram que é uma regra para as crianças e 27,9% confirmaram como regra o 

uso da televisão ou computador sem antes ter se exercitado (Tabela 7). 
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Tabela 7: Regras para TV e comportamentos relacionados. N=68 

Regras N Média DP Regra 
Sim (%) 

Regra 
Não (%) 

Regra 
às vezes (%) 

Sem TV/vídeo antes da 
lição de casa. 68 1,63 0,862 61,8 13,2 25,0 

Sem TV/vídeo 
enquanto faz a lição de 
casa. 

68 1,07 0,359 95,6 1,5 2,9 

Menos de 2h de 
TV/vídeo por dia. 68 1,85 0,778 38,2 38,2 23,5 

Sem computador antes 
de fazer a lição de casa. 61* 1,43 0,644 65,6 26,2 8,2 

Até 2h de tela por dia 
(computador, celular...). 68 1,69 0,833 54,4 22,1 23,5 

Internet somente com 
permissão. 67 1,28 0,545 76,1 19,4 4,5 

Sem TV/computador se 
não tiver exercitado 
antes. 

68 1,81 0,580 27,9 63,2 8,8 

Fonte: Autora 
*Perda de 7 colaboradores por não ter ou permitir o uso de computador pela criança. 

 

O comportamento sedentário presente na amostra total aumentou. A média de horas 

por dia antes e durante a pandemia, na semana, foi de 5,1 e 9,8 horas respectivamente. O mesmo 

ocorreu nos finais de semana, cuja média antes da pandemia era de 4,8 horas diárias e depois 

da pandemia a média foi de 8 horas.  Segmentando por atividades de comportamento sedentário 

durante a semana e aos finais de semana (Gráficos 3 e 4), foi notado igualmente um aumento 

geral em horas de todas elas. Os níveis socioeconômicos que tiveram maior CS durante a 

semana foi a classe D-E, com em média diária de 11,6 horas e nos finais de semana a classe A, 

com uma média de 9,1 horas por dia. 

 

 

 
  



41 
 
Gráfico 3: Comportamento sedentário durante a semana. N=68 

 
Fonte: Autora 

 
 
Gráfico 4: Comportamento sedentário finais de semana. N=68 

 
Fonte: Autora 
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A coleta ocorreu em uma fase da pandemia na qual a população tinha, de acordo 

com o Governo Estadual de São Paulo, 95% do sistema vacinal completo em adultos e uma 

queda no número de mortes, conforme dados publicados em 13 de dezembro de 2021. Contudo, 

mesmo frente a todos esses elementos, muitos familiares mostraram-se abalados e relataram as 

dificuldades por eles enfrentadas como desemprego, condições emocionais, problemas 

escolares dos filhos e muitos deles oriundos da falta de recursos para acompanhar as aulas 

online; casos de perdas de entes próximos e alguns deles responderam à pesquisa com os 

sintomas da doença. Houve muitos momentos em que a entrevista se tornou uma oportunidade 

de expressar os dissabores por eles vividos durante esse período. 

 

5.3. Guia de AF 

 

O Guia de Atividades Físicas contém 27 páginas, e que em seu conteúdo apresenta 

orientações para a prática de AF. Inicialmente com o propósito de orientar sobre a importância 

desta prática para o desenvolvimento global da criança, foram inseridos links da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo e da OMS, que esclarecem sobre os benefícios da AF, bem como quanto 

à redução do comportamento sedentário, além disso, o conteúdo da OMS traz recomendações 

por faixa etária, grupos específicos e tempo ideal duração.  Adicionalmente, foram inseridos 

outros links de páginas com sugestões de práticas de AF, inclusive do Ministério da Saúde que 

traz explicações didáticas quanto às terminologias mais comuns utilizadas, e os demais links 

contém exemplos de atividades que podem ser executadas em casa ou outros ambientes.  

Foi ressaltada a preservação da segurança quanto à execução delas, permitindo 

eventuais adaptações quando necessário, incluindo quanto ao espaço disponível, uso de 

equipamentos ou recursos e a respectiva adequação para as faixas etárias. O conteúdo traz 

também atividades para crianças com deficiência ou transtornos do neurodesenvolvimento. 

Apesar de alguns dos links apresentarem atividades para prática durante a pandemia, eles são 

igualmente válidos para quaisquer condições outras que envolvam o ambiente doméstico como 

área disponível. O guia aborda a preocupação quanto ao comportamento sedentário e o uso 

excessivo das mídias sociais, neste sentido, inclui um link que trata diretamente quanto à 

vulnerabilidade da criança nesse mundo digital. 
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6. DISCUSSÃO 

 

A pesquisa avaliou as possíveis associações entre AF no período da pandemia e 

problemas de comportamento em alunos do Ensino Fundamental I de escolas públicas e 

particulares. Para a adaptação e validação do questionário de AF e CS, buscou-se alcançar um 

“Coeficiente de Validação de Conteúdo” acima de 0,75, a partir da avaliação dos juízes 

nomeados. A atenção dada a este processo deve-se ao entendimento que o referido questionário 

é uma fonte rica de informações no contexto dessa pesquisa, portanto deve ser relevante e 

significativo quanto ao construto alvo, dado seu propósito (HAYNES; RICHARD; KUBANY, 

1995). Os índices obtidos foram satisfatórios para atender aos objetivos de validade de conteúdo 

do questionário usado no estudo. 

Ao contrário do que se esperava, com base nos estudos da literatura, não foram 

encontradas associações entre frequência de AF e problemas de comportamento. Contudo, esses 

resultados vão ao encontro de alguns trabalhos, como o de Opdal et al. (2019), realizado com 

676 adolescentes noruegueses, no qual as associações entre atividade física e saúde mental não 

foram encontradas. Algumas considerações devem ser feitas, como o fato de que o CS pode 

estar relacionado também com a necessidade de permanência frente às telas para tarefas 

escolares ou aulas e a ausência de outras opções de entretenimento no período de 

distanciamento social. Produções científicas anteriores à pandemia, já descreviam as 

associações existentes entre a atividade física, problemas de comportamento e saúde mental 

(AHN; FEDEWA, 2011), mas aqui cabe ponderar sobre os resultados no BPM-P. 

Um número representativo da amostra teve seus níveis de classificação do BPM-P 

situados na “faixa normal”. Respectivamente, 67,6% para problemas internalizantes, 86,8% 

para problemas externalizantes, 77,9% para problemas atencionais e total de problemas. Já para 

os níveis classificados na “faixa elevada”, foram encontrados 32,4% para internalizantes, 13% 

para externalizantes, 21,1% para atencionais e total de problemas, que denotam indicadores de 

problemas emocionais ou de comportamento. Isso pode ser um indicativo para o fato de não 

terem sido encontradas as associações entre AF e CS com comportamento.  

Além disso, os índices identificados na “faixa elevada” no presente estudo, mesmo 

que inferiores àqueles da “faixa normal”, são ainda assim superiores aos encontrados no 

trabalho de Liu et al., (2021) realizando na China com 1264 crianças com a média de idade de 

9,8 anos (4,7% emocionais, 6,6% de relacionamento com colegas, 7,0% de conduta, 10,3% de 

comportamento social, 6,3% de hiperatividade-atenção e 8,2% de total de dificuldades).  

. 
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Importante considerar que, em um trabalho realizado na Espanha com pais e 

responsáveis de 1123 crianças, com a média de idade de 7,2 anos, constatou-se que, pela 

percepção dos entrevistados, mais de 55% das crianças não demonstraram alterações relevantes 

em relação aos problemas de comportamento. Os autores descrevem sobre um padrão de 

ajustamento positivo das crianças como uma adaptação às rotinas durante o período de 

confinamento (ROMERO et al., 2020). 

Outra ponderação a ser feita é sobre a divergência entre os resultados da percepção 

dos pais ou responsáveis em relação aos problemas de comportamento das crianças. Na amostra 

total foi apurado no questionário de identificação que 75% dos participantes apresentaram 

algum tipo de mudança de comportamento durante o período de distanciamento social e na 

entrevista de triagem comportamental não foram confirmados esses dados. Pode-se supor que 

tal divergência seja devida à preocupação dos pais quanto a um eventual “resultado”, oriundo 

das respostas do questionário, que poderia, de certa forma, significar algum “problema” de seu 

filho. 

A presente análise confirmou o aumento do CS. As crianças passaram de uma média 

de 5,1 horas antes da pandemia, para uma média de 9,8 horas diárias durante a pandemia, em 

grande parte no uso de telas. Esses dados são consistentes com literatura, que tem abordado 

sobre crescimento dessa característica na população infantil (ALONSO-MARTINEZ et al., 

2021). As próprias condições impostas pelo isolamento social favoreceram o aumento de CS 

visto que as aulas se tornaram remotas, aumentando o tempo frente às telas e o fechamento de 

vários setores (AMINI; HABIBI; DANIYARI, 2021) não ofertando a possibilidade da 

convivência social e de um brincar explorando o movimento ou na prática de AF. 

Houve alteração de peso corporal no grupo avaliado, observando-se que 47% das 

crianças da amostra chegaram a ganhar em média 5,4 kg em um ano e pode-se considerar que 

o sedentarismo e a redução de AF contribuíram para esse aumento de peso. Em uma pesquisa 

realizada em 12 países com pais de 5844 crianças, entre 9 e 11 anos, foi apurado ao aumento 

do CS e constatou-se que o tempo total de sedentarismo foi positivamente associado com o 

aumento da gordura corporal e o não cumprimento das diretrizes referentes à prática de 

atividade física (LEBLANC et al., 2015). Esses dados, referentes ao período anterior à 

pandemia, podem ter sido agravados com as determinações de distanciamento social e 

necessidade de permanecer em casa, como mostram os dados do presente estudo. 

O aumento de peso encontrado chama a atenção pelo fato de que o esperado para 

essa faixa etária em crianças em idade escolar, varia de 1,8 a 3,6 kg ao ano (KUCZMARSKI et 

al., 2000; BECK et al., 2022). Esse dado pode estar não somente relacionado ao CS, mas 
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também aos hábitos alimentares desse período. O baixo gasto energético e o aumento de 

alimentos calóricos, como os ultraprocessados (que passaram por um maior processamento 

industrial) ou lanches, podem favorecer esse quadro (GWAG et al., 2022). 

Não obstante, observou-se 7% do grupo estudado apresentou perda de peso em 

média de 4,2 kg em um ano, no geral cerca de 54% do grupo investigado apresentou variação 

no peso. As alterações de peso no período da pandemia (para ganho ou perda) também foram 

pesquisadas em uma revisão sistemática feita por Khan et al., (2022), que analisou 41 artigos 

identificando essas alterações de peso em adultos e crianças no período de confinamento, sendo 

que desses, 7,2% a 72,4% informaram ganhos de peso variando de 0,6 a 3,0 kg. Em relação à 

perda de peso, foram identificados de 11,1% a 32% dos estudos, com uma perda média de peso 

de 2,2 a 2,9 kg. 

Eventuais perdas de peso ou não ganhar o peso esperado para a idade durante esse 

período, pode estar relacionado à ausência da alimentação oferecida nas escolas ou com a perda 

de renda da família. Por outro lado, a compulsão alimentar pode, em alguns casos, ter 

favorecido o aumento de peso, conforme relatado por alguns pais. Outros estudos poderão 

investigar as questões alimentares como fator de influência nas alterações de peso durante a 

pandemia. 

No que tange ao CS, as regras definidas e mantidas segundo os entrevistados sobre 

o uso das telas pelas crianças, como por exemplo “até duas horas de tela por dia”, divergem 

com que foi exposto sobre sedentarismo no teor da pesquisa. Cabe a observação sobre o estresse 

dos pais (CALVANO et al., 2021) e sobrecarga das mães (GAUDENZI et al., 2021), somados 

à restrição das crianças de convivência social, e que podem ter levado à flexibilização da regra 

em função da condição encontrada. As práticas educativas podem modificar-se frente aos 

acontecimentos ou situações adversas (MONDIN, 2008). 

Na busca de promover o bem-estar aos seus filhos, em meio ao stress causado pelo 

isolamento social, muitos pais expressaram que não tinham outra opção e que o uso de telas era 

a única alternativa naquele momento, pois ajudava a minimizar suas demandas mesmo que 

fosse por pouco tempo (SZPUNAR et al., 2021). 

Em se tratando do número de aparelhos eletrônicos como um recurso de estímulo 

para o comportamento sedentário, foi encontrada uma associação negativa entre o número de 

televisores e a prática de AF, conforme pesquisas anteriores que descrevem essa associação 

(BIDDLE; GORELY; MARSHAL, 2009). Contudo, artigos recentes relatam sobre o aumento 

no tempo de telas incluindo tablets, computadores, dentre outros, e não somente TVs 

(GUERRA; FARIAS; FORINDO, 2016; FERRARI et al., 2019). 
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O tempo despendido em uso de telas, pode por muitas vezes desestimular o 

exercício e outras atividades que promovam o movimento. (CHEN et al,2022). Há um aspecto 

que deve ser considerado como positivo quanto ao uso de telas, quando está vinculada aos jogos 

com movimento corporal como os Exergames, uma vez que esses podem estimular AF leve ou 

de moderada a vigorosa em crianças (QUAN; POPE; GAO, 2018). 

Os resultados dessa pesquisa também mostraram a quantidade expressiva do celular 

como um dos itens eletrônicos mais comumente encontrados nas residências, o que não chega 

a surpreender, pois é coincidente com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 

publicada em 2020, que aponta que o total de domicílios brasileiros com telefone celular é de 

94%, enquanto apenas 40,6% deles possuíam um microcomputador. Adicionalmente deve-se 

considerar que o uso do celular oferece uma convergência de conveniência pois, em um só 

dispositivo tem-se o acesso à telefonia, meio de troca de mensagens rápidas, redes sociais e, 

claro, ao conteúdo das aulas (ANDRIYANI; BIDDLE; DE COCKER, 2021). 

Um ponto que chama a atenção nos depoimentos dos pais do GPU sobre a compra 

de aparelhos celulares na pandemia, pois algumas famílias não tinham computadores e essa foi 

a forma possível para que seus filhos estudassem remotamente. Segundo os entrevistados, 

quando adquiriram o celular, as crianças deixaram de brincar explorando o movimento e 

ficaram mais tempo sentadas. 

Já tem sido notado o aumento do tempo de tela entre crianças e adolescentes em 

todo o mundo, esse fato pode estar associado ao desenvolvimento e disseminação de tecnologias 

móveis, que substituíram os dispositivos portáteis. Os celulares têm a disponibilidade de ficar 

online em qualquer lugar, 24 horas por dia e que é usado por crianças e adolescentes como 

forma de interação social e isso pode impactar na falta de atividade física em crianças e jovens 

(AGAFONOV; CHUB; TRUFAMOVA, 2021). 

Verificou-se a redução de AF durante o período de isolamento social (GILBERT et 

al., 2021) e alguns fatores contribuíram para esse fato, como as medidas para evitar a 

propagação do vírus (fechamento de escolas, clubes, academias entre outros locais). A questão 

das condições de moradia também contribuiu, visto que havia famílias que moravam em locais 

onde sala e quarto tornavam-se um único cômodo para todos da casa e não havia um espaço 

externo para AF. De acordo com Siegle et al., (2021), no período de isolamento social uma das 

condições que garantiu a prática de AF, foi a criança ter em seu ambiente local um espaço 

externo de mais de 12m2 (disponível para uso durante a pandemia). 

A importância do espaço externo como elemento que pode influenciar 

positivamente na prática de AF é indiscutível, embora tenha sido reportado pelos pais que houve 
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a manutenção de AF dentro de casa nos mesmos níveis pré-pandemia, afastando móveis para 

as crianças brincarem e se movimentarem. Fato esse que se repetiu em outras produções 

científicas em diversos países, esta inalteração não compensou a diminuição de AF fora de casa 

(RICHARDS et al., 2022). 

 Chama a atenção o crescimento da atividade “caminhar com cachorro” em relação 

às demais, uma vez que, para as famílias, foi um argumento e uma oportunidade de sair de casa 

em meio às restrições impostas pela pandemia. Donos de cachorros têm mais chances de atender 

as diretrizes gerais de AF do que os que não o possuem, conforme os resultados observados em 

uma pesquisa realizada no Reino Unido por Westgarth et al. (2019), feita com 191 adultos, 

proprietários de cachorros, 455 não proprietários e 46 crianças.  

Nesse contexto pandêmico, o aumento da caminhada não ficou restrito somente aos 

passeios com cachorro, os achados de Cheval et al., (2020), em um estudo com 273 crianças e 

jovens na França, revelaram também um aumento em horas no tempo diário dispendido em 

caminhadas, tal qual o que foi verificado aqui, especificamente quanto às caminhadas com o 

cachorro.  

Foram encontradas associações positivas entre comportamento sedentário durante 

a semana e finais de semana e problemas internalizantes. Estudo realizado nos Estados Unidos 

com 1000 participantes, pais de crianças com a idade média de 10,8 anos, obteve-se resultados 

similares sobre o tempo de telas e problemas internalizantes.  Por outro lado, diferentemente 

dos resultados aqui demonstrados foram apresentados também, pelos autores, as correlações de 

tempo de tela com comportamentos externalizantes (TANDON et al, 2021).  

Na amostra total pesquisada 35% encontram-se na faixa elevada para problemas 

internalizantes, em concordância com os achados na literatura sobre a saúde mental na 

pandemia. Dentre os problemas internalizantes os sintomas de depressão aumentaram nas 

crianças no período de confinamento (BIGNARDI et al., 2021), somam-se aos sintomas 

depressivos a ansiedade (ORGILÉS et al., 2021). O sofrimento psíquico vivenciado pelas 

crianças foi intenso nesse período. 

Bronfenbrenner e Evans (2000), seguindo o modelo bioecológico, chamam a 

atenção para os efeitos da influência do ambiente no comportamento infantil, fato confirmado 

pelo contexto vivenciado pelas famílias no momento da pandemia, refletindo a 

imprevisibilidade na execução das atividades diárias e suas interferências nas interações sociais. 

Sobre as correlações entre nível socioeconômico e AF os resultados foram 

significativos para a prática de AF antes da pandemia, o maior nível socioeconômico foi 

associado a maior frequência de esporte em equipe e individual. Como retratado na literatura, 
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Mutz e Abrecht (2017), em um estudo realizado na Alemanha com 150 pais de crianças com 

idades entre 6 e 11 anos, concluíram que AF realizada pelas crianças estão sujeitas aos 

diferentes estratos socioeconômicos, quanto maior a renda maior a quantidade de minutos de 

AF por dia. 

As informações pertinentes à AF e nível socioeconômico no período da pandemia, 

não demonstraram associações. Uma possibilidade para o ocorrido é que as diretrizes para 

conter a contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, não foi restritiva à classe social e sim uma 

condição de saúde. Todas as famílias vivenciaram as mudanças em suas rotinas e a prática de 

AF e o CS apresentaram mudanças substanciais (PRESA; VILLE; STASZCZAK, 2020). 

Embora algumas pesquisas confirmem sobre os benefícios da AF quanto à atenção, 

o tempo de execução e desempenho em tarefas escolares, sugerindo quanto ao emprego em sala 

de aula como um recurso para favorecer maior satisfação na execução das atividades escolares 

(BEDARD et al., 2019; RUHLAND; LANGE, 2021), não foram encontradas as associações 

entre AF e engajamento nas aulas online na amostra. Nas entrevistas 58,2% dos participantes 

afirmaram que as crianças executavam bem as tarefas, mesmo com uma diminuição da AF 

durante o período de isolamento social. 

No entanto, e conforme a literatura, a prática de AF traz benefícios para o 

desenvolvimento e saúde das crianças. A orientação aos pais ofertada por meio de um guia pode 

promover ações no sentido de se reduzir o CS e incentivar o movimento de forma lúdica no 

cotidiano do ambiente familiar. Ainda que, de acordo com a OMS quanto à prática de 60 

minutos diários de AF, tal tempo pode não ser possível de ser alcançado, porém toda prática de 

AF traz benefícios. Esclarecer e ofertar fermentas aos pais ou responsáveis podem suscitar 

novas ações e práticas. Silva et al. , (2021) ao discorrer sobre as recomendações para prática de 

AF para crianças de até 5 anos, reforça que um guia de AF pode ser um norteador aos pais, no 

sentido de incorporar as atividades nas rotinas das crianças, bem como destaca o papel que ele 

tem como um promotor de saúde pública, além de expor que uma criança estimulada a ser ativa, 

tem maiores chances de se tornar um adolescente e um adulto ativos. 

A exemplo de outras pesquisas, essa também apresentou algumas limitações, como 

o número reduzido de participantes, as informações coletadas a partir da memória dos 

respondentes, a concentração de entrevistados na região do município de São Paulo e Embu das 

Artes e o uso de questionário QAFCS auto reportado, portanto sem a possibilidade de uma 

medição de intensidade de AF. 

Todavia, os resultados apontam para o fato de que, família, professores e 

profissionais da saúde devem ter a atenção voltada às necessidades da infância, e entre elas, a 
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promoção da saúde, convívio social e AF praticada regularmente como forma de combate ao 

sedentarismo, principalmente em condições atípicas como a que vivemos em decorrência da 

pandemia de COVID-19. Além disso, o planejamento das políticas públicas deverá ser voltado 

para a promoção de melhores condições e incentivo para a prática de AF, uma vez que, de cordo 

com Hall et al. (2021), a atenção deve estar direcionada para os riscos da permanência dos 

hábitos de CS do período da pandemia prevalecer na nova rotina que sucederá este período de 

restrições. 

Os resultados aqui obtidos serão compartilhados com os participantes do estudo por 

meio de relatório a ser enviado às escolas e aos participantes, para que os mesmos possam ser 

notificados quanto às características desse período e quanto à importância em incentivar a 

prática de atividades físicas em combate ao sedentarismo. Juntamente com os resultados será 

enviado o Guia de atividades físicas, disponível como Apêndice E ao final do trabalho.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os dados analisados nesse trabalho mostraram que a pandemia impactou algumas 

áreas avaliadas. As aulas remotas, o maior tempo empregado no uso em telas, as mudanças nas 

rotinas e nas relações sociais, em função das condições do isolamento social, foram 

determinantes. Condições essas que podem ter desestimulado a prática de AF e favorecido o 

aumento do CS. Não foram encontradas diferenças considerando o nível socioeconômico no 

que se refere à prática de AF e CS. Todavia, efeitos em médio e longo prazo devem ser 

observados, pois ainda nos dias atuais é possível sentir as inseguranças familiares envolvendo 

pais e crianças, bem como os profissionais da escola que retomaram as atividades presenciais. 

Foi possível adaptar o QAFCS incluindo perguntas comparativas entre o antes e 

durante a pandemia e obter índices satisfatórios de validade de conteúdo. A partir do uso desse 

instrumento obteve-se relato dos responsáveis sobre as variáveis de interesse para o estudo. 

As associações entre a prática de AF com problemas de comportamento, 

engajamento e autonomia nas tarefas escolares não foram encontradas, mas o aumento do CS 

ficou presente na população estudada, bem como as suas associações com problemas 

internalizantes. A disponibilidade de acesso aos dispositivos eletrônicos móveis entre outros 

comprometeu a prática de AF para o grupo estudado e as crianças passaram mais horas em 

frente às telas.  

Foram baixos os indicadores de problemas emocionais ou de comportamento nas 

crianças. No entanto, os dados apurados basearam-se na percepção dos pais, que por sua vez e 

como descrito na literatura, também tiveram a sua saúde emocional e mental comprometidas 

no período em que as medidas restritivas para a contenção do vírus foram impostas. 

Não se sabe exatamente quais serão os impactos da pandemia no desenvolvimento 

infantil e nas relações sociais, visto que muitos pais mencionaram que seus filhos ainda 

preferem, mesmo após o período de distanciamento social, ficar ao celular jogando ou 

navegando em mídias sociais ao invés de brincar e se movimentar e, nesse discurso, há um teor 

de preocupação.  

Pesquisas longitudinais serão importantes para avaliar possíveis efeitos do CS nas 

crianças, bem como na construção de materiais, aqui proposto como Guia de Atividades Físicas, 

e estratégias que promovam a orientação aos pais e capacitem professores para incorporar o 

movimento nas brincadeiras infantis e na sala de aula.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
PAIS OU RESPONSÁVEIS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  
PAIS OU RESPONSÁVEIS PELO SUJEITO DA PESQUISA  

Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do projeto de pesquisa IMPACTO DO PERÍODO DA 
PANDEMIA COVID-19 NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E NO COMPORTAMENTO 
DAS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR que se propõe a investigar os efeitos, no período de 
isolamento social durante a pandemia COVID-19, nas práticas de atividades físicas e no 
comportamento de crianças do Ensino Fundamental I.  
A coleta de dados será realizada totalmente em ambiente virtual, por meio de entrevistas. A todos os 
interessados será disponibilizado um formulário eletrônico para que seja dado o aceite de participação, 
após a leitura do Termo de Consentimento, no qual serão encontradas as informações sobre o estudo. 
Uma vez respondido e manifestada a concordância em participar, será realizado o contato com o 
participante, que indicará a melhor forma de comunicação (e-mail, WhatsApp ou outra) para 
agendamento da entrevista.  
O teor das entrevistas versará sobre informações pertinentes às crianças como a escolarização, dados 
pessoais, engajamento nas atividades escolares, as atividades físicas vivenciadas, comportamento 
sedentário, as alterações no comportamento apresentadas durante o período de isolamento social e 
dados socioeconômicos dos familiares. A condução dessas entrevistas dar-se-á por meio dos seguintes 
instrumentos: Questionário de Identificação, Questionário Socioeconômico da Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa para o Brasil (ABEP), Breve Monitor de Problemas – Formulário para pais 
de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-P) e Questionário de Atividades Físicas e 
Comportamento Sedentário. O tempo estimado para aplicação dos instrumentos será de 50 minutos. 
Os benefícios do estudo estão voltados ao maior conhecimento sobre a prática de atividade física e a 
sua relação no comportamento da criança, visando a elaboração de melhores estratégias para pais e 
professores na condução de atividades que contribuam para o desenvolvimento infantil.  Como 
benefício, também será oferecido aos pais participantes, ao final do estudo, um material didático com 
indicação de atividades lúdico-pedagógicas que incentivem a mobilidade e atividade física no 
ambiente domiciliar para estimular a diminuição do sedentarismo infantil. Os pais dos participantes 
receberão um breve relatório referente à triagem comportamental e aqueles que cujos filhos forem 
identificados com alterações de comportamento, serão orientados de acordo com as necessidades 
apresentadas pela criança, a fim de buscar a avaliação e acompanhamento por profissionais ou 
instituições especializadas. 
Os possíveis riscos são cansaço e desconforto ao responder o questionário ou a entrevista. Por tratar-se 
de coleta em ambiente virtual, os riscos na participação incluem ainda as limitações das tecnologias 
utilizadas, o que pode dificultar a participação. Em caso de qualquer problema ou dano pessoal que 
seja comprovadamente relacionado com a pesquisa, garante-se o direito à assistência gratuita imediata 
e a posteriori, que será prestada por meio de esclarecimentos realizados pelos pesquisadores 
responsáveis e o mesmo terá direito à indenização determinada por lei. 
Em qualquer etapa do estudo é garantido o acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 
de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e o direito de não responder qualquer questão, sem 
necessidade de explicação ou justificativa ou de retirar a permissão para participar do estudo a 
qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações serão coletadas por meio de 
questionários via Google Forms e e-mail. 
Todo o esforço será direcionado para a garantia do sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 
questões respondidas, sendo resguardado a sua identificação (apenas o Pesquisador Responsável terá 
acesso a essa informação). Os dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro e 
por um período de 5 anos. Os resultados obtidos serão apresentados a todos os responsáveis legais 
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pelos participantes, ao final da pesquisa, em uma reunião online previamente agendada.  Como forma 
de divulgação científica os dados serão apresentados apenas em congressos ou publicações científicas, 
não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Não haverá nenhuma despesa por 
parte do participante para colaborar com o estudo. 
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um 
“Colegiado interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado 
para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos." Localizado na Rua Da 
Consolação, 896 - Ed João Calvino - 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: 
cep@mackenzie.br. O horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 
09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.  
Informamos que o participante poderá imprimir uma via do documento (ou receber por e-mail) após 
ter realizado o aceite para participar da pesquisa.  
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Ana Rita Avelino Amorim  
Pesquisadora Responsável 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 - SP 
Telefone: (11) 2114-8707 
E-mail: ana.rita.av@gmail.com 
 
Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi-Assis  Orientadora  
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 - SP 
Telefone: (11) 2114-8707 
E-mail: silvanam.assis@mackenzie.br 
 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 
nessa pesquisa, além de conhecer os possíveis riscos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado 
ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “IMPACTO DO PERÍODO DA 
PANDEMIA COVID-19 NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E NO COMPORTAMENTO 
DAS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR”, e autorizo a divulgação das informações por mim 
fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 
momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a 
permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
(   ) Entendi e quero participar 
(   ) Não quero participar desta pesquisa 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 
INSTITUIÇÃO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO INSTITUIÇÃO 
Gostaríamos de convidá-lo(a) a participar do projeto de pesquisa IMPACTO DO PERÍODO DA 
PANDEMIA COVID-19 NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E NO COMPORTAMENTO 
DAS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR que se propõe a investigar os efeitos, no período de 
isolamento social durante a pandemia COVID-19, nas práticas de atividades físicas e no 
comportamento de crianças do Ensino Fundamental I.  
A coleta de dados será realizada totalmente em ambiente virtual, por meio de entrevistas. A todos os 
interessados será disponibilizado um formulário eletrônico para que seja dado o aceite de participação, 
após a leitura do Termo de Consentimento, no qual serão encontradas as informações sobre o estudo. 
Uma vez manifestada a concordância em participar, será realizado o contato com o participante, que 
indicará a melhor forma de comunicação (e-mail, WhatsApp ou outra) para agendamento da 
entrevista.  
O teor das entrevistas versará sobre informações pertinentes às crianças como a escolarização, dados 
pessoais, engajamento nas atividades escolares, as atividades físicas vivenciadas, comportamento 
sedentário, as alterações no comportamento apresentadas durante o período de isolamento social e 
dados socioeconômicos dos familiares. A condução dessas entrevistas dar-se-á por meio dos seguintes 
instrumentos: Questionário de Identificação, Questionário Socioeconômico da Associação Brasileira 
de Empresas de Pesquisa para o Brasil (ABEP), Breve Monitor de Problemas – Formulário para pais 
de crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos (BPM-P) e Questionário de Atividades Físicas e 
Comportamento Sedentário. O tempo estimado para aplicação dos instrumentos será de 50 minutos. 
Os benefícios do estudo estão voltados ao maior conhecimento sobre a prática de atividade física e a 
sua relação no comportamento da criança, visando a elaboração de melhores estratégias para pais e 
professores na condução de atividades que contribuam para o desenvolvimento infantil.  Como 
benefício, também será oferecido aos pais participantes, ao final do estudo, um material didático com 
indicação de atividades lúdico-pedagógicas que incentivem a mobilidade e atividade física no 
ambiente domiciliar para estimular a diminuição do sedentarismo infantil. Os pais dos participantes 
receberão um breve relatório referente à triagem comportamental e aqueles que cujos filhos forem 
identificados com alterações de comportamento, serão orientados de acordo com as necessidades 
apresentadas pela criança, a fim de buscar a avaliação e acompanhamento por profissionais ou 
instituições especializadas. 
Os possíveis riscos são cansaço e desconforto ao responder o questionário ou a entrevista. Por tratar-se 
de coleta em ambiente virtual, os riscos na participação incluem ainda as limitações das tecnologias 
utilizadas, o que pode dificultar a participação. Em caso de qualquer problema ou dano pessoal que 
seja comprovadamente relacionado com a pesquisa, garante-se o direito à assistência gratuita imediata 
e a posteriori, que será prestada por meio de esclarecimentos realizados pelos pesquisadores 
responsáveis e o mesmo terá direito à indenização determinada por lei. 
Em qualquer etapa do estudo é garantido o acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 
de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e o direito de não responder qualquer questão, sem 
necessidade de explicação ou justificativa ou de retirar a permissão para participar do estudo a 
qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações serão coletadas por meio de 
questionários via Google Forms e e-mail. 
Todo o esforço será direcionado para a garantia do sigilo, a privacidade e a confidencialidade das 
questões respondidas, sendo resguardado a sua identificação (apenas o Pesquisador Responsável terá 
acesso a essa informação). Os dados serão guardados pelo pesquisador responsável em local seguro e 
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por um período de 5 anos. Os resultados obtidos serão apresentados a todos os responsáveis legais 
pelos participantes, ao final da pesquisa, em uma reunião online previamente agendada.  Como forma 
de divulgação científica os dados serão apresentados apenas em congressos ou publicações científicas, 
não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Não haverá nenhuma despesa por 
parte do participante para colaborar com o estudo. 
Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, um 
“Colegiado interdisciplinar, com múnus público, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado 
para defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade, e para 
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos." Localizado na Rua Da 
Consolação, 896 - Ed João Calvino - 4º andar sala 400, telefone 2766-7615 e e-mail: 
cep@mackenzie.br. O horário de funcionamento do CEP - 2ª e 4ª feira das 15:00 às 18:00 e 3ª e 5ª das 
09:30 às 12:30, 6ª feiras não há atendimento.  
Informamos que o participante poderá imprimir uma via do documento (ou receber por e-mail) após 
ter realizado o aceite para participar da pesquisa.  
Desde já agradecemos a sua colaboração. 
 
Ana Rita Avelino Amorim  
Pesquisadora Responsável 
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 - SP 
Telefone: (11) 2114-8707 
E-mail: ana.rita.av@gmail.com 
 
Profa. Dra. Silvana Maria Blascovi-Assis  Orientadora  
Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 - SP 
Telefone: (11) 2114-8707 
E-mail: silvanam.assis@mackenzie.br 
 
Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados 
nessa pesquisa, além de conhecer os possíveis riscos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado 
ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa “IMPACTO DO PERÍODO DA 
PANDEMIA COVID-19 NA PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E NO COMPORTAMENTO 
DAS CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR”, e autorizo a divulgação das informações por mim 
fornecidas em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 
Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas 
pelo Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer 
momento tenho o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a 
permissão para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 
(   ) Entendi e quero participar 
(   ) Não quero participar desta pesquisa 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E ROTINAS 
Prezados pais ou responsáveis, as informações contidas nesse questionário referem-se às rotinas de 
seus filhos nesse período de isolamento social. As respostas enviadas serão aplicadas somente para a 
pesquisa e não serão divulgadas, respeitando o sigilo. Caso tenham mais de um filho, respondam as 
questões sobre aquele que foi sorteado e que esteja matriculado do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I, com idade entre 6 e 11 anos. Todas as questões devem ser respondidas e em caso de 
dúvida favor entrar em contato com a pesquisadora por mensagem, através do número (11)99161 6137 
e ou e-mail: ana.rita.av@gmail.com 
Desde já agradeço a colaboração. 
Ana Rita Avelino Amorim 

Endereço de e-mail:_____________________________________________________________ 

1. Data do preenchimento dessa ficha: ___/___/___ 

2. Nome completo do entrevistado: ________________________________________________ 

3. Número de celular para contato: (   ) _________________________ 

4. Grau de parentesco com a criança. 

Caso a opção seja outros, favor especificar ao lado do campo. 

Pai  (    ) 

Mãe  (    ) 

Avós  (    ) 

Outros  (    ) _____________________________________ 

5. Nome da criança: ____________________________________________________________ 

6. Idade da criança (somente números): _________________________ 

7. Sexo da criança.             Masculino    (    )    Feminino (    ) 

8. Escola que frequenta.     Pública    (    )    Privada   (    ) 

9. Ano escolar que está matriculada: 

(    ) 1º ano do Ensino Fundamental 

(    ) 2º ano do Ensino Fundamental 

(    ) 3º ano do Ensino Fundamental 

(    ) 4º ano do Ensino Fundamental 

(    ) 5º ano do Ensino Fundamental 

10. A criança já passou por avaliação de especialistas e teve algum diagnóstico médico? 

Sim    (    )      Não (    ) 

11. Caso a resposta anterior tenha sido sim, assinale abaixo o diagnóstico apresentado. 

Caso a opção seja outros, favor especificar ao lado do campo. 

(    ) Transtorno do Espectro Autista – TEA     

(    ) Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH 

(    ) Deficiência Intelectual       
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(    ) Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação – TDC  

(    ) Dislexia        

(    ) Outros______________________________________   

12.  Peso da criança. (somente números): _____________________________________ 

13.  Altura da criança. (somente números): _____________________________________ 

14. Você sabe estimar se seu(sua) filho(a) ganhou ou perdeu peso durante a pandemia? 

(    )  Ganhou   

(    )  Perdeu  

(    )  Não houve alteração  

15. Caso o seu filho(a) tenha apresentado uma alteração no peso, descreva quantos quilos foram.  

_____________________________ 

16. Tem irmãos? 

Sim    (    )      Não (    ) 

17. Caso a resposta anterior tenha sido sim, quais foram as brincadeiras entre os irmãos nesse período. 

Caso a opção seja outros, favor especificar ao lado do campo. 

Jogos de vídeo game    (    ) 

Desenhar e/ou pintar    (    ) 

Brinquedos de montar    (    ) 

Atividades com o corpo (pular, correr etc.) (    ) 

Não brincaram pela diferença de idade  (    ) 

Outros      (    )_____________________ 

18. Você notou alguma alteração no comportamento de seu(sua) filho(a) após as medidas de 
isolamento social durante a Pandemia COVID-19? 

Sim    (    )      Não (    ) 

19. Caso a resposta anterior tenha sido “sim” assinale os comportamentos abaixo apresentados por seu 
filho, durante a Pandemia COVID-19. 

Caso a opção seja outros, favor especificar ao lado do campo 

Agressividade      (    ) 

Apatia                   (    ) 

Alterações do sono      (    ) 

Tristeza constante      (    ) 

Comer compulsivamente                (    ) 

Inapetência                               (    ) 

Medo        (    ) 

Necessidade de ficar constantemente “grudado” aos pais. (    ) 

Ansiedade         (    ) 
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Irritabilidade       (    ) 

Agitação        (    ) 

Desatenção       (    ) 

 Outros ______________________________   (    ) 
 

20. Em relação à  realização das atividades escolares em casa, durante a pandemia COVID-19, 
assinale a alternativa que melhor descreve o desempenho seu (sua) filho(a) 

 Sempre Às vezes Poucas 
Vezes 

Nunca 

a. Executou bem as tarefas escolares em casa.     

b. Mostrou-se imerso e concentrado ao fazer 

as atividades escolares. 

    

c. Gostava de realizar as tarefas escolares.     

d. Tentava realizar as tarefas sozinho, sem a 

ajuda dos pais. 

    

e. Deixava de fazer as tarefas escolares.     

f. Demorava para fazer as tarefas escolares 

até vocês pais pressionarem. 

    

g. Esforçava-se para iniciar as atividades 

escolares. 

    

h. Achava difícil começar as tarefas escolares 

sem ajuda ou apoio. 

    

i. Mostrou-se desanimado, sem vontade ou 

entediado ao realizar as tarefas escolares. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE ATIVIDADES FÍSICAS E 
COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO - QAFCS 

Essa pesquisa tem por objetivo avaliar o IMPACTO DO PERÍODO DA PANDEMIA COVID 19 NA 
PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E NO COMPORTAMENTO DAS CRIANÇAS EM 
IDADE ESCOLAR. 
A sua contribuição é muito importante. Por favor responda todos os itens, lembrando que não existem 
respostas certas ou erradas, mas elas devem refletir a realidade. Todas elas são sigilosas e serão 
utilizadas somente para a análise de dados da pesquisa. Caso tenha mais de um filho, precisamos das 
informações daquele que foi sorteado e que esteja matriculado entre o 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, com idade entre 6 e 11 anos. 
Desde já agradecemos a sua valiosa contribuição. 
Ana Rita Avelino Amorim  
(celular: 011 99161 6137) 

Nome da criança:   
 Data:___/___/___ 

Nome do Responsável:  
 

Pai(__)        Mãe    (__) 
Outros (__) 

Telefone para contato:   
 

 
 

 
A. EQUIPAMENTOS EM CASA 
 
Para os seguintes dispositivos eletrônicos, conte o número total que funcionam em sua casa, 
independentemente de você usá-los ou não. Por favor, diga-nos quantos destes estão no quarto do seu 
filho (se houver). Caso não tenha, colocar o número “0” no campo correspondente. Assinale quais desses 
dispositivos do quarto de seu filho que ele usa diariamente. 

 Em casa No quarto do seu 
filho 

Quais são usados 
por seu filho 

1.  Televisão    
2.  DVD Player ou similar    
3.  TV a cabo ou acesso a canais pagos    
4.  Videogame portátil     
5.  Computador de mesa/notebook com 
internet    

6.  Vídeo game     
7.  Celular    
Observações importantes que você queira registrar: 
 

 
B. LOCAIS DE RECREAÇÃO E INSTALAÇÕES ESPORTIVAS ONDE SEU FILHO 
BRINCAVA ANTES DA PANDEMIA 
Para as perguntas a seguir, responda ambas as partes (partes A e B).  Por favor, diga-nos com que 
frequência seu filho frequentava os lugares abaixo e se houve uma mudança no hábito após a 
pandemia.  
 

A - Meu filho frequentava antes da 
pandemia 

B - Houve 
mudança no 
hábito 
durante a 
pandemia? 

 
Nunca 

Uma 
vez por 

mês 

Quinzen
almente 

Uma 
vez por 
semana 

Sim Não 
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1.Centros esportivos e Clubes da 
Comunidade (CDCs) com aparelhos para 
exercícios, piscinas e outras instalações 
(como quadras de esporte). 

      

2. Ruas de Lazer (Local para atividades de 
lazer e recreação nas ruas da cidade) 

      

3.Clubes Particulares       
4.Ciclo faixa ou ciclo via       
5.Centro Educacional Unificado – CEU 
ou outro modelo de escola regular 

      

6.Praças e Parques       
7.Praia ou campo       
Descreva quais os locais que seu filho continua a frequentar, mesmo depois do período de 
distanciamento social e quantas vezes por semana. 
 
Observações importantes que você queira registrar: 
 

 
C. BARREIRAS ATÉ O PARQUE LOCAL PARA SEU FILHO CAMINHAR E ANDAR DE 
BICICLETA 
Assinale a resposta que melhor se aplica ao seu filho antes do período da pandemia. Descreva no 
espaço abaixo, se mesmo com todos os fatores impeditivos seu filho fazia esse trajeto a pé ou de bicicleta 
durante o período de pandemia e quantas vezes na semana. 
A. Há um parque próximo de sua casa, que dê para ir a pé ou de 
bicicleta? 

Sim Não 

B. Se sim, seu filho andava ou ia de bicicleta até lá? Sim Não 
Você concorda ou discorda das seguintes afirmações: 
 
Era difícil para meu filho caminhar ou andar de bicicleta até o parque local, por quê? 
 Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Pouco 
Concordo 

Pouco 
Concordo 

Muito 
1. Existem muitas subidas ao longo do 
caminho 

    

2. Não há calçadas ou ciclovias     
3. O percurso não tem boa iluminação     
4. Há muito trânsito ao longo do trajeto     
5. Nenhuma outra criança caminha ou vai de 
bicicleta até este parque 

    

6. Meu filho fica muito suado     
7. Meu filho tem muitas coisas para carregar     
8. É mais fácil levar meu filho de carro     
9.Envolve muito planejamento com 
antecedência 

    

10. Não é seguro     
11. Considero muito longe     
12. Os fatores citados acima foram grandes 
barreiras para seu filho caminhar ou andar de 
bicicleta até o parque, nesse período de 
pandemia. 

    

Observações importantes que você queira registrar: 
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D. BARREIRAS À ATIVIDADE NA VIZINHANÇA 
Assinale a resposta que melhor se aplica ao seu filho, antes da pandemia. Você concorda ou discorda das 
seguintes afirmações: 
Era difícil para meu filho ir ao parque perto de casa ou outros locais da vizinhança, por quê? 
  Discordo 

totalmente 
Discordo 
pouco 

Concordo 
pouco 

Concordo muito 

1. Não havia espaço suficiente para 
fazer atividades     
2. Não havia opções de atividades     
3. Não havia equipamentos     
4. Não havia supervisão de adultos     
5. Não havia outras crianças     
6. Não era seguro      
9. Havia muitas pessoas no local     
10. Não era bem iluminado     
11. Era muito difícil de chegar     
12. Os fatores citados acima foram 
grandes barreiras para seu filho 
frequentar o parque ou outros locais, 
nesse período de isolamento social.     
Observações importantes que você queira registrar: 
 
 
E. MINHA VIZINHANÇA, ACESSO AOS SERVIÇOS, RUAS, LOCAIS PARA CAMINHAR E 
SEGURANÇA. 
Assinale a resposta que melhor se aplica ao bairro onde você e seu filho moram. 
  Discordo 

totalmente 
Discordo 

pouco 
Concordo 

pouco 
Concordo 

muito 
1.  Há muitos lugares para meu filho ir (sozinho ou 
com alguém) a uma curta de caminhada cerca de 
10-15 minutos distância de nossa casa.     
2. As ruas da vizinhança são acidentadas, e é difícil 
para meu filho caminhar.     
3. Existem grandes barreiras para caminhar em 
nossa vizinhança que tornam difícil para meu filho 
ir de um lugar para outro (por exemplo, avenidas, 
rodovias e córregos).     
4. Existem calçadas na maioria das ruas da 
vizinhança para poder caminhar.     
5. Há mato / sujeira entre as ruas e as calçadas na 
vizinhança, o que impede a caminhada.     
6. O trânsito nas ruas próximas é tanto que fica 
difícil para o meu filho caminhar (sozinho ou com 
alguém)     
7. Existem faixas de pedestres e sinais para ajudar 
os pedestres a atravessar as ruas movimentadas.     
8. Fico preocupado em deixar meu filho sair perto 
de casa, porque temo por sua segurança.     
9. No período de distanciamento social (durante 
a pandemia) o que o meu bairro apresenta foi 
um fator impeditivo para que meu filho 
caminhasse pelas ruas.     
Observações importantes que você queira registrar: 
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F. AMBIENTE LOCAL 
Com que frequência seu filho realiza atividades de brincadeira ou que exijam algum esforço 
físico nos seguintes locais, antes da pandemia? Assinale a resposta que melhor se aplica ao 
seu filho. 

Responda 
nesta 
coluna sim 
ou não 

  

Nunca 

Uma vez 
por mês 

ou 
menos 

Uma 
semana 
ou outra 

Uma 
vez por 
semana 
ou mais 

Essa 
atividade 
foi afetada 
pela 
pandemia? 

1 - Dentro de casa      
2 - No quintal, jardim ou garagem      
3 - Na vizinhança      
4 - Na rua ou em terreno vazio do bairro      
Assinale qual o tipo de moradia que a criança vive. Caso a opção seja outros, favor especificar ao lado do 
campo. 
Casa (   )                 Apartamento       (   )                       Outros       (   ) ___________________________ 
 
Observações importantes que você queira registrar:  

 
G. AMBIENTE DOMÉSTICO 
Indique se você tem os itens a seguir em sua casa, quintal ou condomínio e, se os tiver, com 
que frequência seu filho usa cada item. Assinale a resposta que melhor se aplica ao seu filho. 

Responda 
nesta 
coluna sim 
ou não 

  
Não 
tem 

Disponível, 
mas nunca 

usa 

Usa uma 
vez por 
mês ou 
menos 

Quinzenalmente 

Usa uma 
vez por 
semana 
ou mais 

O uso foi 
afetado pela 
pandemia? 

1. Bicicleta       
2. Corda para pular       
3. Equipamentos esportivos 
(por exemplo, bolas, raquetes)      

 

4. Piscina       
5. Patins, skate e patinete       
6. Casa de madeira ou similar 
com balanço, redes para 
escalar, argolas e outros.      

 

7. Sala de jogos/recreação       
8. Escada interna ou externa       
9. Playground       
10.Quadras       
11. Outros. Quais? .................       
Observações importantes que você queira registrar: 
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H. ATIVIDADES FÍSICAS  
Atividade física é considerada aqui como qualquer atividade que aumente a frequência cardíaca de seu 
filho e faz com que ele fique sem fôlego algumas vezes. Por exemplo, ao praticar esportes, jogando com 
amigos ou caminhando para a escola. 
Veja o tempo que seu filho gastava em atividades físicas a cada dia antes e durante a pandemia (não 
inclua educação física escolar ou aula de ginástica).  
Assinale a resposta que melhor se aplica ao seu filho. 
 1. Durante uma semana típica ou normal, em quantos dias seu filho é fisicamente ativo 

por um total de pelo menos 60 minutos por dia?  
zero 
dias 

       

Antes da 
pandemia 

         

Durante a 
pandemia 

        

 2. Fora da escola, quantos dias por semana seu filho joga ou pratica esportes de equipe? 
 zero 

dias 
1 2 3 4 5 6 7 

Antes da 
pandemia 

                

Durante a 
pandemia 

        
 

 
3. Fora da escola, quantos dias por semana seu filho tem atividade de treinamento ou 
instrução de uma modalidade esportiva individual (por exemplo, artes marciais, yoga, 
ballet) 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da 
pandemia 

               

Durante a 
pandemia 

        

 4. Quantos dias por semana seu filho tem aula de educação física na escola envolvendo 
movimentação global do corpo? 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da 
pandemia 

               

Durante a 
pandemia 

        

 5. Você tem cachorro em casa? (  ) sim  (  ) Não 

 6. Caso a resposta anterior seja sim, quantos dias por semana seu filho caminha com o 
cachorro pelas ruas. 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da 
pandemia 

        

Durante a 
pandemia 

               

 7. Você é mensalista ou sócio de clube ou academia?  (  ) sim  (  ) Não 

 8. Caso a resposta anterior seja sim, quantos dias por semana seu filho frequenta esses 
locais. 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da 
pandemia 
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Durante a 
pandemia 

               

Observações importantes que você queira registrar: 
 

 
I. COMPORTAMENTO SEDENTÁRIO -Tempo sentado em atividades de lazer, com o uso de TV, 
computador e ou em atividades do trabalho/escolar. 
DURANTE A SEMANA 
Por favor, indique quanto tempo em um DIA DE SEMANA típico seu filho realiza as seguintes 
atividades abaixo, quando ele está sentado na maior parte do tempo e sem se mover. Por favor, pense no 
espaço de tempo desde que seu filho acorda até que ele vá para a cama. NÃO inclua o tempo em que seu 
filho está na escola presencialmente durante o horário normal. Assinale a melhor resposta para seu filho. 

   Nada 15 
min 

30 
min 

1 
hora 

2 
horas 

3 
horas 

4 
horas 

1. Assistindo TV, filmes e DVD 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

2. Jogando vídeo game no computador ou 
console, sentado. 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

3. Navegando na internet, nas redes 
sociais ou outra mídia eletrônica para 
lazer  

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

4. Fazendo lição de casa (incluindo ler, 
escrever ou usando o computador) 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

5.Sentado falando ao celular, ou enviando 
mensagens, ouvindo música e ou nas 
redes sociais 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

6. Lendo um livro ou revista que NÃO 
seja para a escola 
(incluindo histórias em quadrinhos) 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

7. Praticando passatempos inativos 
(pintando, artes, artesanato, cinema etc.) 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

Observações importantes que você queira registrar: 

 
FINAIS DE SEMANA 
 
Por favor, indique quanto tempo em um DIA DE FINAL DE SEMANA típico seu filho realiza as 
seguintes atividades, quando ele está sentado na maior parte do tempo e sem se mover. Por favor, pense 
no espaço de tempo desde que seu filho acorda até que ele vá para a cama. Assinale a melhor resposta 
para seu filho. Tempo e dias da semana/ minutos 
   

Nada 
15 

min 
30 

min 
1 

hora 
2 

horas 
3 

horas 
4 

horas 
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1. Assistindo TV, filmes e DVD 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

2. Jogando vídeo game no computador ou 
console, sentado. 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

3. Navegando na internet, nas redes sociais 
ou outra mídia eletrônica para lazer 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

4. Fazendo lição de casa (incluindo ler, 
escrever ou usando o computador) 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

5. Sentado falando ao celular, ou enviando 
mensagens, ouvindo música e ou nas redes 
sociais 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia 

      

 
 
 

6. Lendo um livro ou revista que NÃO seja 
para a escola 
(incluindo histórias em quadrinhos) 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

7. Praticando passatempos inativos 
(pintando, artes, artesanato, cinema etc.) 

Antes da 
pandemia        
Durante a 
pandemia        

Observações importantes que você queira registrar: 

  



81 
 
J. REGRAS 
Regras para brincar fora 
Você ou outro parente / responsável tem as seguintes regras (fora do período de 
pandemia) para seu filho. Assinale uma resposta para cada regra. 

RESPONDA 
NESTA 

COLUNA 
SIM OU 

NÃO 
  

Sim Não Às vezes 

Essa regra foi 
alterada no 
período de 
pandemia? 

1. Ficar perto ou à vista de casa ou dos pais 
   

 
2. Não ir para a rua 

   
 

3. Brincar quietinho, preferencialmente sentado sem 
muita agitação. 

   
 

4. Não lutar ou jogar jogos violentos 
   

 
5. Não participar de atividades de escalada (árvores 
ou cercas etc.) 

   
 

6. Não ir sozinho a lugares 
   

 
7. Não andar de bicicleta na rua     
8. Usar capacete para bicicleta     
9. Usar roupas de proteção (joelheira, luvas)     
10. Não falar com estranhos     
11. Fazer a lição de casa antes de sair/brincar     
12. Cuidado com os carros     
13. Dar um "oi" de tempos em tempos     
14. Permanecer nas calçadas, caminhos e trilhas     

 
Regras para TV e comportamentos relacionados 
Você ou outro parente / responsável tem as seguintes regras (fora do período de 
pandemia) para seu filho para ver TV, DVD, vídeos ou jogos de computador, 
independentemente de quantas vezes a criança ouça? Assinale uma resposta para cada 
regra. 

RESPONDA 
NESTA 

COLUNA 
SIM OU 

NÃO 
  

Sim Não Às vezes 

Essa regra foi 
alterada no 
período de 
pandemia? 

15. Sem TV/vídeos antes de fazer a lição de casa     
16. Sem TV/vídeos enquanto faz a lição de casa     
17. Menos de 2 horas de TV/vídeos por dia     
18. Sem computador antes de fazer da lição de casa     
19. Até 2 horas de tela (computador, celular, tablet 
...) por dia    

 

20.Internet somente com permissão     
21. Sem TV/computador senão tiver se exercitado 
primeiro    

 

Caso você alterado as regras no período da pandemia escreva quais foram os motivos que o 
fizeram 
 tomar essa decisão. 
 
Observações importantes que você queira registrar: 
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K. COMO SEU FILHO SE DESLOCA ATÉ A ESCOLA. 
Por favor, assinale a melhor resposta para seu filho ir à escola. 
Numa semana escolar comum, quantos dias o seu filho usa os seguintes meios de transporte (por exemplo, 
se o para ir à escola) 

   0 1 2 3 4 5 

a. A pé Antes da pandemia       
Durante a pandemia       

b. De bicicleta Antes da pandemia       
Durante a pandemia       

c. De carro  Antes da pandemia       
Durante a pandemia       

d. De ônibus, metrô ou trem Antes da pandemia       
Durante a pandemia       

Observações importantes que você queira registrar: 

 
 
L. SUAS ATIVIDADES FÍSICAS  
As perguntas são sobre VOCÊ, não seu filho. Em relação à atividade física veja o seu tempo gasto, antes 
e depois da pandemia.  
Assinale a resposta que melhor se aplica a você. 
 1. Durante uma semana típica ou normal, em quantos dias você é fisicamente 

ativo por um total de pelo menos 60 minutos por dia?  
zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da pandemia                
Durante a pandemia         

 2. Quantos dias por semana você joga ou pratica esportes de equipe? (futebol, 
voleibol, basquetebol etc.) 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da pandemia                 
Durante a pandemia         

 3. Quantos dias por semana você realiza um treinamento físico de uma 
modalidade esportiva individual (por exemplo, yoga, natação) 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da pandemia                
Durante a pandemia         

 
4. Quantos dias por semana você faz algum tipo de atividade física online sob 
orientação de um profissional? 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da pandemia                
Durante a pandemia         

 5. Você tem cachorro em casa? (  ) sim  (  ) Não 

 6. Caso a resposta anterior seja sim, quantos dias por semana você caminha com 
o cachorro pelas ruas. 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da pandemia         
Durante a pandemia                

 7. Você é mensalista ou sócio de clube ou academia?  (  ) sim  (  ) Não 
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 8. Caso a resposta anterior seja sim, quantos dias por semana você frequenta 
esses locais. 

 zero 
dias 

1 2 3 4 5 6 7 

Antes da pandemia         

Durante a pandemia 
               

Observações importantes que você queira registrar: 

 
M. VIDEOGAMES 
As questões a seguir são sobre “videogames”. Videogames com jogos, que captam o movimento do 
jogador e simulam uma atividade física ou esporte. 
A criança brincou ou brinca com esse tipo de videogames?  (   ) Sim     (    ) Não 
Caso a resposta tenha sido sim, qual foi a frequência utilizada pela criança? Qual equipamento usado? 
Assinale a resposta que melhor se aplica para o seu filho. 

   

Menos 
de 1 

hora por 
dia 

1hora 
por dia 

2 horas 
por dia 

Mais de 2 
horas por 

dia 

1.Nintendo Wii Antes da pandemia     
Durante a pandemia     

2.Kinect para Xbox Antes da pandemia     
Durante a pandemia     

3.Move para PlayStation Antes da pandemia     
Durante a pandemia     

4. Outros Antes da pandemia     
Durante a pandemia     

Observações importantes que você queira registrar: 

 
 

Este é o final do questionário. 
Agradecemos o seu tempo e dedicação!  

 
Este questionário foi baseado e adaptado do Instrumento “Parent-Child Survey 1” 
Autora: Dra. Jacqueline Kerr e colaboradores. 
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APÊNDICE E – MODELO DE GUIA DE ATIVIDADES ONLINE 
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10. ANEXO 
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ANEXO 1 – PARECER COMITÊ DE ÉTICA 
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