
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE COMPOSIÇÃO CORPORAL E A APTIDÃO ENTRE
CRIANÇAS DO 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: EDUCAÇÃO FÍSICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): THALES COSTA DE LIMA, LEANDRO FERREIRA ROSAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): TADEU PACCAGNELLAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): EMEF PROF. DR. PAULO MONTE SERRAT FILHO, LÚCIA MARIA VARELA,
PIBID/CAPES./MEC
COLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

A obesidade tornou-se uma epidemia mundial, sendo considerado um 

problema de saúde pública mundial. Essa epidemia atinge todas as classes sociais e 

idades, sendo assim as crianças não estão imunes. As inovações tecnológicas têm 

contribuído para a diminuição do nível de atividade física dessas crianças e 

consequentemente contribuído para o aumento do sobrepeso e obesidade. A escola 

tem papel fundamental no combate a esse mal. Sendo assim a disciplina de 

Educação Física tem maior responsabilidade nesse contexto. Participantes do 

projeto PIBID/UNAERP, da área de Educação Física, começaram o monitoramento 

do peso, altura, composição corporal (IMC) e aptidão física relacionada à saúde e ao 

desempenho dos alunos do 1º ano do ensino fundamental com o objetivo de 

identificar a relação entre os IMCs e a aptidão física dessas crianças. A amostra é 

composta por 54 alunos do 1º ano do ensino fundamental, sendo 30 meninos e 24 

meninas. Os resultados do IMC até o momento são: 41 alunos muito abaixo do 

peso, 07 abaixo do peso, 05 alunos peso normal, 01 acima do peso e nenhum muito 

acima do peso. 

2. INTRODUÇÃO 

Estudos confirmam os riscos decorrentes do sobrepeso e obesidade com uma 

série de doenças, entre elas: doenças cardíacas, hipertensão, dislipidemias, 

acidente vascular cerebral, alguns tipos de câncer, entre outras (PITANGA, 2002; 

BARRETO e NEGRÃO, 2010). 

As melhores estratégias no combate à obesidade são uma boa orientação 

nutricional e um nível adequado de atividade física. As características do mundo 

atual fazem com que as crianças diminuam seus níveis de atividade em razão dos 

avanços tecnológicos, consequentemente se observa uma diminuição do 

desempenho motor e um aumento do sedentarismo, sobrepeso e obesidade 

(MILBRADT et al, 2009). A prática regular das atividades físicas contribui para a 

manutenção e ganho dos componentes da aptidão física (MORRIS, 1994). 

Hoje as consequências da obesidade e do sedentarismo são consideradas 

epidemias mundiais e trazem riscos sérios à saúde desde a infância, nesse sentido, 

a escola, principalmente a disciplina de Educação Física, deve assumir seu papel e 

criar estratégias para o controle e o combate a esses dois males. (ARAÚJO, BRITO 

e SILVA, 2010) 



Obesidade é o acúmulo excessivo de gordura no tecido adiposo, 

regionalizado ou em todo o corpo, desencadeado por uma série de fatores 

ambientais, endócrino-metabólicos e genéticos (OLIVEIRA, 2005). 

Para Mattos e Neira (2000), atividade física trata-se de “toda a movimentação 

produzida pela musculatura esquelética com gasto expandido de energia” e 

exercício físico é “uma atividade física previamente planejada, orientada e proposta 

para a manutenção ou melhora dos componentes da aptidão física realizada 

repetidamente”. 

 A aptidão física relacionada à saúde refere-se a: flexibilidade, resistência 

aeróbia, resistência muscular, força e composição corporal. Já a aptidão relacionada 

ao desempenho desportivo é associada além das capacidades acima citadas, à 

agilidade, velocidade, equilíbrio postural e coordenação motora (BARBANTI, 1994). 

3. OBJETIVOS 

Identificar a relação entre os níveis de composição corporal e a aptidão física 

relacionada à saúde e relacionada ao desempenho de crianças do 1º ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da cidade de Ribeirão Preto. 

4. METODOLOGIA 

A amostra deste estudo foi composta de escolares com idade entre 06 e 08 

anos de idade de ambos os gêneros do 1º ano do ensino fundamental de uma 

escola pública da cidade de Ribeirão Preto. Foram realizadas medidas 

antropométricas, sendo elas altura, peso corporal, para o cálculo de Índice de Massa 

Corporal, ou IMC, (peso (kg) dividido pela altura (m) ao quadrado). Para a 

mensuração do peso corporal e estatura, foi utilizada uma balança antropométrica 

de marca Ramuza modelo DP 200. O método utilizado como referência de IMC o de 

Cole et al (2000). 

Para se avaliar a aptidão física será adotada a bateria PROES-BR (2015) 

5. DESENVOLVIMENTO 

O número de crianças com sobrepeso e obesidade vem crescendo e cada 

vez mais considerada uma questão de saúde pública. A Educação Física Escolar 

deve assumir seu papel no incentivo e adoção de um estilo de vida mais ativo e 

saudável por seus alunos. Assim justifica-se a importância dessa disciplina na 

prevenção e controle da obesidade em crianças e adolescentes.  

No segundo ano da implantação do projeto PIBID/UNAERP, os participantes 

do subprojeto de Educação Física optaram por desenvolver um estudo longitudinal 



onde se monitorasse os índices de crescimento e desenvolvimento dos alunos, a 

partir do 1º ano do ensino fundamental da E. M. E. F. Prof. Dr. Paulo Monte Serrat 

Filho em Ribeirão Preto. 

 Entre as variáveis monitoradas estarão: peso, altura, IMC, aptidão física 

relacionada à saúde e ao desempenho.   

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foram mensurados peso e altura para o cálculo do IMC. Os 

resultados encontrados até o momento apontam: muito acima do peso 22 meninos e 

19 meninas, abaixo do peso 04 meninos e 03 meninas, peso normal 03 meninos e 

02 meninas, acima do peso 01 menino, muito acima não foi encontrado. 

A mensuração da aptidão física não foi iniciada. 
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