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AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
  
  
 A escola, como locus de aprendizagens e educação para a vida, 
é um dos alicerces para a compreensão dos fatores biológicos, 
psicológicos, sociais e afetivos relacionados ao sedentarismo e a todos os 
hábitos que se relacionam a ele. No mundo, a OMS afirma que o 
sedentarismo é o quarto maior fator de risco de mortes. No Brasil, 
metade da população não pratica atividades físicas avaliadas como 
insuficientes pela OMS, ou seja, não praticam atividade física alguma ou 
praticam menos de duas horas e meia de esforço moderado por semana 
ou 75 minutos de atividade intensa (GUTHOLD e al. TThhee  LLaanncceett, 2018). 
 Este contexto é um dos fatores motivacionais para a construção 
deste livro, pois pensamos que a escola é o primeiro e um dos mais 
importantes aliados para a mudança deste paradigma social. É na escola 
que podemos iniciar e desenvover inúmeras atividades educacionais que 
estimulem o movimento, que alertem para os prejuízos à funcionalidade 
corporal que a inatividade produz, e ainda, é na escola que se constrói 
um ambiente proprício para a diminuição das chances de mortes 
prematuras por conta da vulnerabilidade da saúde humana. 
 Esta obra foi construída há inúmeras mãos e uma diversidade de 
profissionais de Educação Física que tem um objetivo comum: contribuir 
para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira a partir 
das reflexões, resultados e conclusões científicas alcançadas com seus 
estudos. Por isso, esta obra conta traz excelentes pesquisas que 
relacionam o sedentariso e a motricidade no ambiente escolar, na 
construção do seu cotidiano e na essencial disciplina escolar que é a 
Educação Física. 
 O primeiro capítulo é a justificativa para que produções 
científicas como estas sejam publiucadas. Nele é a abordada a 
importância da educação física escolar na prevenção e combate ao 
sedentarismo. Marcos Antônio Pereira dos Santos, Thais Alves Nogueira 
e Edna Maria Silva Araújo acreditam que as aulas de educação física 
podem desempenhar uma mediação para ajudar a solucionar ou pelo 
menos amenizar a ausência de atividade física no cotidiano de algumas 
crianças e adolescentes na escola. Por isso, é que o professor de educação 
física tem um papel importante na escola e pode influenciar e causar 
mudanças na vida de seus alunos. É fundamental que o professor leve 
conhecimento e informações sobre os diversos assuntos relacionados à 
saúde de seus alunos, além de que o mesmo os incentive a praticarem 
todas as atividades que são oferecidas nas aulas. 
 O capítulo 2, estilo de vida em escolares do ensino fundamental 
da rede pública municipal de Teresina-PI, construído por Dalila Natanne 
Sampaio Paulo Medina, Jardeane Silva Sousa, Mara Jordana Magalhães 
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Costa, e João Luiz Naves da Silva, trata do estilo de vida como conjunto 
de ações cotidianas que reflete as atitudes e valores das pessoas. Os 
autores entendem que ele pode ser considerado a maneira pela qual 
pessoas ou grupos se comportam e fazem suas opções nas vivências do 
mundo, ou seja, comportamentos, hábitos e atitudes. Assim, apresentam 
um estudo que identifica que entre escolares inativos, meninas se 
mostraram mais sedentárias do que os meninos, e entre escolares muito 
ativos, os meninos possuem maior prevalência que as meninas. O estudo 
encontra nestes alunos hábitos alimentares considerados insuficientes 
quanto à ingestão de alimentos conforme a nova pirâmide alimentar e 
relações entre escolares inativos e hábitos alimentares insuficientes, assim 
como escolares muito ativos com hábitos alimentares adequados.  
 O Capítulo 3 foi desenvolvido por Cainã Arjuna Rodrigues, 
João Vitor Alves, Patrícia Uchôa Leitão Cabral e Francilene Batista 
Madeira. Um estudo interessante que que correlaciona comportamento 
sedentário, hábito alimentar e estado nutricional de estudantes do 
ensino médio. Os autores, de maneira perspicaz concluíram que uma 
proporção significativa dos adolescentes pesquisados excedeu o limite 
de duas horas diárias de tempos de tela e uso de smartphone. Não foi 
encontrada associação significativa entre o comportamento sedentário e 
o estado nutricional dos adolescentes, porém aqueles alunos que 
apresentaram tempo excessivo de smartphone consumiram, em maior 
quantidade, alimentos prejudiciais à saúde.  
 No quarto capítulo, Alyne Reis Melo Auridiana Severino 
Venção e Regina Célia Vilanova –Campelo apresentam uma revisão 
sistemática sobre os métodos de avaliação do comportamento 
sedentário em crianças e adolescentes. Neste estudo as autoras alertam 
para o fato de que crianças e adolescentes estão deixando de praticar 
atividades físicas e isso vem entrando em conflito com o estilo de vidas 
desses indivíduos, a falta de atividades físicas está provocando o 
surgimento cada vez mais cedo de doenças crônicas como diabetes, 
obesidade e doenças cardiorrespiratórias. Assim, as autoras alertam que 
existem poucos trabalhos que relatam a mensuração do comportamento 
sedentário e que estes ainda não possuem critérios bem definidos de 
avaliação, podendo levar a erros de interpretações. Que existem outros 
métodos (acelerômetros, tempo sentado e água dupla marcada) que 
podem ser utilizados e combinados para avaliar de forma mais completa 
o comportamento sedentário. Defendem a introdução de trabalhos 
longitudinais que o relacionem a atividades físicas, à saúde de forma 
geral e que possibilitem a visualização de causa dele com outras 
variáveis.  
 Aureliano Machado de Oliveira e José Carlos de Sousa 
apresentam no quinto capítulo um estudo que defende a educação física 
escolar no auxílio da contenção das doenças crônicas não transmissíveis 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

7 
 

– DCNTS. Este estudo reflexivo nos convida a pensar e defende que a 
prática da atividade física traz inúmeros benefícios para o corpo como a 
melhorias cardiovasculares, redução do peso corporal, homeostase 
glicêmica, entre outros, prevenindo o desenvolvimento das doenças 
crônicas. No entanto, é um grande desafio a prática e a inserção de 
conteúdos que contemple aspectos relacionados à saúde nas aulas de 
educação física escolar. É um texto que como objetivo ampliar a 
educação em saúde e inserir com sucesso a atividade física no cotidiano 
da comunidade escolar. Por isso, contribui com a temática em discussão 
neste livro quando assevera que a educação física escolar quando 
desenvolvida por um profissional de educação física, poderá 
desenvolver e fornecer conhecimento mais científico sobre a 
variabilidade de exercícios físico e sua contribuição quanto a melhoraria 
da saúde da população escolar e que hábitos de vida saudáveis 
repercutem positivamente na realização das atividades diárias e 
minimizar os riscos de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, 
frisando continuamente no ambiente escolar que a prevenção ainda é 
melhor estratégia no combate as fatores de riscos que possam a 
contribuir para o surgimento de tais enfermidades. 

O Capítulo 6 inicia as conexões que justificam o título deste 
livro. Enéas de Freitas Dutra Júnior, Jeremias Melo da Silva e Lázaro 
Adayrton de Oliveira Silva, apresentam um estudo intitulado: Avaliação 
da psicomotricidade de alunos do ensino fundamental menor. Esta 
pesquisa resgata a Educação Física voltada para o desenvolvimento 
motor, com elementos da psicomotricidade, para o desenvolvimento 
global da criança, com ênfase na estimulação das capacidades 
perceptivas e motoras. Analisando o equilíbrio e a lateralidade de alunos 
nas séries iniciais e discutindo a respeito da importância da Educação 
Física nestas séries, os autores concluíram que os alunos pesquisas 
apresentam um desenvolvimento psicomotor no que diz respeito a 
equilíbrio e a lateralidade dentro dos padrões apresentados pela Escala 
de Desenvolvimento Motor - EDM, com predominância do hemisfério 
direito na execução dos testes de lateralidade e predominância do 
hemisfério esquerdo para execução do teste de equilíbrio. 
 O sétimo capítulo, desenvolvido por Mara Jordana 
Magalhães Costa, Cássio Silvestre de Sousa Lima, Renata da Costa Silva 
e Marcela Araújo Sá, apresenta o resultado da avaliação do perfil motor 
de praticantes de natação de uma escola privada de Teresina-PI. Neste 
estudo, que entende o desenvolvimento motor como a contínua 
transformação ao longo ciclo da vida do comportamento motor, sempre 
estimulada pela comunicação entre as condições motora, a biologia, e 
as condições do meio em que vive, foi possível observar que as crianças 
estudadas (em sua maioria do sexo masculino) encontravam-se com uma 
classificação de categoria regular, quanto ao desenvolvimento dos 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

8 
 

aspectos motores, cognitivos e afetivos, adquiridos pela prática da 
natação. Também foi possível inferir que o perfil motor não apresentou 
diferenças estaticamente significativas entre os sexos e que a idade 
cronológica mostrou correlação positiva com idade motora. 
 Por fim, após o livro explorar a importância do movimento 
e da educação do corpo no cotidiano escolar, sobremaneira no combate 
ao sedentarismo, tendo como aliada a compreensão sobre a motricidade 
humana e suas relações com a qualidade de vida, neste último capítulo 
apresentamos uma proposta pedagógica, uma estratégia de ação 
educacional por meio de um dos conteúdo sda Educação Física, a dança. 
No Capítulo 8, Petronília Leite da Silva Oliveira, Maria Ducarmo Soares, 
Regina Célia Vilanova Campelo e Fábio Soares da Costa, apresentam a 
influência da dança criativa na melhoria da aptidão física das alunas de 
ballet clássico do 4º ano b da Escola Estadual de Dança Lenir Argento. 
Neste capítulo, os autores concluíram que a dança criativa proporciona 
aos seus praticantes um excelente desenvolvimento corporal, com maior 
autonomia e os meios necessários para expressar melhor suas emoções e 
sentimentos através do movimento.  

É neste contexto acadêmico-científico que a educação física na 
escola tem se configurado como uma aliada no combate ao 
comportamento sedentário, apresentando alternativas diversas, 
evidenciando a motricidade como núcleo do comportamento humano 
e alicerce da construção do conhecimento educativo. Assim, esperamos 
que este livro sirva como instrumento de reflexão para o valor do 
movimento na vida humana, assim como para acender uma chama que 
clarifica o movimento humano e a construção de uma cultura corporal 
educativa como principais resistências ao sedentarismo, que deve ser 
combatido ainda no núcleo escolar. 

 
Prof. Dr. Fábio Soares da Costa 

 

 

 

 

 

 

GUTHOLD, Regina;  STEVENS, Gretchen A.; RILEY, Leanne M.; Bull, Fiona C. 
Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 
358 population-based surveys with 1·9 million participants. TThhee  LLaanncceett, v. 6, out. 2018.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  
  
AA  IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  EESSCCOOLLAARR  NNAA  PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  
EE  CCOOMMBBAATTEE  AAOO  SSEEDDEENNTTAARRIISSMMOO  

 
Marcos Antônio Pereira dos Santos 

Thais Alves Nogueira 
Edna Maria Silva Araújo 

  
 Para crianças e adolescentes a atividade física inclui brincadeiras, 
jogos, esportes, recreação e educação física ou exercício planejado seja 
no contexto da família, da escola ou de atividades comunitárias. As 
evidências científicas disponíveis para a faixa etária de cinco a dezessete 
anos partilham conclusões e resultados de que a atividade física 
proporciona benefícios fundamentais para a saúde das crianças e 
adolescentes. Níveis adequados de atividade física contribuem para o 
desenvolvimento de tecidos musculosqueléticos saudáveis (isto é, ossos, 
músculos e articulações); sistema cardiovascular saudável (isto é, coração 
e pulmões); consciência neuromuscular (isto é, coordenação e controle 
do movimento); e também facilita a manutenção de um peso corporal 
saudável (diminuição e manutenção da gordura corporal e aumente de 
massa muscular). Além disso, a atividade física tem sido associada a 
benefícios psicológicos como  um melhor controle sobre sintomas de 
ansiedade e depressão e auxilio no relacionamento e desenvolvimento 
social. Pensando nisso abordaremos no capitulo desse livro a atividade 
fisica para saude, a educação fisica escolar na saúde correlacionando  o 
sedentarismo na infancia e na adolescencia. 
 
RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÕÕEESS  DDAA  AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  PPAARRAA  AA  SSAAÚÚDDEE   
  

As recomendações globais de atividade física para a manutenção 
da saúde e bons níveis de aptidão física, cardiorrespiratória, muscular e 
metabólica para crianças em idade escolar é de sessenta minutos, com 
intensidade moderada a vigorosa acumuladas diariamente. A World 
Health Organization (2011) preconiza que quantidades de atividade 
física superiores a sessenta minutos diários, ainda, fornecem benefícios 
para a saúde e que a maior parte dessas atividades físicas em crianças em 
idade escolar deve ser aeróbica.  

Há a necessidade de se dar uma resposta objetiva à população 
nas seguintes questões: o que recomendar, como fazer e quais as 
perspectivas do quanto se deve fazer de atividade física na promoção à 
saúde física e cognitiva e em relação à perda de peso no controle e 
combate da obesidade na criança e no adolescente. Por ser a atividade 
física um comportamento dependente de vários fatores, a 
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recomendação de uma prescrição que envolva a frequência, duração e 
intensidade em crianças e adolescentes, torna-se desafiadora em função 
do crescimento e das mudanças fisiológicas que ocorrem durante este 
processo. 

A primeira iniciativa neste sentido foi em um consenso para 
adolescentes, elaborado por de especialistas nos Estados Unidos em 
1993, no qual preconizou a realização de movimento dinâmico de 
grandes grupos musculares por um período de 20 minutos ou mais, três 
ou mais vezes por semana, em intensidade que estimulasse a frequência 
cardíaca a 140 batimentos por minuto ou mais. Alguns anos depois, na 
Inglaterra, foi elaborada recomendação para crianças e adolescentes, 
preconizando atividade moderada de no mínimo 30 minutos, mas 
preferencialmente atividade de 60 minutos, em todos os dias da semana 
(SALLIS e PATRICK, 1994). Secundariamente, o mesmo documento 
preconizava que algumas destas atividades estimulassem a força 
muscular, a flexibilidade e o incremento da densidade óssea, por meio 
de brincadeiras que incluíssem saltos e corridas para crianças, enquanto 
que para adolescentes, programas estruturados de condicionamento 
físico e exercícios de resistência, como ginástica, musculação e atividades 
esportivas (BIDLE, SALLIS e CAVILL, 1998). 

Há exatamente quatorze anos atrás fez-se uma revisão sobre os 
fatores determinantes da atividade física em crianças e adolescentes em 
idade escolar, e passou-se, então, a recomendar o envolvimento em 
atividades físicas de intensidade moderada e vigorosa durante 60 
minutos ou mais diariamente, que fossem apropriadas ao estágio do 
desenvolvimento, variadas e que levassem ao prazer (STRONG et al, 
2005).  

A Lei nº 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional diz que a educação física, integrada à proposta 
pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação 
básica com carga horária mínima de duas horas aulas semanais. Tendo 
em vista que a educação física escolar não preenche as indicações clínicas 
recomendadas para a pratica de atividade física, sugere-se que pais e 
professores estimulem e incentivem brincadeiras que envolvam 
atividades físicas nos momentos de lazer; Estimulem a redução do tempo 
de tela (televisão, computador e videogames) nos horários de lazer; 
Estimulem crianças a realizar atividades esportivas onde a competição 
priorize aspectos lúdicos e não de busca de resultados positivos. 
Estimulem a participação, em grupos, livre de qualquer tipo de exclusão; 
Estimulem a prática de caminhadas e o uso de bicicletas como forma de 
transporte e lazer em locais adequados e com baixo risco de acidentes; 
Incentivem a participação da criança na atividade física curricular; 
Apoiem, incentivem a participação de programas de intervenção para 
promoção de estilo de vida ativo, em escolas e comunidades.  
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CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  SSEEDDEENNTTÁÁRRIIOO  NNAA  IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  AADDOOLLEESSCCÊÊNNCCIIAA  

  
O Comportamento Sedentário é definido como qualquer 

atividade humana que requer um gasto energético menor que 1,5 METs 
(Equivalente Metabólico da Tarefa) para ser realizada e representa a 
maioria das atividades que constituem o estilo de vida dos 
jovens (KOEDIJK et al, 2017). O tempo gasto com hábitos de 
comportamento sedentário tem sido associado à obesidade, aumento da 
pressão arterial e menor aptidão cardiorrespiratória. Neste sentido, 
foram criadas diretrizes para reduzir as consequências negativas para a 
saúde provocadas pelo comportamento sedentário, com a 
recomendação de um tempo máximo de comportamento sedentário de 
menos de duas horas para ser permitido a crianças e adolescentes, 
principalmente aquelas relacionadas ao tempo de tela como assistir TV, 
jogar videogames usar aparelho celular (TREMBLAY et al, 2010). 

O estudo de Leblanc et. al. (2015) que investigou o tempo total 
de sedentarismo e o tempo de tela de crianças mostrou que as 
estimativas de comportamento sedentário na população jovem 
aumentaram significativamente em todo o mundo. Outro estudo 
envolvendo 5.844 crianças de doze países observou que as crianças 
gastam em média 8,6 horas em comportamento sedentário, e 54,2% 
delas não atenderam à recomendação preconizada de no máximo duas 
horas em atividades sedentárias.  

No cenário brasileiro, pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística em 2015, 60% dos alunos do ensino 
fundamental relataram assistir à TV por período superior a duas horas 
por dia. Dados de vários países europeus e norte-americanos mostraram 
que 68% das meninas e 66% dos meninos passam duas ou mais horas 
por dia assistindo TV (HALLAL et al, 2012). Alta prevalência de 
comportamentos sedentários e alterações dos componentes de saúde 
investigados foi encontrada nestes estudos. 

É tema recorrente da comunidade científica a investigação e 
analise de prevalência de comportamentos sedentários de crianças e 
adolescentes. Explorar a prevalência de diferentes componentes (tempo 
de tela, assistir TV, tempo sentado) de acordo com o gênero e faixa 
etária pode ajudar a identificar quais indicadores são mais frequentes nas 
atividades diárias entre crianças e adolescentes e qual estágio de 
desenvolvimento em que crianças e adolescentes apresentam maior 
prevalência de comportamento sedentários. Investigar tais questões 
auxilia e esclarece rumos futuros das intervenções e políticas públicas que 
visam à redução do comportamento sedentário entre meninos e 
meninas. 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

14 
 

Revisão sistemática realizada por Silva et al (2018) analisou 104 
estudos que examinavam a prevalência de comportamento sedentário 
em crianças e adolescentes brasileiros. Os critérios aplicados foram: 
pesquisa original; amostras incluindo crianças e adolescentes 
brasileiros; ser uma pesquisa escolar ou populacional; estudos 
observacionais utilizando diferentes medidas de comportamento 
sedentário; estudos mostrando a prevalência de pelo menos um 
componente do comportamento sedentário. Houve maior concentração 
de estudos nas regiões sul (n = 41) e nordestina (n = 18). Os 
componentes mais pesquisados foram assistir TV (n = 36) e tempo de 
tela (n = 32). Neste, menos da metade das crianças e adolescentes 
cumpriram as recomendações de tempo de tela e de assistir TV, e a 
maioria seguiu as recomendações referentes ao tempo gasto com o 
computador ou videogames.  

 
AATTIIVVIIDDAADDEE  FFÍÍSSIICCAA  EE  CCOOMMPPOORRTTAAMMEENNTTOO  SSEEDDEENNTTÁÁRRIIOO  
  

O aumento do comportamento sedentário e falta de atividade 
física está ligado ao aumento do número de doenças não transmissíveis 
em populações de todo o mundo. Devido a continuidade da falta de 
atividade física e o comportamento sedentário que perdura desde a 
infância até a idade adulta, o período de transição da infância para a 
adolescência é o foco de muitas intervenções e investigações que 
envolve a falta de atividade física. 

Ao longo da vida há um declínio natural e biologicamente 
determinado da atividade física. Esse declínio também está representado 
nas recomendações da Organização Mundial da Saúde – OMS (2014): 
crianças em idade pré-escolar devem acumular um mínimo de 180 
minutos por dia de atividades físicas, crianças e adolescentes (4 a 17 anos) 
pelo menos 60 minutos por dia e adultos apenas um mínimo de 30 
minutos por dia em atividade física moderada a vigorosa. Durante muito 
tempo, acreditou-se que o declínio mais acentuado na atividade física 
acontecia a partir da adolescência, entre 12 e 18 (KINN et al, 2000). Os 
estudos de Basterfield et al (2011) e o de Nyberg et al (2009), entretanto, 
sugerem que um declínio precoce da atividade física total começa aos 6 
anos de idade. A tabela a seguir faz uma síntese das principais 
recomendação e conclusões científicas para a prática de atividade física. 
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TTaabbeellaa  11 - Volume e intensidade preconizados para prática atividades 
físicas. 
  

FFaaiixxaa  eettáárriiaa  DDeeccllíínniioo  ddee  
aattiivviiddaaddee  

ffííssiiccaa  

VVoolluummee  
sseemmaannaall  

rreeccoommeennddaaddoo  

IInntteennssiiddaaddee  VVoolluummee  ddee  
ccoommppoorrttaammeennttoo  

sseeddeennttáárriioo  
rreeccoommeennddaaddoo  

PPrréé--eessccoollaarr  ____________ 180 
minutos/dia 

Moderada a 
vigorosa 

____________ 

66  aa  1177  aannooss  ( aauummeennttoo ) 60 minutos/dia Moderada a 
vigorosa 

2 horas/dia 

1188  aannooss  oouu  
mmaaiiss  

____________ 30 minutos/dia Moderada a 
vigorosa 

___________ 

Fonte: os autores. 
 

A maior parte dos estudos longitudinais é centrado na atividade 
física total e atividade física moderada a vigorosa (BROOK et al, 2016 e 
LI et al, 2016). A análise do comportamento sedentário tornou-se mais 
importante devido ao aumento das atividades de sentar e tempo de tela 
em crianças nas últimas décadas (SAUNDERS, CHAPUT e TREMBLAY, 
2014).  Powell, Paluch e Blair (2011) sugere que a atividade física 
moderada a vigorosa tenham um impacto maior na saúde, e que 
períodos mais longos são gastos com atividade física leve.  

Para obter uma visão mais profunda sobre atividade física e 
inatividade, são necessários estudos prospectivos em que os autores 
diferenciam os níveis de intensidade e identificam os fatores que 
influenciam.  A maioria dos estudos utilizados para analisar os fatores 
que influenciam a atividade física e o comportamento sedentário são 
transversais, impedindo afirmações sobre relações causais. 

Evidências de estudos longitudinais fornecem uma melhor 
percepção das possíveis relações causais. O estudo de Schwarzfischer et 
al (2019) que teve como objetivo analisar a mudança na atividade física 
total, atividade física moderada a vigorosa, e comportamento sedentário 
na faixa etária de 6 a 11 anos e identificar fatores que influenciam esse 
desenvolvimento com a idade. A coleta de dados foi realizada em cinco 
países europeus: Alemanha, Itália, Bélgica, Polônia e Espanha. Neste 
estudo, a atividade física total diminuiu e o comportamento sedentário 
aumentou entre as idades de 6 e 11 anos. Ao observar os níveis de 
intensidade da atividade física total, a atividade física moderada a 
vigorosa apresentou um declínio acentuado após 8 anos, indicando uma 
possível necessidade de intervenção nesta faixa etária. 

A atividade física moderada a vigorosa é essencial para a 
prevenção de doenças e promoção da saúde. Evidências emergentes 
sugerem que outras intensidades de atividade física, incluindo atividade 
de intensidade leve, também podem ser importantes, mas não houve 
avaliação rigorosa das evidências. Uma revisão sistemática realizada por 
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Poitras et al (2016) examinou as relações entre a atividade física (total e 
todas as intensidades) e os indicadores de saúde em crianças e jovens em 
idade escolar (entre 5 e 17 anos). Um total de 162 estudos foram 
incluídos com participantes de 31 países. No geral, o total de atividade 
física foi favoravelmente associado a indicadores de saúde físicos, 
psicológicos, sociais e cognitivos. Os achados foram mais consistentes e 
robustos para atividade de de intensidade mais alta (por exemplo, 
atividade física moderada a vigorosa) versus baixa (por exemplo, 
atividade física leve. Todos os padrões de atividade (esporádicos, 
contínuos) forneceram benefícios. A atividade física leve foi 
favoravelmente associada a biomarcadores cardiometabólicos. Esses 
achados continuam a apoiar a importância de pelo menos 60 min/dia 
de atividade física moderada a vigorosa para prevenção de doenças e 
promoção da saúde em crianças e jovens, mas também destacam os 
potenciais benefícios da atividade física leve e da atividade física total.  

A atividade física beneficia vários domínios da cognição e 
metacognição na juventude. Intervenções curriculares de educação física 
e programas destinados a aumentar a atividade física diária parecem ser 
os mais eficazes. 

A inatividade física está se tornando cada vez mais uma grande 
preocupação de saúde pública em muitos países industrializados. Devido 
ao avanço tecnológico e à baixa demanda de esforço físico na vida das 
pessoas em sociedades modernas, jovens e adultos, estão acostumadas 
aos estilos de vida mais sedentários. A redução do esforço físico, em 
conjunto com o fácil acesso à dieta densa de energia, levou a aumentos 
dramáticos na prevalência de obesidade. A obesidade é uma doença 
crônica que está associada a morbidades (por exemplo, doença 
cardiovascular e diabetes tipo 2) e mortalidade. Na população jovem, 
em particular, intervenções preventivas econômicas com razoável 
adequação em ambientes como escolas ou pré-escolas são garantidas e 
eficazes. 

A participação em atividades físicas regulares ajuda a reduzir o 
risco de saúde, obesidade infantil e das doenças crônicas associadas. 
Além disso, estudos recentes sugerem que o aumento da participação na 
atividade física influencia as funções cognitivas em crianças, incluindo o 
funcionamento executivo (por exemplo, memória de trabalho e 
flexibilidade cognitiva) e a saúde do cérebro. No entanto, esses estudos 
têm como alvo crianças e adolescentes mais velhos, enquanto mais 
evidências são necessárias para esclarecer as relações entre atividade 
física, resultados de saúde e cognição durante o período crítico do 
desenvolvimento infantil, particularmente na primeira infância 
(HILLMAN et al, 2016). 

Em estudo realizado por AlRodhan et al (2017) que examinou a 
prevalência de obesidade em crianças, de 6 a 8 anos de idade de escolas 
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públicas durante um período de 6 anos do estado de São Paulo, e os 
fatores de risco de saúde ambientais e metabólicos. Esta coorte relatou 
ter se envolvido em atividade física por menos de 3 horas semanais na 
escola (93,0%) e em casa (85,0%). Houve alta prevalência de aumento 
da circunferência da cintura e resistência à insulina em crianças com 
obesidade (84,9% e 84,5%, respectivamente). O índice de massa 
corporal apresentou uma correlação significativa com circunferência da 
cintura, resistência à insulina e triglicerídeos. A obesidade infantil foi 
associada a uma alta prevalência de fatores de risco ambientais e 
metabólicos. Além disso, os autores concluem que a falta de 
conscientização dos pais sobre a obesidade infantil e seus fatores de risco 
representa uma barreira substancial ao aconselhamento sobre estilo de 
vida. 

 
HHIISSTTÓÓRRIICCOO  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  EESSCCOOLLAARR  PPAARRAA  AA  SSAAÚÚDDEE  

  
O papel da saúde na educação física escolar dentro de um 

contexto histórico sofreu várias alterações na sociedade brasileira, suas 
concepções e tendências didáticas pedagógica foram influenciadas por 
diferentes áreas de acordo com cada momento histórico. Basicamente a 
educação física passou pela área médica, militar, biopsicossocial e a 
esportiva. (GUEDES, 2002).  

            No início, a educação física possuía a influência da área 
médica preocupados com os hábitos higiênicos, boa aparência física e 
postura correta, o método da ginástica calistênica era um dos mais 
utilizados nesse período. (FERREIRA E SAMPAIO, 2013). 
Posteriormente, com a introdução do Estado Novo na década de 30, a 
Educação Física passa a atuar com a filosofia da militarização a eugenia 
da raça passou a ter privilegio, existia a necessidade de preparar futuros 
jovens para à guerra, dessa forma o governo brasileiro encara a 
Educação Física como um meio de treinamento para os alunos. As aulas 
passam a ser ministradas, por militares (sargento-recruta), o que era antes 
ministrado pelos médicos (médico-paciente). Os exercícios como: 
polichinelo, abdominal, flexão de braço, corridas, defesa pessoal, 
instruções militares e ginásticas passam a ser como conteúdos da 
Educação Física Escolar. 

O tema saúde era visto apenas na prática, como na construção 
de futuros soldados, fortes e doutrinados, capazes de representar a pátria 
em combates. Existia a exclusão dos mais fracos e incapazes e a seleção 
dos melhores. (FERREIRA E SAMPAIO, 2013).  

Com a construção do Novo Mundo com o fim da Segunda 
Guerra Mundial na década de 40, surgiu a tendência biopsicossocial, 
também denominada por alguns autores como pedagogicista que 
preconizava efetivar um caráter mais educacional à Educação Física com 
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isso, a educação física iniciou de maneira discreta o âmbito da 
pedagogia. Nesse momento a saúde passa ser discutida de forma teórica 
já é possível observar uma preocupação com a saúde, mas não de 
maneira coletiva e sim individual. Os assuntos incorporados eram 
primeiros socorros, higiene, prevenção de doenças e alimentação 
saudável às aulas de Educação Física. (GUEDES, 2002). 

Nos anos 70, o Brasil conquista vários resultados expressivo no 
esporte nesse cenário o governo resolve apoiar a prática de esportes na 
escola o que até no presente momento a Educação Física, buscava um 
avanço como meio educativo, mas agora volta ao biologicismo. Os 
professores deveriam se preocupar apenas com o aperfeiçoamento das 
habilidades esportivas. A educação física passa a ser sinônimo de 
esportes. A saúde se torna importante para atender aos futuros atletas. 
É nesse momento que a fisiologia e o treinamento desportivo 
apresentam um grande desenvolvimento. 

A partir da década de 80 que o conceito de saúde é ampliado 
na tendência Popular da educação física a saúde possui como vários 
assuntos a serem trabalhados como o sedentarismo, as doenças 
sexualmente transmissíveis, o combate às drogas. Atualmente sabe se que 
a formação de atletas não é mais o foco da educação física, mas sim uma 
disciplina que irá inserir e integrar o aluno na cultura corporal de 
movimento. A Educação Física vem renovando-se até chegar a nos dias 
atuais para suprir as necessidades do mundo contemporâneo que 
relacionado ao aumento da tecnologia e consequentemente aumento 
do sedentarismo. 

  
EEFFEEIITTOOSS  EE  BBEENNEEFFIICCIIOOSS  DDAA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  PPAARRAA  CCRRIIAANNÇÇAASS  EE  
AADDOOLLEECCEESSTTEESS  

 
A atividade física na fase infantil e na adolescência vem 

apresentando uma diminuição em muitos países desenvolvidos e 
somente uma pequena parcela dessa população atende as 
recomendações diárias para a prática de atividade física.  

           O comportamento sedentário vem aumentando de tal 
forma que a inatividade física é responsável por 6% das mortes em todo 
o mundo sendo o quarto principal fator de risco para mortalidade no 
mundo e tem sido descrita como um dos maiores problemas de saúde 
pública. (HILLS, 2015).  

Estamos vivendo em uma fase hoje, onde tudo parece estar mais 
fácil, devido ao grande desenvolvimento tecnológico que domina cada 
vez mais rápido o cotidiano das pessoas, e com isso traz um peso 
negativo na saúde de muitas pessoas, quando não se é dosado com 
consciência o tempo e a frequência do uso de tanta tecnologia o que 
pode gerar problemas na saúde.  
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   As diretrizes da atividade física foram desenvolvidas 
primeiramente para adultos, mas logo depois foram detalhas para 
crianças em diversas idades. Elas devem ser usadas 
como indicadores ou metas desejáveis acima dos níveis habituais de 
atividade física. 

 Na infância moderna as atividades recreativas tradicionais, 
como a brincadeira de amarelinha, esconde-esconde, pega-pega ja não 
fazem mais parte desse momento e esta cada vez mais ficando para trás 
o patins, a bicicleta e a bola, visto que a atualidade trás a tecnologia 
como referência do lazer. Os jogos eletronicos, celulares, computadores 
fazem parte do processo de industrialização o que afeta de forma direta 
na maturação cognitiva, afetiva e motora das crianças. (PAIVA E COSTA, 
2015) Mudanças tecnológicas e sociais impactaram os tipos de atividades 
físicas realizadas pelos jovens.                         

Desde de o inicio do século XX  houve as primeiras 
preocupações no desenvolvimento cognitivo das crianças. Na infância 
atual as crianças não expressam mais sentimentos, aflições e desejos, 
apenas se refugiam dentro de suas casas, fugindo do mundo real. O que 
antes eram as brincadeiras que proporcionava movimento físico, hoje na 
maioria das vezes são atividades que não provocam nenhum gasto 
energético, comprometendo a saúde física e mental. 

Na fase da adolescência observa se de forma similar, os 
adolescentes apresentam uma dependência da tecnologia muito alta, o 
envio de mensagens nas redes sócias é de maneira constante, deixando 
de lado a pratica de atividade física. 

Assim percebemos que a Educação Física, especialmente no que 
diz respeito ao seu papel no desenvolvimento cognitivo das crianças e 
adolescentes atua na perspectiva da formação integral, sendo que ela 
afeta de forma direta no desenvolvimento de crianças e adolescente. O 
movimento é considerado o primeiro facilitador do desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e psicomotor da criança, o que reforça o caráter de 
aprender pelo movimento. (OLIVEIRA, 2005). 

 As atividades vivenciadas na infância e na adolescência 
apresentam características importantes para o desenvolvimento de 
atitudes e hábitos que podem auxiliar na escolha de um estilo de vida 
ativo fisicamente na idade adulta proporcionando dessa forma uma 
melhoria na qualidade de vida na fase adulta. (DEZANI, 2014). No 
estudo realizado por Telama et al (2014) fizeram uma das mais 
abrangentes análises de rastreamento de múltiplas coortes de 6 a 27 anos 
de idade e confirmaram que um estilo de vida fisicamente ativo iniciado 
durante a infância persiste com moderada a alta estabilidade de 
atividade física  desde a juventude até a idade adulta.  

             Sabe se que os fundamentos dos comportamentos da 
educação física são estabelecidos e influenciados logo no início da vida 
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do indivíduo por vários setores, incluindo famílias, escolas, organizações 
comunitárias, provedores de serviços de saúde , instituições religiosas, 
agências governamentais, mídias e etc. Com base na quantidade 
significativa de tempo que as crianças e adolescentes passam na escola, 
esse setor tem uma grande influência na promoção e melhoria da 
educação física em nossa juventude. As atividades escolares apresentam 
em sua grande maioria uma considerável parte do tempo dos alunos e 
na maioria das vezes esse tempo é composto de atividades sedentárias. 
Além das horas gastas na escola, na maioria dos países as crianças passam 
quase a metade de cada ano na escola. Dessa forma, as escolas são 
responsáveis por uma grande quantidade de tempo de contato e possui 
o papel de contribuir com as crianças e adolescentes para atender suas 
necessidades diárias de atividade física. (HILLS, 2015). 

Pensando nisso a educação física escolar possui uma função 
extremamente importante, pois na maioria das vezes o único contato 
que a criança e o adolescente tem com a atividade física é durante as 
aulas de educação física.        

Existe a necessidade de um programa abrangente de atividade 
física na escola com vários componentes para garantir que as crianças 
tenham a oportunidade de cumprir as diretrizes da atividade física de 
60  minutos de atividade física moderada a vigorosa  todos os dias. De 
acordo com HILLS et al (2015) deveria ter uma educação física de 
qualidade; atividade física durante o dia escolar; atividade física antes e 
depois da escola; envolvimento do pessoal; e envolvimento da família 
e da comunidade. Dessa forma as escolas desempenhariam um papel 
importante tanto na promoção da participação e na educação das 
crianças sobre a importância da atividade física.  

Os níveis de atividade em educação física são uma medida da 
qualidade lição, mas os jovens também precisam desenvolver 
movimento e comportamentais habilidades que irá permitir -lhes para 
ser ativo dentro e fora do ambiente escolar. O ensino fundamental 
representa o tempo ideal para os jovens adquirirem competência em 
locomoção (por exemplo, corrida e salto) e controle de objetos (por 
exemplo, arremessar e chutar) habilidades fundamentais de movimento, 
que podem fornecer a base para uma vida inteira de AF.  

As aulas de educação física podem desempenhar um papel de 
um intermediador para ajudar a solucionar ou pelo menos amenizar a 
ausência de atividade física no cotidiano de algumas crianças e 
adolescentes então este é o momento que o professor pode ajudar 
reverter à situação de um aluno que se encontra na condição de 
sedentário, através das atividades propostas nas aulas, além do 
conhecimento e conscientização do aluno da importância de uma vida 
ativa.   
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O professor de educação física tem um papel muito importante 
na escola e pode influenciar e causar mudanças na vida de seus alunos. 
É fundamental que o professor leve conhecimento e informações sobre 
os diversos assuntos relacionados à saúde de seus alunos, além de que o 
mesmo os incentive a praticarem todas as atividades que são oferecidas 
nas aulas. 

Diante do assunto abordado, é possível afirmar que a Educação 
Física contribui para o desenvolvimento cognitivo e psicomotor das 
crianças. Por este motivo, pode-se dizer que o desenvolvimento, apesar 
de ser um processo comum a todas as crianças, pois todas passam pelas 
mesmas etapas, é também um fenômeno extremamente singular, pois 
cada criança vivência de uma maneira própria de vivenciar. 

 As aulas de Educação Física permitem que a criança e o 
adolescente explorem o mundo exterior através de experiências 
concretas que adquire no seu cotidiano, onde são construídas suas 
noções básicas para o seu próprio desenvolvimento intelectual. Exite 
uma necessidade para que as crianças vivam o concreto, sendo aplicados 
métodos de ensino tradicional, podem favorecer o desenvolvimento 
psicomotor e cognitivo através de estímulos oferecidos às crianças nos 
aspectos da coordenação motora, da lateralidade, do equilíbrio, das 
noções de espaço, entre outros, desenvolvendo as funções psicomotoras 
que formarão de base e darão a sustentação para a correta 
aprendizagem, contribuindo assim, para o desenvolvimento global do 
indivíduo.  
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O estilo de vida é o conjunto de ações cotidianas que reflete as 
atitudes e valores das pessoas. Estes hábitos e ações conscientes estão 
associados à percepção de qualidade de vida e nível de atividade física 
do indivíduo (NAHAS, 2013). 

Logo, o estilo de vida pode ser considerado a maneira pela quail 
pessoas ou grupos se comportam e fazem suas opções nas vivências do 
mundo, ou seja, comportamentos, hábitos e atitudes. As expressões 
sociais e culturais de vida são demonstradas por meio dos hábitos 
alimentares, gasto energético, atividades de lazer e outros hábitos 
relacionados. Entender os estilos de vida é fundamental para uma 
melhor compreensão dos comportamentos sociais de uma determinada 
população. É importante para o ser humano ter um estilo de vida ativo, 
baseado em uma dieta alimentar saudável e exercícios físicos regulares 
no cotidiano. (VENANCIO et al., 2014). 

Ribeiro (2012) questiona o porquê de se promover a atividade 
física em crianças e adolescentes e como resposta, as questões mais 
comumente apontadas são: para promover o bem-estar físico e 
psicológico durante a adolescência; para promover a atividade física e 
assim melhorar a saúde e aumentar a probabilidade de o indivíduo 
continuar ativo no futuro, na idade adulta. 

A atividade física é um comportamento de importância para a 
promoção de um estilo de vida, na etapa da infância e da adolescência 
são períodos determinantes para a aquisição de hábitos e atitudes que, 
provavelmente serão seguidos na fase adulta (LOPES et al.,2010; ROSA 
et al., 2011). Deste modo, proporcionar experiências positivas no âmbito 
da educação física e esportes educacionais, poderá auxiliar na formação 
do adulto fisicamente ativo, prevenindo doenças crônico-degenerativas 
dentre outras (MENDES et al., 2006; MENEZEZ et al.; 2006; WHO. 
2013). 

Embora se saiba da importância da prática de atividade física na 
infância e adolescência há evidências do seu decréscimo com o passar 
dos anos na fase escolar, mais acentuado na transição entre a fase da 
criança para o adolescente. Ressalta-se também que os jovens não 
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cumprem em termos de duração e intensidade, as orientações indicadas 
para esta faixa etária no que tange os padrões mínimos de atividade 
física habitual. (HALLAL et al., 2006; BARROS et al., 2009; ROSA et al., 
2011). 

Neste contexto, para NAHAS (2013), qualquer tipo de atividade 
física, esportes, exercícios, tarefas domésticas, caminhar para a escola ou 
para o trabalho e a própria atividade laboral, pode ser útil, pois 
promove um gasto calórico. Ainda, segundo o autor, o estilo de vida 
corresponde ao conjunto de ações habituais que refletem as atitudes, e 
valores das pessoas, sendo que estas ações têm influência na saúde e 
qualidade de vida dos indivíduos. Para ele a inatividade física representa 
uma causa importante de debilidade, de qualidade de vida reduzida e 
morte prematura, principalmente, em países industrializados.          

Em seus estudos Brígida (2010) confirma que realmente as 
crianças e os adolescentes estão inativos e torna-se necessário então 
mudar o comportamento das mesmas, em relação ao estilo de vida, 
hábitos alimentares e a prática de atividade física. Para o autor, isto pode 
trazer um benefício muito importante na fase adulta prevenindo 
obesidade, doenças cardiovasculares e tendo uma vida saudável mais 
significativa. 

A alimentação saudável deve ser planejada com alimentos de 
todos os grupos alimentares, de procedência segura e conhecida, 
consumidos em refeições, respeitando-se as diferenças individuais, 
emocionais e sociais, de forma a atingir as recomendações nutricionais e 
o prazer ao comer (PHILIPPI, 2013). 

Uma vez que conscientizando toda a população na infância 
sobre a importância da prática de atividade física e boa alimentação, a 
criança e o adolescente terão uma maior probabilidade de ser um adulto 
ativo fisicamente e assim passando para toda sua família (SILVEIRA et al., 
2015). Ainda para o autor, torna-se importante a presença da educação 
física na escola, na conscientização dos alunos a ter uma prática regular 
e contínua de atividade física, seja nas aulas ou fora do âmbito escolar, 
melhorando assim seu estilo de vida.       Com isso, observa-se então a 
importância que se dá a saúde na adolescência, fase considerada como 
chave para mudanças nos hábitos e comportamentos durante a vida, 
levando em consideração que fatores de risco podem ter seu início nessa 
fase. 

Este estudo teve como objetivo avaliar o estilo de vida de 
escolares de 10 a 14 anos da rede pública de Teresina-PI. 
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MMÉÉTTOODDOOSS  

 
Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, com 

delineamento transversal, envolvendo estudantes de 10 a 14 anos, de 
ambos os gêneros, do ensino fundamental, matriculadas em duas escolas 
Públicas Municipais da cidade de Teresina- PI. 

A partir dessa população e com base no cálculo amostral 
proposto por Barbetta (2007) para população finita, foi estabelecida 
uma amostra representativa com erro aceitável de 5% a amostra mínima 
de 391 escolares. Para amenizar eventuais perdas, fez-se um acréscimo 
de 10% ao quantitativo pré-determinado, resultando em uma amostra 
de 402 escolares. 

Para a seleção das escolas, levou-se em consideração a 
distribuição administrativa realizada pela Secretaria Municipal de 
Educação, que divide o município em quatro regiões. Foram escolhidas 
para o estudo as regiões sul, e sudeste, e em cada uma delas, foi 
selecionando uma escola dentre as que apresentavam o maior número 
de alunos matriculados, na faixa etária definida para o estudo, 
totalizando duas escolas que fizeram parte da pesquisa.  

Após todos os esclarecimentos sobre o estudo à direção da 
escola, foram encaminhados aos pais dos alunos o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE. Considerando como critérios 
de inclusão os estudantes matriculados com idade compreendida entre 
10 e 14 anos, de ambos os gêneros, que estavam frequentando a aula no 
momento da pesquisa. E os de exclusão àqueles que por algum motivo, 
mesmo tendo assinado o (TCLE), desistam da pesquisa, ou seja, 
incapazes de responder. 

O instrumento de avaliação do estilo de vida dos estudantes foi 
dado por meio de uma versão adaptada do questionário proposto por 
Barros e Nahas (2003), que mede um dia típico de atividades físicas e 
alimentação. Que verifica tipo, quantidade e intensidade destas, 
considerando o lazer, a escola, os deslocamentos para a escola e os 
trabalhos domésticos e a alimentação.  

Essa versão adaptada consistiu em alterações no tipo de 
atividade física praticada para atender as diferenças culturais, acréscimo 
de informações sobre a distância da residência até a escola e tipo de 
atividade mais praticada no tempo livre (SILVA et al., 2007). A partir 
dessa informação, foram selecionadas as atividades comumente 
praticadas pelos escolares, com destaque para os esportes com bola, 
ciclismo, dança, atividades recreativas (bola de gude, barra bandeira, 
baleado, entre outras), domésticas (espanar pó, jogar lixo, lavar louças 
e roupas) e formas de deslocamentos da residência para a escola 
(bicicleta, a pé, carro e outros). 
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O nível de atividade física é calculado considerando: tipo de 
atividade física, intensidade do esforço físico (leve, moderado, vigoroso) 
e a frequência semanal. Para conversão das informações obtidas na 
atividade física em valores estimados de dispêndio energético, recorreu-
se ao compêndio de atividades físicas, proposto por (AINSWORTH et 
al., 2000).  

Foram feitas as somatórias e a multiplicação das atividades físicas 
e frequência semanal, utilizando a equação: 1. (dança*frequência 
semanal) + (futebol*frequência semanal) + (ciclismo*frequência 
semanal) = (total das atividades esportivas); 2. (tarefas 
domésticas*frequência semanal) = (total da atividade ocupacional); 3. 
(lazer1*frequência semanal) + (lazer2*frequência semanal) + 
(lazer3*frequência semanal) = (total das atividades de lazer); 4. [(total 
das atividades esportivas) + (total da atividade ocupacional) + (total das 
atividades de lazer) = (nível de atividade física)]. Na sequência serão 
estabelecidos pontos de cortes por meio do escore geral, obtido na soma 
das atividades físicas, usando-se a classificação de quartis, sendo 
considerados fisicamente inativos os adolescentes com escore abaixo do 
percentil 25; insuficientemente ativos entre o percentil 25 e 50; 
moderadamente ativos entre o percentil 50 e 75 e muito ativos acima 
do percentil 75. 

Para os hábitos alimentares das crianças, será utilizado como 
referência a nova pirâmide alimentar.  Depois de somar as porções 
classificou-se a alimentação em: adequada = 03 nutrientes dentro das 
porções da pirâmide, insuficiente= 03 nutrientes abaixo das porções 
desejáveis da pirâmide, e com uma alimentação excessiva= 03 nutrientes 
acima das porções desejáveis da pirâmide. 

Os dados foram apresentados por meio da estatística descritiva. 
Primeiramente realizou-se uma estatística por meio dos valores de 
percentuais, médias e desvio padrão. Em seguida, realizou-se uma análise 
inferencial por meio do teste de qui-quadrado para analisar a associação 
entre as variáveis qualitativas e o teste t de student para amostras 
independentes para avaliar as médias entre as variáveis numéricas e as 
nominais. O nível de significância adotado foi de 5% e o programa 
estatístico utilizado foi o STATA 12.0.  

O presente estudo atende as normas para a realização de 
pesquisa em seres humanos, resolução 466/12, do conselho nacional de 
saúde e já foi submetido ao comitê de ética em pesquisa da faculdade de 
ciências médicas da universidade estadual do Piauí – FACIME e aprovado 
1.991.942/2017. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  
 

            Na tabela 1 verifica-se a classificação dos escolares quanto 
ao nível de atividade física. Observa-se que uma maior 
prevalência de meninas (28,79%) inativas, quando comparados 
com os meninos (20,59%).  Quanto a ser muito ativa, a maioria 
(29,41%) dos 101 escolares classificados nesse nível foram 
meninos. Quanto às outras classificações observa-se similaridade 
entre os gêneros. Não foi encontrada diferença estatística 
significativa entre os grupos (p=0,114). 
 
TTaabbeellaa  0011 - Associação do Nível de Atividade Física (AF) e o gênero. 
Teresina, 2018. 

NNíívveell  ddee  
AAFF  

MMaassccuulliinnoo  FFeemmiinniinnoo  TToottaall  pp  --  VVaalloorr  

 nn  %%  nn  %%  nn  %%    
           
Inativo 

 
42 

 
20,59 

 
57 

 
28,79 

 
99 

 
24,63 

                
 
p=0,114 

                                       
              

Insuf.  
Ativo 

50 24,51 52 26,26 102    25,37 

Moderad. 
Ativo 

52 25,19 48    24,24 100    24,88 

Muito 
Ativo 

60 29,41 41    20,71 101    25,12 

TToottaall  
  

204 100 198 100 402 100   

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.  
 
A tabela 2 mostra a classificação dos hábitos alimentares 

dos escolares. Observa-se uma maior prevalência (84,33%) de 
escolares com hábitos alimentares considerados insuficientes com 
relação à quantidade de comida, enquanto um pequeno 
percentual (14,68%) foi classificado com hábitos alimentares 
adequados. Quando comparado à alimentação entre os gêneros, 
encontraram-se resultados semelhantes. Não houve diferenças 
significativas nos resultados encontrados (p=0,960). 
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TTaabbeellaa  0022 - Associação dos hábitos alimentares e o gênero. Teresina, 
2018. 
 

HHáábbiittooss  
aalliimmeennttaarreess 

MMaassccuulliinnoo   FFeemmiinniinnoo   TToottaall 
pp--  vvaalloorr  

nn          %%  nn                %%  nn          %%  

Adequada 29   49,15 30    50,85 59     14,68 p=0,960 

Excessivo 2      50 2     50 4       1,0  

Insuficiente 173  51,03 166    48,97 339    84,33  

TToottaall  204  0,75 198  49,25 402     100   

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
  
 A tabela 3 demostra que a maioria dos escolares (51%) fica 
assistindo TV no tempo fora da escola. Quando comparado os 
gêneros, as meninas (55,56%) prevalecem sobre os meninos nesse 
tempo de assistência à TV. As mesmas, também ajudam mais em 
casa que os meninos. Já os meninos prevalecem sobre as meninas 
quanto à prática de esportes no tempo fora da escola. Observa-
se que houve diferença significativa estatística entre os grupos 
(p=0,00).  
 
TTaabbeellaa  0033  --  Associação entre atividades realizadas no Tempo fora da 
escola e o gênero. Teresina, 2018. 
Atividades 
realizadas no 
tempo fora da 
escola 

MMaassccuulliinnoo FFeemmiinniinnoo   Total                

nn            %%  nn            %%  nn              %%  pp--  vvaalloorr  

AAjjuuddaannddoo  eemm  
ccaassaa  

32    15,69 65     32,83 97    24,13  
 
p=0,00* AAssssiissttiinnddoo  TTVV  95      46,57 110    55,56 205    51,0 

BBrriinnccaannddoo  17    8,33 6      3,03 23     5,72 

PPrraattiiccaannddoo  
EEssppoorrtteess  

60      29,41 17      8,59 77     19,15 

TToottaall  204 100 198 100 402 100   
Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 
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Na figura 1 temos a associação entre o nível de atividade 
física e hábitos alimentares. Não foram encontrados resultados 
estatisticamente significativos (p=0,085), porém observa-se 
maior prevalência (26,84%) de escolares inativos com hábitos 
alimentares insuficientes. Importante ressaltar que no grupo dos 
muito ativos a maior prevalência (38,98%) foi de escolares com 
hábitos alimentares adequados.  
 
FFiigguurraa  11 - Associação entre o Nível de Atividade Física e Hábitos 
Alimentares dos Escolares. Teresina, 2018. 

 
Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 
  

A figura 02 mostra a associação entre os hábitos 
alimentares e a classificação das atividades realizadas pelos 
escolares no tempo fora da escola. Não foram encontrados 
resultados estatisticamente significativos (p=0,979), mas observa-
se que dos escolares que passam a maior parte do tempo fora da 
escola assistindo TV, a maioria possui hábitos alimentares 
insuficientes (51,0%). 
 
  
  
  
  
  
  

0

10

20

30

40

50

Inativo Insuf. Ativo Mod. Ativo Muito Ativo

13,56

25,42
22,03

38,98

0

25

50

2526,84 25,37 25,07 22,71

Pe
rc

en
tu

ai
s (

%
)

Adequado Excessivo Insuficiente



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

32 
 

  
FFiigguurraa  22 - Associação entre os Hábitos alimentares e as atividades 
realizadas no Tempo Fora da Escola. Teresina, 2018. 

  
Fonte: Elaborada pelos autores, 2018. 
        
  
DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

O objetivo desse estudo foi avaliar o estilo de vida de escolares 
de 10 a 14 anos da rede pública de Teresina-PI. A mudança no estilo de 
vida das crianças e adolescentes na atualidade vem contribuindo para o 
fortalecimento de maus hábitos diários, o que pode trazer problemas de 
saúde a médio e longo prazo. Os resultados mostraram que a maior 
parte dos escolares apresentaram níveis insuficientes de atividade física e 
hábitos alimentares insuficientes, revelando um estilo de vida excessivo. 

Um estudo realizado por Venâncio et al. (2017) analisou 117 
escolares da cidade Petrolina de Goiás, com idade entre 10 e 19 anos, e 
verificou que 25,6% da amostra encontra-se insuficiente ativo. Fato que 
corrobora com o presente estudo, no qual 25,3% dos escolares estão 
classificados como insuficiente ativo e 24,6% como inativos.  

Neste estudo os resultados apresentaram uma forte tendência 
desses escolares ao sedentarismo, o que pode implicar prejuízos na sua 
saúde física. Segundo Silva et al. (2013) ser inativo e insuficiente ativo 
está fortemente associado ao desenvolvimento de obesidade e, 
possivelmente, a doenças cardiovasculares.   

Dessa forma, observa-se que a prática de exercícios regulares 
possui uma boa relação com o nível adequado de qualidade de vida. 
Estudo afirma que pouca atividade física é associada a outros 
comportamentos negativos para a saúde de jovens e adolescentes (PATE 
et al., 1996). Jovens e adolescentes devem ser alertados e encorajados a 
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envolverem-se em estilo de vida ativa se queremos controlar os custos 
na área de saúde, reduzir a incidência de doenças crônicas degenerativas 
e melhorar a qualidade global de vida do cidadão (NAHAS, 2013). 

Uma pesquisa realizada com estudantes de uma escola da rede 
pública da cidade de Campina Grande – PB observou que a maioria dos 
alunos (87,5%) foi classificada como sedentário e que todas as mulheres 
da pesquisa se encontravam nesta classificação (FIGUEIREDO, 2016).   

Estes altos índices de inatividade física, se associados com maus 
hábitos alimentares, são precursores de possíveis problemas de saúde que 
influenciarão diretamente na qualidade de vida. Os resultados desta 
pesquisa revelam que 84,3% da amostra apresenta alimentação 
insuficiente, ou seja, não consomem porções suficientes de nutrientes 
como é recomendado pela pirâmide alimentar. Resultados semelhantes 
a este podem ser vistos na pesquisa de Silva et al. (2016) em que a 
maioria da amostra de escolares apresentou um consumo insuficiente de 
frutas. 

A maioria dos escolares deste estudo (51%) utiliza maior parte 
do seu tempo fora da escola assistindo Tv, o que pode influenciar no 
estilo de vida negativamente. Um estudo de Souza e Silva (2018) avaliou 
192 adolescentes, sendo que 72, 58% dos que foram classificados como 
sedentários, apresentam uma utilização de mais de 2 horas diárias em 
tvs, computadores e ou videogames. 

Os achados a respeito da preferência por assistir televisão em 
ambientes não escolares vão de encontro a um estudo realizado por 
Rodrigues e Fiates (2012) com alunos de uma escola pública e de uma 
escola particular da cidade de Florianópolis-SC. Os autores constataram 
que o hábito de assistir televisão é excessivo entre os estudantes das duas 
escolas. 

Importante ressaltar um estudo realizado com universitários de 
uma Universidade Pública do Nordeste do Brasil, localizada na cidade 
de São Cristovão-SE, mostrou que acadêmicos com uma alimentação 
inadequada apresentaram cinco vezes mais chances de serem pouco 
ativos que seus pares com alimentação adequada (SILVA, et al. 2011).  
Assim, os resultados apontam para uma situação preocupante com 
relação ao estilo de vida saudável desses estudantes. 

A figura 1 dos resultados mostra que 26,84% dos escolares 
inativos apresentam hábitos alimentares insuficientes, revelando a 
associação entre os hábitos alimentares e o nível de atividade física. 
Fernandes (2006) revelou em sua pesquisa que jovens obesos 
permaneciam mais tempo em repouso do que os jovens eutróficos, 
contribuindo para a associação entre inatividade e alimentação 
insuficiente.  

Um estudo realizado na cidade de Fortaleza - CE, no qual foi 
realizada a avaliação do estilo de vida de adolescentes mostrou que dos 
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591 alunos entre 14 e 17 anos, 44% foram classificados com estilo de 
vida positivo e o restante regular no aspecto nutrição (VASCONCELOS 
et al. 2013). Já outro estudo realizado em Florianópolis com 865 
adolescentes indicou que de maneira geral os adolescentes apresentaram 
um estilo de vida positivo no aspecto nutrição (MARIA et al., 2009).  

O presente estudo mostrou que quando comparado as 
atividades dos alunos fora da escola e o fator nutricional, a maioria dos 
alunos passam mais tempo assistindo TV, e que os mesmos possuíam 
maus hábitos alimentares. Um estudo de Rocha (2015) verificou 246 
estudantes, entre 12 e 20 anos, de duas escolas portuguesas, o mesmo 
mostrou a influência da mídia e das redes sociais nos hábitos alimentares 
da população jovem desse país.  

Ainda associando o tempo gasto fora da escola e o fator 
nutricional, temos o estudo de Venâncio (2013), que mostra que a 
maioria dos escolares, de ambos os sexos, passam boa parte de seu 
tempo livre assistindo à televisão e adotam hábitos alimentares em 
relação ao que é sugerido pela pirâmide alimentar.                                                                                                                           

No presente estudo os fatores como nível de atividade física, 
hábitos alimentares e tempo gasto fora da escola são as variáveis que 
indicam o estilo de vida dos escolares, com eles podemos avaliar que a 
maioria dos alunos apresenta um estilo de vida não saudável, com várias 
horas assistindo televisão, maus hábitos alimentares e uma forte 
tendência ao sedentarismo. 

 
CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  

 
Conclui-se que dentre os escolares inativos, as meninas se 

mostraram mais sedentárias do que os meninos. Já no grupo dos 
escolares muito ativos, os meninos possuem maior prevalência que as 
meninas. Quanto à análise dos hábitos alimentares, a maioria dos 
escolares foi classificada com hábitos alimentares considerados 
insuficientes quanto à ingestão de alimentos conforme a nova pirâmide 
alimentar. Com relação ao tempo fora da escola, a maioria dos escolares 
relata ficar assistindo TV e destes, as meninas prevalecem sobre os 
meninos. Já os meninos se sobressaíram das meninas quanto à prática de 
esportes no tempo fora da escola. 

Quando associados o nível de atividade física e hábitos 
alimentares houve maior prevalência de escolares inativos com hábitos 
alimentares insuficientes. Assim como, escolares muito ativos com 
hábitos alimentares adequados. Quanto à associação entre os hábitos 
alimentares e as atividades realizadas no tempo fora da escola, à maioria 
dos escolares que passam a maior parte do tempo fora da escola 
assistindo TV, possui hábitos alimentares insuficientes. 
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Espera-se que mais estudos de base populacional sejam 
realizados com o intuito de avaliar o estilo de vida e em particular os 
aspectos relacionados à atividade física e os hábitos alimentares de 
crianças e adolescentes. Só por meio de mais estudos com abordagens 
multidisciplinares nessa área podemos elaborar alternativas que 
promovam a saúde e melhorem a qualidade de vida dessa população. 
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Francilene Batista Madeira 
 
A adolescência é um período importante para ações de 

promoção de saúde e prevenção de fatores de risco, considerando que 
os hábitos adquiridos nesta fase tendem a perdurar ao longo da vida 
(COSTA et al., 2018). Nesse período ocorrem mudanças significativas de 
comportamentos, nas relações interpessoais, nos valores e no 
desenvolvimento da identidade. Em geral, o contexto social e 
econômico no qual o adolescente está inserido exerce importante 
influência no seu estilo de vida (OLIVEIRA, 2017).  

Estudos atuais apontam que os adolescentes dedicam muitas 
horas do seu dia em atividades que não aumentam o gasto calórico 
acima dos níveis de repouso, denominadas de comportamento 
sedentário (CS) (COSTA et al., 2018; PeNSE, 2015). Dentre os principais 
exemplos dessas atividades estão aquelas com demanda energética igual 
ou inferior a 1.5 equivalentes metabólicos (METs), como assistir 
televisão, o uso do computador e a prática de jogos eletrônicos na 
posição sentada (MENEGUCI et al., 2015).  

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE, 2015), 
inquérito realizado com escolares adolescentes que compõe a vigilância 
de fatores de risco e proteção das doenças crônicas no Brasil, mostram 
que 68,11% dos adolescentes apresentavam CS. Em outro estudo, 
Lourenço et al. (2018) constataram que a prevalência de CS em escolares 
de 14 a 19 anos foi de 81,6%. Alguns fatores como o rápido avanço 
tecnológico, a intensa urbanização e a insegurança gerada pela violência 
conduziram a esse cenário (PARÁJARA et al., 2019; DEL DUCA et al., 
2015).  

As recomendações atuais apontam que os adolescentes 
deveriam limitar-se ao tempo máximo de duas horas/dia em CS (ZINK 
et al., 2020), pois, independentemente dos níveis de atividade física, 
uma alta quantidade desse comportamento está relacionada a um risco 
aumentado de mortalidade (MAYORGA-VEGA et al., 2019). O excesso 
dessa exposição também tem sido associado ao aumento dos níveis de 
ansiedade (STANCZYKIEWICZ et al.,2019), comportamentos antissociais 
(RODRIGUEZ-AYLLON et al., 2019), obesidade (MOHAMMADI et al., 
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2019) e consumo de alimentos de baixo valor nutricional (AL-DOMI et 
al., 2019).  

A realização de exercícios físicos na adolescência está 
relacionada a benefícios de curto e longo prazo (HALLAL et al., 2010). 
Ser fisicamente ativo aumenta a aptidão cardiorrespiratória que é um 
aspecto positivamente associado à saúde mental, cardiovascular e 
metabólica (COLEDAM et al., 2016). De modo global, os trabalhos 
relatam alta prevalência de excesso de peso entre populações jovens, 
com resultados que variam de 14,7% a 38,6%. No estudo realizado por 
Silva et al. (2017) sobre o estado nutricional de estudantes da rede 
pública de ensino, o excesso de peso foi diagnosticado em 27,7% da 
amostra total, representado por sobrepeso (18,7%), obesidade (8,4%) 
e obesidade grave (0,6%).  

A alimentação tem um papel primordial na promoção de 
condições favoráveis para um adequado crescimento e desenvolvimento 
físico e cognitivo do adolescente (SILVA; TEIXEIRA; FERREIRA, 2014). 
O consumo de alimentos saudáveis como frutas, vegetais e hortaliças, 
por serem ricos em micronutrientes, auxilia na promoção da saúde e na 
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, além de ter 
importante papel na manutenção das funções cerebrais, influenciando 
assim o processo de aprendizagem (IZIDORO et al., 2014). 

De acordo com Guerra et al. (2016), existe uma associação 
positiva entre o CS, o baixo nível de atividade física e o maior consumo 
de alimentos ricos em calorias e gordura. Segundo os dados da PeNSE 
2009 e 2015, os adolescentes que apresentavam CS consumiam maiores 
quantidades de alimentos prejudiciais à saúde (COSTA et al., 2018). As 
mídias digitais acabam influenciando nas práticas alimentares da 
população intermediando o consumo desses alimentos (CECCATTO et 
al., 20 18), tendo uma maior probabilidade de ganhar peso e tornar-se 
um obeso (COLEDAM et al., 2016).  

Sabendo que, em adolescentes, o CS está associado a um maior 
risco de aparecimento de doenças, é importante que se promova a 
adoção de comportamentos saudáveis, maximizando o consumo de 
alimentos adequados (NDAGIRE; MUYONGA; DOROTY, 2019) e a 
prática de atividade física (MARINHO; RIBEIRO, 2019). Nesse sentido, 
a escola é um ambiente favorável para a promoção da saúde dos 
adolescentes, devendo elaborar estratégias que os habilitem para 
cuidarem de si e para favorecer mudanças positivas em seus 
comportamentos de saúde. Ela também deve estimular o protagonismo, 
a autonomia e a criatividade dos estudantes (GOMES, 2009). 

Diante o exposto, o objetivo deste estudo foi verificar a 
associação do CS com hábitos alimentares e estado nutricional de 
estudantes do Ensino Médio de uma escola pública de tempo integral da 
cidade de Teresina (PI). 
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 
Realizou-se um estudo transversal, de caráter descritivo e 

abordagem quantitativa, com uma amostra de 170 estudantes do ensino 
médio, de ambos os sexos, na faixa etária de 14 a 18 anos, regularmente 
matriculados em uma escola estadual de tempo integral da cidade de 
Teresina (PI). Para o cálculo da amostra foi considerada a população de 
alunos regularmente matriculados na escola. A amostra final foi estimada 
considerando o nível de confiança de 95% e erro amostral de 5%.  
Foram selecionadas, por meio de sorteio, duas turmas de cada série (1º, 
2º e 3º ano), e foram considerados elegíveis os alunos que estavam 
presentes em sala de aula no dia da pesquisa. 

Foram inclusos na pesquisa os adolescentes que cursavam o 
ensino médio, estavam frequentando regularmente as aulas e aceitaram 
participar voluntariamente do estudo. A coleta de dados ocorreu nos 
meses de setembro e outubro de 2019. Inicialmente foi solicitada 
autorização dos diretores e/ou dirigentes da escola para entrada nas salas 
de aula.  

No dia e horário agendados, os pesquisadores entraram nas salas 
de aula e fizeram a exposição oral sobre os objetivos da pesquisa e 
procedimentos a serem utilizados na coleta de dados. Participaram da 
pesquisa os estudantes presentes em sala de aula no momento da coleta 
de dados e que aceitaram participar espontaneamente do estudo, 
mediante assinatura do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido 
(TALE) e do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos pais ou 
responsáveis (TCLE). 

Para a coleta de dados, foi aplicado um questionário que 
versava sobre características sociodemográficas, atividade física, hábitos 
alimentares e comportamento sedentário e mensuradas as medidas 
antropométricas de massa corporal e estatura, para avaliação do estado 
nutricional. A massa corporal foi aferida em uma balança eletrônica 
portátil da marca Marte® classe III, modelo LC200-PS, com capacidade 
para 199.95 kg, mínima de 1 kg e precisão de 50g. A estatura foi 
mensurada com uma fita métrica fixada à parede, com precisão de 
0,1cm. Durante o protocolo de aferição, os jovens se mantiveram 
descalços, com os pés juntos, calcanhares encostados na parede, em 
postura ereta, com olhar no plano de Frankfurt (LOHMAN,1986). 

As variáveis sociodemográficas analisadas neste estudo foram: 
sexo, idade em anos completos, série, raça/cor da pele e a escolaridade 
do pai e da mãe. O  CS foi avaliado pelo tempo gasto em frente a uma 
tela -tempo de tela – (TT) e o tempo gasto ao celular - tempo de 
smartphone – (TS) durante a semana, representando a rotina diária. TT 
foi obtido por um questionário que avaliou o tempo gasto por dia em 
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frente à televisão e ao computador. TS foi adicionado e avaliado 
separadamente. Foi considerado como ponte de corte para definição do 
CS, o estudante passar o tempo superior a duas horas (>2h) realizando 
individualmente cada uma dessas atividades (MIRANDA et al., 2018). 

Para avaliação dos hábitos alimentares, utilizou-se as perguntas 
que constam na PeNSE. Desenvolvida pelo IBGE, que fornece 
informações para o Sistema de Vigilância de Fatores de Risco de Doenças 
Crônicas não Transmissíveis, do Ministério da Saúde, com dados 
atualizados sobre a distribuição desses fatores no público-alvo (PeNSE, 
2015). Foi abordado o consumo semanal de alimentos considerados 
marcadores de alimentação saudável (MAS) como feijão, legumes ou 
verduras e frutas frescas e de alimentação não saudável (MANS) como 
salgados fritos, guloseimas, refrigerantes, alimentos ultraprocessados 
salgados e fast food. Para os MAS, o consumo foi considerado 
satisfatório quando ≥ 5 dias/semana e insatisfatório quando <5 
dias/semana. Já para os MANS, foi considerado satisfatório quando < 5 
dias/semana e insatisfatório quando ≥ 5 dias/semana (PeNSE, 2015). 

Para avaliação da atividade física, foram utilizadas as três 
perguntas que constam no questionário perfil do estilo de vida 
individual, que tratam sobre atividade na escola, no deslocamento para 
a escola e fora da escola (NAHAS, 2010). As perguntas possuem quatro 
opções de respostas em forma de escala do tipo Likert: nunca, às vezes, 
quase sempre e sempre, correspondentes aos valores que variam de 0 a 
3. Na análise, as alternativas nunca e às vezes (valores 0 e 1) foram 
consideradas insatisfatórias e as alternativas quase sempre e sempre 
(valor 2 e 3), como satisfatórias (FARIAS; SOUSA; SANTOS, 2016). 

Para classificação do Índice de Massa Corporal (IMC), utilizou-
se a proposta da OMS (2007) para crianças e adolescente de 5 a 18 anos. 
Foi estabelecido o estado nutricional dos alunos com base em quatro 
categorias: desnutrido, normal (eutrófico), sobrepeso e obesidade. 

A análise estatística dos dados foi realizada no Programa R 
Project for Statistical Computing, versão 3.5.0. Inicialmente, na análise 
descritiva foram verificadas as frequências absolutas e relativas das 
variáveis. Em seguida, utilizou-se o teste qui-quadrado e Exato de Fischer 
para verificar associações entre as frequências das variáveis qualitativas. 
Considerou-se nível de significância de p≤0,05 em todas as análises. 

 
RREESSUULLTTAADDOOSS  

 
Participaram do estudo 170 escolares com idade média de 16,0 

(DP±1,2) anos, matriculados na primeira (31,8%), segunda (31,2%) e 
terceira (37%) séries do ensino médio de uma escola pública estadual de 
tempo integral de Teresina, Piauí. Conforme a Tabela 1, a maioria 
pertence ao sexo feminino (52,3%) e se autodeclarou de raça/cor da 
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pele parda (43,5%).  Em relação à escolaridade paterna e materna, a 
maioria dos pais (37,4%) e das mães (41,9%) possui o ensino médio 
completo. 

Na Figura 1 são apresentados os percentuais de escolares do sexo 
masculino e feminino que consomem alimentos marcadores de 
alimentação saudável, sendo frutas, feijão e legumes/verduras. Houve 
diferença estatisticamente significativa no consumo de feijão (p=0,006), 
onde os rapazes (60,5%) apresentaram consumo mais satisfatório em 
relação às moças (39,3%). 
 
TTaabbeellaa  11  --  Características sociodemográficas dos estudantes de uma 
escola pública estadual de ensino médio, Teresina-PI - 2019.  

  
VVaarriiáávveeiiss  

AAmmoossttrraa  ttoottaall  
  ((nn==117700))  

  NN  %%  
SSeexxoo    

Masculino 81 47,7 
Feminino 89 52,3 

RRaaççaa//ccoorr  ddaa  ppeellee    
Amarela 19       11,2 
Branca 33 19,4 
Preta 38 22,4 
Parda 74 43,5 
Outras 6  3,5 

SSéérriiee  eennssiinnoo  mmééddiioo   
Primeira 54 31,8 
Segunda 53 31,2 

   Terceira 63 37,0 
EEssccoollaarriiddaaddee  ppaatteerrnnaa     

Analfabeto  7        4,3 
Ensino Fundamental incompleto 17 10,4 
Ensino Fundamental completo 51 31,3 
Ensino Médio 61 37,4 
Ensino Superior 17 10,4 
Pós-Graduação    10  6,1 

EEssccoollaarriiddaaddee  mmaatteerrnnaa     
Analfabeto  02 1,2 
Ensino Fundamental incompleto 14 8,4 
Ensino Fundamental completo 40 24,2 
Ensino Médio 69 41,9 
Ensino Superior 20 12,1 
Pós-Graduação    20       12,1 
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Os maiores percentuais satisfatórios foram observados no 
consumo de feijão por parte dos rapazes (60,5%) e de legumes/verduras 
por parte das moças (49,9%).  Já os percentuais insatisfatórios foram 
maiores para o consumo de frutas, sendo 69,7% para as moças e 61,7% 
para os rapazes. 

 
  
FFiigguurraa  11  --  Frequência de consumo de alimentos marcadores de 
alimentação saudável satisfatório (≥ 5 dias/semana) e insatisfatório (< 
5 dias/semana) por sexo de adolescentes do ensino médio de uma escola 
pública estadual, Teresina-PI, Brasil, 2019, n=170. 

 
Na Figura 2 são apresentados os percentuais de escolares por 

sexo que consomem alimentos marcadores de alimentação não 
saudável, sendo frituras, guloseimas, refrigerante, ultra processados e fast 
food. Não houve diferença estatisticamente significativa no consumo de 
nenhum dos alimentos em relação ao sexo. O percentual de consumo 
satisfatório foi, em geral, maior do que o insatisfatório para todos os 
alimentos. Os maiores percentuais satisfatórios foram observados no 
consumo de fast foods, sendo 93,8% por parte dos rapazes e 93,3 % 
por parte das moças.  Já os percentuais insatisfatórios foram maiores 
igualmente para o consumo de guloseimas e processados, por parte das 
moças (33,7%).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,3 32,3
39,3

60,5
49,9

39,5

69,7
61,7 60,7

39,5

55,1 60,5

Fem Masc Fem Masc Fem Masc
Frutas Feijão Legumes / verduras

≥ 5/ DIAS < 5/ DIAS
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FFiigguurraa  22  --  Frequência de consumo de alimentos marcadores de 
alimentação não saudável satisfatório (< 5 dias/semana) e insatisfatório 
(≥ 5 dias/semana) de adolescentes de uma escola pública, Teresina-PI, 
Brasil, 2019, n=170. 
 

 A Tabela 2 mostra a frequência de estudantes, por sexo, 
classificados conforme o seu estado nutricional, de acordo com o IMC e 
a prática de atividade física dentro da escola, fora da escola e no seu 
deslocamento diário. O percentual de alunos que marcou as opções 
“quase sempre” e “sempre” para a prática dessas atividades foi 
classificado como satisfatório, e “nunca” e “às vezes” como 
insatisfatório. Houve diferença significativa quando comparada a 
atividade física realizada na escola (P-valor=0,043), mostrando que as 
moças apresentam percepção de insatisfação maior que os rapazes.  

 
TTaabbeellaa  22  --  Classificação do estado nutricional, comportamento 
sedentário e de componentes de atividade física da amostra total por 
sexo de estudantes de uma escola pública estadual, Teresina, PI - 2019.  

82 85,2

66,3 71,6
85,4 86,4

66,3
75,3

93,3 93,8

18 14,8

33,7 28,4
14,6 13,6

33,7
24,7

6,7 6,2

Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc Fem Masc

Frituras Guloseimas Refrigerante Processados Fast foods
<5/ DIAS

VVaarriiáávveeiiss  NN((%%))  FFeemmiinniinnoo    
nn  ((%%))  

MMaassccuulliinnoo    
nn  ((%%))  

PP--
vvaalloorr**  

IIMMCC**      
Desnutrido 12 (7,1) 5 (5,6) 7 (8,6) 

0,488 

Eutrófico 129 (75,9) 67 (75,3)  62 (76,5) 

Sobrepeso 18 (10,6) 9 (10,1) 9 (11,1) 

Obesidade 11 (6,5) 8 (9,0) 3 (3,7) 
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*Teste Qui-quadrado (significância P<0,05) 
 

 A tabela 3 mostra a associação do CS por tempo de smartphone 
com variáveis sociodemográficas, estado nutricional, consumo alimentar 
e atividade física. Houve diferença estatisticamente significativa apenas 
quando comparado o CS com o consumo alimentar relacionado ao 
consumo de frituras (p= 0,05) e alimentos ultra processados (p=0,016). 

 
TTaabbeellaa  33 - Associação do comportamento sedentário pelo uso de 
smartphone com variáveis sociodemográficas, estado nutricional, 
consumo alimentar e atividade física  de estudantes de uma escola 
pública estadual, Teresina, PI – 2019. 

 
  

VVaarriiáávveeiiss  
SSmmaarrttpphhoonnee  

((≤≤  22  
hhoorraass//ddiiaa))  

SSmmaarrttpphhoonnee  
((>>  22  

hhoorraass//ddiiaa))  

  
PP--

vvaalloorr**  
nn    %%  NN  %%    

SSeexxoo       
Feminino 12 13,5 77 86,5 0.37 
Masculino 15 18,5 66 81,5  

SSéérriiee  eennssiinnoo  mmééddiioo      
Primeira 9 16,7 45 86,3 0.254 
Segunda 5 9,5 48 90,6  
Terceira 13 20,6 50 79,4  

CCoommppoorrttaammeennttoo  
SSeeddeennttáárriioo  

    

  Tempo de    
smartphone        
>2h dia 

    143(84,1) 77 (53,8) 66 (46,2) 0,370 

 Tempo de tela       
>2h dia 

     76 (44,8)           38 (42,7) 38 (46,9) 0,581 

AAttiivviiddaaddee  ffííssiiccaa  
nnaa  eessccoollaa  

    

Satisfatório     159 (93,5) 80 (89,9) 79 (97,5) 0,043 

Insatisfatório      11 (6,5) 9 (10,1) 2 (2,5)  

AAttiivv..  ffííssiiccaa  ffoorraa  
ddaa  eessccoollaa  

    

Satisfatório    122 (71,8) 60 (67,4) 62 (76,5) 0,187 

Insatisfatório     48 (28,2) 29 (32,6) 19 (23,5)  

DDeessllooccaammeennttoo      

Satisfatório   135 (79,4) 67 (75,3) 68 (83,9) 0,163 

Insatisfatório    35 (20,6) 22 (24,7) 13 (16,1)  
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EEssttaaddoo  nnuuttrriicciioonnaall       
Desnutrido 2 16.7 10 83,3 0.95 
Eutrófico 21 16.3 108 83,7  
Sobrepeso 2 11.1 16 88,9  
Obesidade 2 18.2 9 81,8 0.95 

CCoonnssuummoo  aalliimmeennttaarr       
Feijão≥5 dias 14 16.7 70 83,3 0.78 
Feijão<5 dias 13 15.1 73 84,9  
Legumes≥5 dias 16 22.2 56 77,8 0.053 
Legumes<5 dias 11 11.2 87 88,8  
Frutas≥5 dias 9 15.5 49 84,5 0.92 
Frutas<5 dias 18 16.0 94 84,0  
Frituras≥5 dias 0 0.0 28 100,0 0.009a 
Frituras<5 dias 27 19.0 115 81,0  
Guloseimas≥5 dias 10 18.9 43 81,1 0.47 
Guloseimas<5 dias 17 14.5 100 85,5  
Refrigeran.≥5 dias 1 4.2 23 95,8 0.07 a 
Refrigeran.<5 dias 26 17.8 120 82,2  
Alim. proces.≥ 5dias 3 6.0 47 94,0 0.01 a 
Alim. Proces.<5 dias 24 20.0 96 80,0  
Fast food≥ 5dias 0 0.0 11 100,0 0.14 a 
Fast food<5 dias 27 17.0 132 83,0  

AAttiivv..  ffííssiiccaa  nnaa  eessccoollaa       

Satisfatório 14 14,1 85 85,9 0.46 
Insatisfatório 13 18,3 58 81,7  

AAttiivv..  ffííssiiccaa  ffoorraa  ddaa  eessccoollaa       
Satisfatório 12 16,9 59 83,1 0.75 
Insatisfatório 15 15,1 84 84,8  

DDeesslloocc..  ddiiáárriioo  
ccaammiinnhhaarr//ppeeddaallaarr  

     

Satisfatório 12 13,6 76 86,4 0.40 
Insatisfatório 15 18,3 67 81,7  

a  Teste exato de Fischer  bTeste Qui-quadrado (significância P<0,05)
  

  
 A tabela 4 mostra a associação do CS, relacionado ao TT, com 
variáveis sociodemográficas, estado nutricional, consumo alimentar e 
atividade física. Houve diferença significantemente estatística apenas 
quando comparado o CS com o domínio deslocamento diário através 
de caminhada ou pedalada (p=0,019). 
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TTaabbeellaa  44 - Associação do CS pelo tempo de tela (televisão e 
computador) com variáveis sociodemográficas, estado nutricional, 
consumo alimentar e atividade física da amostra total de estudantes 
de uma escola pública estadual, Teresina, PI – 2019.  

  
VVaarriiáávveeiiss  

TTeemmppoo  ddee  tteellaa  
((≤≤  22  

hhoorraass//ddiiaa))  

TTeemmppoo  ddee  tteellaa  
((>>  22  

hhoorraass//ddiiaa))  

PP--vvaalloorr**  

n  % N % 

SSeexxoo       
Feminino 51 57,3 38 42,7 0,581 
Masculino 43 53,1 38 46,9  

EEssttaaddoo  nnuuttrriicciioonnaall       
Desnutrido 8 66,7 4 33,3 0,359 
Normal 70 74,3 59 45,7  
Sobrepeso 12 66,7 6 33,3  
Obesidade 4 36,4 7 63,6  

CCoonnssuummoo  aalliimmeennttaarr       
Feijão ≥ 5 dias 42 50,0 42 50,0 0,170 
Feijão < 5 dias 52 60,5 34 39,5  
Legumes ≥ 5 dias 35 48,6 37 51,4 0,133 
Legumes < 5 dias 59 60,2 39 39,8  
Frutas ≥ 5 dias 28 48,3 30 51,7 0,185 
Frutas < 5 dias 66 58,9 46 41,1  
Frituras ≥ 5 dias 16 57,1 12 42,9 0,830 
Frituras < 5 dias 78 54,9 64 45,1  
Guloseimas≥5 dias 29 54,7 24 45,3 0,919 
Guloseimas<5 dias 65 55,6 52 44,4  
Refrigeran.≥5 dias 9 37,5 15 62,5 0,058 
Refrigeran.<5 dias 85 58,2 61 41,8  
Alim. proces.≥5 dias 29 58 21 42 0,647 
Alim. Proces.<5 dias 65 54,1 55 45,9  
Fast food ≥ 5 dias 6 54,5 5 45,5 0,959 
Fast food < 5 dias 88 55,4 71 44,6  

AAttiivv..  ffííssiiccaa  nnaa  eessccoollaa       

Satisfatório 123 77,4 36 22,6 0,299 
Insatisfatório 7 63,6 4 36,4  

AAttiivv..  ffííssiiccaa  ffoorraa  ddaa  eessccoollaa       
Satisfatório 94 77,0 28 23,0 0,777 
Insatisfatório 36 75,0 12 25,0  

DDeesslloocc..  ddiiáárriioo  
ccaammiinnhhaarr//ppeeddaallaarr  

     

Satisfatório 98 72,6 37 27,4 0,019 
Insatisfatório 32 91,4 3 8,6  

*Teste Qui-quadrado (significância P<0,05) 
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DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  

 
Os resultados do presente estudo mostram que o CS teve 

associação com os hábitos alimentares de escolares, uma vez que os que 
relataram consumo de alimentos marcadores de alimentação não 
saudável tiveram maior exposição ao TS. No entanto, não foi 
encontrada associação significativa com o estado nutricional de 
adolescentes, corroborando com o resultado dos estudos de Santos et 
al. (2013) e Pinho et al. (2017). No estudo realizado por Dias et al. 
(2014), os adolescentes com excesso de peso apresentaram chance maior 
de ter CS. Segundo Lucena et al. (2015), os estudos que observaram 
associação positiva entre TT e o excesso de peso corporal, na maioria 
das vezes, mediram apenas o tempo assistindo à televisão e essa 
associação não foi identificada nos estudos que usaram medidas 
objetivas de CS. 

Entre os adolescentes, o tempo gasto em CS, como assistir à 
televisão e usar vídeo games e computadores, vem crescendo ao longo 
do tempo. Segundo a pesquisa TIC Kids online Brasil 2018, cerca de 24,3 
milhões de crianças e adolescentes com idade entre 9 e 17 anos são 
usuários de internet no Brasil, principalmente por meio de smartphone 
(93%). Mesmo a maioria das pessoas apresentando CS ao utilizar ao 
celular, a maior parte dos estudos negligencia esse parâmetro para 
avalia-lo, assim como outros problemas relacionados (LOURENÇO; 
SOUSA; MENDES, 2019). Por esse motivo, o presente estudo considerou 
o uso do smartphone como uma variável independente, objetivando 
entender a relação entre a exposição excessiva e outras variáveis, para 
que estudos futuros possam incluir o TS dentro de pesquisas científicas. 

A presença de CS por TT em 44,8% dos estudantes corrobora 
com o estudo realizado por Ferreira et al. (2015), diferente do estudo 
de Lourenço et al. (2018), que encontrou uma prevalência de CS elevado 
em 81,6% dos adolescentes. Essa diferença entre os resultados pode ser 
explicada pela inexistência de padrões na avaliação do CS em 
adolescentes, seja por diferentes formas de operacionalizar esses 
comportamentos (tempo de tela, tempo sentado, tempo de televisão), 
pelos métodos e ferramentas que são utilizados na sua avaliação e pelos 
diferentes pontos de corte (GUERRA; JÚNIOR; FLORINDO, 2016). 

No presente estudo não se observou associação significativa 
entre as séries do ensino médio e o CS por TT. Resultados similares foram 
encontrados por Tenório et al. (2010), no entanto, se diferem dos 
achados do estudo de Lourenço et al. (2018), onde os adolescentes das 
séries iniciais do ensino médio foram mais propensos para CS. Também 
não houve diferença em relação ao sexo, sendo corroborado por 
Rangel, Freitas e Rombaldi (2015). No entanto, os resultados de Farias 
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et al. (2019) mostraram que as meninas apresentavam maior prevalência 
de comportamento sedentário por TT. Mendonça et al. (2018) atribuem 
algumas explicações para esse fato, como menor participação das alunas 
nas aulas de educação física, menor apoio social para a prática esportiva, 
menor envolvimento das meninas em brincadeiras ao ar livre, além de 
serem estimuladas a atividades que necessitam menor gasto calórico, 
como atividades intelectuais. 

Com relação aos hábitos nutricionais, os dados do estudo 
revelaram que os meninos ingerem maiores quantidades de MAS, sendo 
frutas (31%) e feijão (49%), enquanto as meninas, uma maior 
quantidade de verduras (40%). Resultados contrários foram 
encontrados por Souza et al. (2015), onde as meninas em geral 
consumiam mais alimentos saudáveis que os meninos. É importante 
destacar que a dieta tem papel fundamental, pois delimita condições 
favoráveis ao crescimento e desenvolvimento do adolescente (SILVA; 
TEIXEIRA; FERREIRA, 2014), além de causar diversas consequências na 
saúde atual e futura (SILVA et al., 2015). 

Considerando o guia e a pirâmide alimentar para a população 
brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015), esses dados são 
preocupantes, pois uma alimentação saudável deve ser planejada com 
alimentos de todos os grupos alimentares, fato não observado nos 
hábitos da maioria dos adolescentes do presente estudo. Frutas, legumes, 
verduras e feijão são alimentos ricos em vitaminas e minerais, 
micronutrientes essenciais a diversas reações metabólicas do organismo, 
além de serem indispensáveis para o bom desenvolvimento cognitivo 
dos adolescentes, otimizando o aprendizado escolar (LOPES, 2018). 

O consumo alimentar semanal mostrou também que as meninas 
ingerem uma maior quantidade de MANS, sendo frituras (16%), 
guloseimas (30%), refrigerante (13%), alimentos processados (30%) e 
fast food (6%). Moraes et al. (2018) encontraram resultados similares, 
enquanto no estudo Almeida et al. (2018), os meninos consumiram mais 
refrigerantes que as meninas. Para esses autores as meninas são mais 
influenciadas por propagandas de alimentos saudáveis, o que reflete em 
seus hábitos alimentares. 

As obrigações da vida moderna têm feito com que os 
adolescentes passem mais tempo longe de casa, alimentando-se de uma 
forma menos natural e consumindo, em maior quantidade, produtos 
industrializados e de alto valor energético (CHAVES, 2014). Esses fatores 
contribuem para tornar essa população vulnerável do ponto de vista 
nutricional, favorecendo o excesso de peso e o surgimento de doenças 
metabólicas (CARVALHO; ESTRELA; SILVA, 2016). 

Em relação ao estado nutricional, os dados desse estudo 
mostram que a maioria dos adolescentes estavam eutróficos (75,9%), 
assim como os resultados da pesquisa realizada por Stelle et al. (2017).  
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A prevalência de sobrepeso (10,6%) e obesidade (6,5%) corrobora com 
o estudo de Silva et al. (2017).  Paula et al. (2014), realizaram estudo 
com uma amostra de 217 crianças entre 7 e 11 anos de escolas da rede 
privada da cidade de Fortaleza-CE e encontraram   prevalências de cerca 
de 50% de sobrepeso e obesidade. Essa contraposição no resultado de 
vários estudos pode ser esclarecida pela utilização de diferentes critérios 
para o diagnóstico do nutricional, tamanho das amostras, ampla faixa 
de idade e características sociais e ambientais dos grupos estudados 
(SILVA et al., 2017).  

Vale ressaltar que o IMC não é um indicador capaz de apresentar 
informações da composição corporal de um indivíduo, além de 
demonstrar baixa sensibilidade na identificação do excesso de gordura 
corporal (GUEDES; BISCUOLA; LIMA, 2015). Mesmo a maioria dos 
adolescentes desse estudo sendo eutrófica, o excesso de peso em 17,6% 
dos estudantes deve ser visto com preocupação, tendo em vista que esse 
grupo apresenta elevado risco de obesidade na vida adulta.  

A maioria dos adolescentes (93,5%) relatou participar das aulas 
práticas de Educação Física Escolar, em contraposição ao estudo de 
Vieira e Conceição (2016), onde 44% dos estudantes relataram que as 
aulas não eram desmotivadoras pela falta de variedade e repetição 
contínua dos conteúdos. Nesse sentido, é importante que o professor de 
Educação Física utilize práticas pedagógicas inovadoras para que suas as 
aulas sejam diversificadas, prazerosas e atrativas e possibilite a inclusão 
de todos os alunos (FIGUEIREDO; MARQUES; SILVA, 2014). 

A realização de atividade física fora da escola (71,8%) e o 
deslocamento ativo (79,4%) representam resultados otimistas, pois a 
mobilidade por caminhada ou bicicleta nas áreas urbanas tem sido 
dificultada, especialmente pelo trânsito intenso de automóveis e pela 
insegurança decorrente do aumento da violência (CHRISTOFOLETTI, 
2018). Vários estudos têm comprovado os benefícios da atividade física 
para a saúde do adolescente, como  melhoria do desenvolvimento 
cognitivo e social (BONDÁR et al., 2019), redução dos níveis de 
ansiedade e depressão (LI et al., 2019),  aumento da autoconfiança e 
capacidade funcional para a realização de tarefas diárias (CERRONE et 
al., 2018), melhora da qualidade do sono (PEREIRA et al., 2018) e  
aumento  da massa magra, ajudando na obtenção de resultados mais 
favoráveis contra o obesidade e distúrbios associados (LIMA, 2019). 

Baixos níveis de atividade física e altos níveis de CS elevam as 
chances de sobrepeso na adolescência (SILVA et al., 2010). No estudo de 
Dias et al. (2014), os adolescentes insuficientemente ativos fisicamente e 
com sobrepeso tinham maiores chances de apresentar CS que os ativos 
e eutróficos, respectivamente. Neste trabalho não foi encontrada 
associação entre o TT e a prática de atividade física. 
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O presente estudo não encontrou nenhuma relação entre o 
tempo excessivo de tela e o hábito alimentar dos estudantes. Já Costa et 
al. (2017) evidenciou altas prevalências de consumo diário de pelo 
menos um grupo de alimentos ultra processados em adolescentes com 
CS. No estudo realizado por Lucchini e Enes (2014), o tempo de Tv 
exerceu uma influência negativa sobre a escolha alimentar dos 
adolescentes, tendo um consumo médio maior de doces, açúcares e 
refrigerantes. 

Sobre o uso de celular, não foi encontrada relação significativa 
entre o TS e as variáveis sexo, série e estado nutricional. Contudo, é 
importante ressaltar que, dos 100% dos adolescentes que estavam acima 
do peso, 86,2% apresentaram elevado tempo de celular, corroborando 
com o estudo de Wada et al. (2019). Estes resultados reforçam a 
transição nutricional pela qual o Brasil está passando, com o índice de 
desnutrição sendo reduzido e a obesidade atingindo proporções 
epidêmicas (ALBURQUERQUE et al.,2016). 

O TS foi associado a um elevado consumo de alimentos 
processados e frituras. O uso prolongado de computadores, videogames, 
tablets e smartphones pode causar abstração, o que leva a uma menor 
conscientização sobre a necessidade de uma alimentação saudável, ou 
resultar em jovens ignorando as refeições e substituindo-as por alimentos 
processados e de baixo valor nutricional (GUEDES; DESIDERÁ; 
GONÇALVES, 2018). 

A prevalência de 84,1% de adolescentes com CS elevado pelo 
uso de celular encontrado em nosso estudo é preocupante, pois sua 
utilização por mais de duas horas por dia foi associada a um aumento 
do risco de depressão e diminuição da qualidade do sono em 
adolescentes (LIU et al., 2019). Além disso, pode provocar problemas 
comportamentais, afetando o aprendizado e a cognição (SAGE; 
BURGIO, 2018). O estudo realizado por Tebar et al. (2019), além de 
recente, foi o primeiro a avaliar a relação entre o uso de smartphone e 
tablet e o risco cardiovascular. Os resultados indicaram que, para cada 
hora usando telefone celular ou tablet, houve aumento de 0,46 e 0,36 
mmHg na pressão arterial sistólica e diastólica de adolescentes com peso 
normal. 

Os resultados desse estudo são importantes pois revelaram 
dados sobre comportamentos de saúde de estudantes do ensino médio, 
que passam grande parte do seu dia no ambiente escolar, considerando 
que são estudantes de uma escola de tempo integral. Dentre as limitações 
do presente estudo, destacam-se a subjetividade das medidas realizadas 
por questionários, que devem ser vistas com cautela. No entanto, os 
questionários são bastante utilizados em pesquisas científicas, por serem 
metodologias consideradas práticas, viáveis e validadas para estudos 
populacionais.  
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Outro aspecto refere-se ao fato da amostra ser representativa 
apenas de uma escola, o que nos impede de extrapolar inferências para 
a população de escolares do ensino médio em geral. E por último, é 
importante ressaltar que o delineamento de estudo transversal não 
permite afirmações de relação de causa e efeito. 

 
CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEE  FFIINNAAIISS  

 
Os resultados evidenciaram que uma proporção significativa dos 

adolescentes excedeu o limite de duas horas diárias de tempos de tela e 
uso de smartphone. Não foi encontrada associação significativa entre o 
CS e o estado nutricional dos adolescentes, porém aqueles alunos que 
apresentaram tempo excessivo de smartphone consumiram em maiores 
quantidade alimentos prejudiciais à saúde. São necessários estudos 
longitudinais utilizando medidas subjetivas e também objetivas para 
analisar a associação do CS  com estado nutricional e hábitos alimentares. 
É fundamental que haja estratégias de sensibilização e incorporação de 
práticas educativas em saúde no cotidiano didático-pedagógico das 
escolas para reduzir as consequências negativas do CS e assim promover 
um estilo de vida mais ativo e saudável. 
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Atualmente, crianças e adolescentes estão deixando de praticar 

atividades físicas e isso vem entrando em conflito com o estilo de vidas 
desses indivíduos, a falta de atividades físicas está provocando o 
surgimento cada vez mais cedo de doenças crônicas como diabetes, 
obesidade e doenças cardiorrespiratórias (SILVA et al. 2017). Segundo 
Tenório et al. (2010) a prática de exercícios moderados e/ou rigoroso 
pode propiciar a criança e ao adolescente benefícios à saúde como o 
controle da obesidade e a redução de gorduras sanguíneas (triglicerídeos 
e lipoproteínas de baixa densidade - LDL). 

O aumento do comportamento sedentário (CS) e a diminuição 
de exercícios físicos têm como principal causa o avanço tecnológico, 
porém outros fatores também estão associados (SILVA et al. 2011). 
Crianças e adolescentes estão passando cada vez mais tempos em frente 
de telas de computadores, vídeo games e televisores seja por diversão 
ou seja por estudos ou trabalho e esses hábitos, quando praticados com 
mais de duas horas, pode acarretar vários problemas de saúde em idade 
juvenil como na vida adulta (LUCENA et. al. 2015; GUERRA et al. 2016). 

Atualmente, muitos métodos de avaliação de CS estão sendo 
estudados para se ter uma avaliação geral da situação do novo estilo de 
vida das crianças e dos adolescentes (MARTINS et al. 2017). Diversos 
pesquisadores têm utilizado métodos como tempo de tela, tempo total 
sentado, água duplamente marcada, sensores de movimento, entre 
outros, para avaliar a relação entre o CS e atividade física como também 
a relação com doenças crônicas (MENEGUCI et al., 2015). 

Contudo, muitos desses testes apresentam limitações que 
tornam seu uso inexequível devido a altos custos, limitação de amostras, 
diferenciação de intensidade ou tipo de exercícios, sendo necessário a 
utilização de testes complementares (MARQUES; ANDRE, 2014). Outro 
fato é a falta de consenso da literatura atual com a relação do CS e 
atividade física dificultando a legitimidade dos dados obtidos sendo 
causada tanto pela falta de padronização dos métodos como também 
pela fase de aprimoramento e avaliação que estão passando em sua 
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precisão e sua veracidade de resultados quando utilizados para avaliar o 
CS (BAUMAN et al. 2011).  

Portanto, existe uma necessidade de desenvolvimento de 
estudos sistemáticos avaliando os métodos e a criação de protocolos, 
capazes de fornecer subsídios necessários para sua execução de pesquisas 
(TENÓRIO et al., 2010). Isto posto, o objetivo desde estudo é revisar 
sistematicamente evidências científicas disponíveis de estudos 
observacionais sobre os principais métodos de avaliação do 
comportamento sedentário em crianças e adolescentes. 
 
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 
Foi elaborada uma revisão sistemática concebida e conduzida de 

acordo com as diretrizes e recomendações desenvolvidas para estudos 
observacionais apresentadas pelo STROBE (The Strengthening the 
Reporting of Observational Studies in Epidemiology) que consiste em 
uma lista de verificação de 22 itens que nortearão todo o processo de 
desenvolvimento. O protocolo de pesquisa foi registrado no Comitê de 
Ética e Pesquisa do Centro Universitário Uninovafapi, mediante número 
083/2018.  

Para que fossem incluídos, os estudos seguiram os seguintes 
critérios:  

1) Amostra composta por crianças (3 a 10 anos de idade) e/ou 
adolescentes entre 10 e 19 anos;  

2) Delineamento observacional (transversal, caso-controle, 
coorte e ecológico);  

3) Estudos originais que apresentassem métodos de avaliação do 
comportamento sedentário (subjetivo ou objetivos); variáveis associadas 
ao comportamento sedentário e estratégias para minimizar o 
comportamento sedentário em crianças e adolescentes;  

4) Artigos publicados e disponíveis até julho de 2018.  
Foram excluídos os seguintes tipos de trabalhos:  
1) Publicados em outras línguas que não português;  
2) Resumos de conferências ou estudos não revisados por pares;  
3) Artigos de revisão ou livros e; 
4) Estudos sobre tópicos fora da temática. 
Os métodos utilizados para busca dos artigos foram baseados 

nas principais bases indexadoras de artigos na área da saúde, com seleção 
de descritores específicos como: Library of Medicine/Medical Literature 
Analysis and Retrieval System on-line (Pubmed/Medline), Biblioteca 
Virtual em Saúde (BVS-BIREME), Scientific Electronic Library on Line 
(Scielo) e Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS). A busca dos artigos foi realizada com base em qualquer campo 
(ex. título, resumo, corpo do texto, etc) e com utilização de operadores 
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booleanos [AND (entre os grupos); OR (dentro do grupo)], sendo 
utilizado os seguintes descritores: Comportamento Sedentário; Tempo 
de Tela; Tempo de TV, Tempo Sentado; Sedentarismo; Métodos de 
Avaliação, Medida de Avaliação; Questionário. Cada um dos tipos de 
descritores era associado individualmente com cada termo.  

O processo de busca e seleção dos artigos passou por uma 
identificação, triagem, elegibilidade e inclusão sendo excluídos os artigos 
duplicados ou que não atendessem os critérios acima descritos. Os 
conteúdos dos artigos foram agrupados em três domínios: (i) dados 
descritivos (local do estudo, ano da coleta, tamanho da amostra, faixa 
etária, sexo); (ii) metodológicos (tipo de estudo, seleção dos 
participantes, unidade amostral, exposição, instrumento de avaliação do 
comportamento sedentário) e (iii) resultados (recuperando as variáveis 
associadas ao comportamento sedentário e estratégias para reduzir o 
comportamento sedentário em crianças e adolescentes). Os artigos 
encontrados foram importados para o software EndnoteX7 (Thomson 
Reuters).  

Dos estudos selecionados, foram coletadas informações para 
análise por meio de um instrumento de coleta que abrangeu publicação 
(autor/ano, título, periódico/local do estudo, (n) amostra); métodos de 
avaliação do comportamento sedentário, variáveis associado ao 
comportamento sedentário e as estratégias apontadas nos estudos para 
minimizar o comportamento sedentário. Todos os resultados foram 
apenas descritos, não foi realizada meta-análise. 

 
RRFFEERREENNCCIIAALL  TTEEÓÓRRIICCOO  

 
O CS está relacionado com atividade que realizamos, mas que 

não há nenhum gasto energético para sua execução, um exemplo bem 
clássico dessas atividades é assistir televisão ou ler um livro (SILVA et al., 
2009). A importância de estudar estes comportamentos estar nas 
consequências negativas ocasionadas para a saúde (SANTINI, 2017). A 
falta de atividades que proporcionam gastos de energia pode provocar 
em um indivíduo problemas cardiovasculares, distúrbios metabólicos e 
problemas respiratórios sendo que em crianças e adolescentes, que 
possuem este tipo de comportamento, aumenta em até 73% as chances 
desenvolver doenças crônicas (SANTOS; ANDAKI, 2013). 

Fazendo um apanhado histórico podemos afirmar que o termo 
CS até 2009 ainda era desconhecido e em seu lugar era usado um termo 
correspondente, o sedentarismo, porém, hoje podemos discernir a 
diferença entre esses termos, uma vez que, apesar de correlacionados, os 
termos apresentam significados diferentes (GUERRA; MIELKE; GARCIA, 
2014). O CS está mais relacionado a atividades realizadas com gastos de 
energias inferiores a 1,5 METs (equivalentes metabólicos) e que essa 
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atividade seja realizada em postura sentada ou deitada (MENEGUCI et 
al., 2016). Contudo, uma pessoa que possui este tipo de comportamento 
não é necessariamente uma pessoa sedentária. Já o sedentarismo é a 
inexistência de atividades físicas por completo provocando alterações no 
corpo do indivíduo e o surgimento de patologias (SILVA et al. 2017). 

A diferença está basicamente em dois critérios: (1) postura e (2) 
gasto de energia sendo que no CS o gasto de energia deve ser mínimo e 
sua postura deve ser sentado ou deitado, enquanto no sedentarismo, a 
prática de atividades e o gasto de energia é quase inexistente e a postura 
não é levada em consideração (CHAU et al. 2013). De acordo com Gong 
et al. (2014), o CS é visto em todas as faixas etárias, mas principalmente 
em crianças e adolescentes provocando consequências graves na saúde 
desses indivíduos, no entanto, o grau de interferência na saúde 
provocada por CS ainda não está bem definido e estudos ainda estão 
bem contraditórios. 

Existem vários métodos para avaliar o comportamento 
sedentários, sua variedade vai desde simples questionários até métodos 
mais desenvolvidos com o uso de tecnologias (MENEGUCI et al. 2015). 
De acordo com Reis e colaboradores, (2000) os métodos de avaliação 
de CS são classificados em dois grupos: (1) métodos que se utiliza de 
informações geradas a partir de dados que o sujeito informa e (2) 
métodos que trabalha junto com sensores e tecnologias avançadas para 
sua avaliação. Já Oliveira e Maia (2001) e Santos (2017), classificam os 
métodos de avaliação de CS em: os métodos laboratoriais que avaliam 
o indivíduo fisiologicamente como marcadores biológicos e 
biomecânicos e os métodos de terrenos, no qual, suas informações 
obtidas para avaliação, são fornecidas pelo usuário e baseia-se em 
diários, questionários, entrevistas e monitoramentos eletrônicos e 
mecânicos. 

Métodos que utilizam questionário são mais utilizados por 
pesquisadores para trabalhos epidemiológicos, contudo, apenas está 
ferramenta não geram dados suficientes ao pesquisador (REIS; 
PETROSKI; LOPES, 2000). Junto com os questionários, Rosenbeg et al. 
(2008) afirma que o método de tempo sentado tem sido muito utilizado 
como marcador específico para avaliação do comportamento. Contudo, 
a tecnologia tem ganhado mais espaços com o uso de sensores que 
armazenam dados que podem ser utilizados para a realização da 
avaliação (BAUMAN et al. 2011). Entretanto, este método possui 
limitações que prejudicam o resultado finais, visto que, ele não apresenta 
diferenciação entre tipo de atividade e intensidade do movimento (REIS, 
2003). 

O tempo de tela, sendo o primeiro método a ser visto, tem sido 
um dos testes mais usado para avaliar o CS devido sua facilidade de 
aplicação. Ele consiste na avaliação de quanto tempo o indivíduo 
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permanece em frente de uma tela de televisão ou computador entre 
outros (SILVA, 2016a). Existe uma associação inversa entre o Tempo de 
Tela e as atividades físicas sendo quanto maior o tempo de tela, menor 
atividades físicas e maiores os riscos de saúde para aquele indivíduo 
(VASCONCELLOS et al. 2013). No Brasil, esse teste tem sido associado 
não apenas a práticas de CS, mas também a hábitos alimentares e a 
obesidade (MARTINS; TORRES; OLIVEIRA, 2017). 

Água Dupla Marcada (ADM) é outro método utilizado na 
avaliação e monitoramento do CS (RAVELLI, 2014). A ADM é método 
com bastante precisão quando seu critério de avaliação é o gasto de 
energia (MARQUES; ANDRE, 2014). É baseado na ingestão de isótopos, 
nos quais, são quantificados por dosagens bioquímicas utilizando-se de 
amostras de urinas que são coletadas diariamente antes e depois de sua 
ingestão (RAVELLI, 2014). A velocidade com o quão é eliminada é 
proporcional a energia gasta pelo indivíduo e sua execução é de fácil 
realização, com períodos de tempos curtos e não precisa de um 
monitoramento constante dos sujeitos da pesquisa (SCAGLIUSI; 
LANCHA JÚNIOR, 2005). 

Contudo, a ADM possui pontos negativos tais como: alto custo 
de execução, visto que, é necessário a realização de dosagens 
bioquímicas, compromisso dos participantes, já que, são obrigados a ir 
ao laboratório para realizar a coleta duas vezes ao dia, limitação de 
atividade, ou seja, não é capaz de distinguir o tipo de atividades 
realizadas e possuir apenas uma parâmetro de avaliação, o gasto 
enérgico, servido assim, somente para pesquisas com amostras pequenas 
ou avaliação para outros métodos esse tipo de avaliação é indicada 
(MARQUES; ANDRE, 2014). 

O método de tempo total sentado é um teste parecido como o 
tempo de tela, ele avalia o tempo que o indivíduo passa realizando 
trabalhos sentados como estudar, artesanato, trabalho de escritório 
entre outros (SUZUKI et al. 2010). Esta avaliação se baseia em 
questionário que avalia o tempo que o indivíduo passa sentado e o que 
é realizado com este tempo (BOING et al. 2017) além da relação entre 
comportamentos sedentários com doenças crônicas e cardiovasculares 
(SUZUKI et al., 2010).  

Os sensores de movimento e a monitorização cardíaca são 
aparelhos tecnológicos que estão sendo muito procurados devido sua 
precisão nos resultados e fácil manuseio (MOTA et al., 2002). Eles 
avaliam a aceleração corporal e o gasto de energia ligada a algum 
movimento realizado por um indivíduo e como exemplos pode-se citar 
o acelerómetros e pedómetros onde o primeiro analisa 
quantitativamente a intensidade e direção do movimento enquanto o 
segundo quantifica somente o movimento (SCHNEIDER et al, 2015). São 
instrumentos bastante utilizados em pesquisas com crianças e 
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adolescentes por causa do baixo custo, podem ser utilizados em grande 
número de amostra e por serem mais acurados com os resultados. 
Porém, ainda apresentam pequenas limitações como não serem a prova 
d’água e não avaliar exercícios no sentido vertical (SILVA, 2016b). 

A monitoração da frequência cardíacas avalia indiretamente o 
gasto energético baseado no consumo de oxigênio e, como nos sensores 
de movimento, também são utilizados em crianças e adolescentes para 
avaliar seus gastos de energia total no momento das atividades físicas 
(LOPES et al., 2003). No entanto, esse método não é muito utilizado 
para uma avaliação precisa devido sua incapacidade de diferenciar 
atividades rigorosas e atividades leves, além de poder apresentar 
resultados falsos devido a fatores extrínsecos (MARQUES; ANDRE, 
2014). 

 
RREESSUULLTTAADDOO  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 

Foram encontrados um total de 537 artigos após a busca on-line 
em bases de dados. Em seguida foram excluídos os artigos em duplicata 
(n = 45) resultando em apenas 482 referências. Após utilizar os filtros 
eletrônicos e a leitura dos títulos e resumos, 57 textos foram 
encaminhados para um banco de dados pessoal para a leitura integra 
dos artigos. Tendo 32 exclusões (idade: n = 13, texto incompletos: n = 
8 e textos pago: n = 11), 24 artigos foram considerados elegíveis para 
compor a base de dados desse trabalho (Figura 1). 

  
FFiigguurraa  11  -- Fluxograma dos artigos da revisão sistemática. 
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Ao todo, as amostras variaram em torno de 20 a 12.883 
participantes onde em 17 artigos analisados (70,9%) tinham como 
prevalência o sexo feminino. Um artigo não relatou a quantidade por 
gênero de participante e outro utilizou apenas de participantes do sexo 
masculino (Tabela 1). Somente quatro artigos trabalharam com   crianças 
(3-9 anos) sendo as pesquisas mais desenvolvidas com adolescentes da 
faixa etária de 14-19 anos. Apenas dois artigos relataram os dados de 
coletas, impedindo assim, a análise desta variável e 100% dos estudos 
apresentaram o comportamento sedentário como uma variável em seus 
experimentos. 
 
TTaabbeellaa  11  -- Características descritivas dos estudos elegíveis na revisão 
sistemática de métodos de avaliação do comportamento sedentário em 
crianças e adolescentes. 

 
Referências Título Amostra Idade  Gênero %F* 

Miranda et al. 
2018 

Insatisfação corporal, nível de atividade 
física e comportamento sedentário em 

adolescentes do sexo feminino 
120  14-19 F 100 

Prado et al. 
2017 

Percepção de segurança no bairro e 
tempo despendido em frente à tela por 

adolescente de Curitiba, Brasil 
776  11-18 F  - M 55 

Felden et al. 
2016 

Adolescentes com sonolência diurna 
excessiva passam mais tempo em 

comportamento sedentário 
516 10-19  F  - M 49,1 

Barbosa et 
al. 2016 

Ambiente escolar, comportamento 
sedentário e atividade física em pré-

escolares 
    370 4-6  F  - M 49,6 

Bergmann et 
al. 2016 

Atividade física, tempo de tela e 
utilização de medicamentos em 

adolescentes: coorte de nascimento de 
Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil, 

1993 

12883 
11, 
15 e 
18  

F  - M ND** 

Morais; 
Miranda; 
Priore, 2016 

Imagem corporal de adolescentes do 
sexo feminino e sua associação à 

composição corporal e ao 
comportamento sedentário 

274  14-19  F 100 

Ferreira et al. 
2016 

Prevalência do comportamento 
sedentário de escolares e fatores 

associados 
8.661 12-16  F  - M 53,1 

Munaro et al. 
2016 

Prevalência de tempo excessivo de tela 
e fatores associados em escolares de 

uma cidade do nordeste 
3.040 14-19  F  - M 57,9 

Caetano et 
al. 2015  

Análise do comportamento sedentário 
de escolares por sexo, tipo de escola e 

turno escolar 
101 10  F  - M 54,5 

Silva et al. 
2015 

Associação entre atividade física e 
tempo de tela com o nível 

socioeconômico em adolescentes 
1.455  10-17  F  - M 50,9 

Martins et al. 
2015 

Fatores associados ao tempo de tela 
em estudantes do ensino médio de 
Fortaleza, região Nordeste do Brasil 

964  17-19  F  - M 51,5 
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Lucena et al. 
2015 

Prevalência de tempo excessivo de tela 
e fatores associados em adolescentes 2.874 14-19  F  - M 57,8 

Autran et al. 
2014 

Percepção de regras e de confiança em 
reduzir o tempo de tela em 

adolescentes 
358  14-18  F  - M 58,2 

Vasconcellos 
et al. 2013 

Estudo nutricional e tempo de tela de 
escolares de rede pública de ensino 

fundamental de Niterói, Rio de Janeiro, 
Brasil. 

328 10-18  F  - M 67.1 

Santos et al. 
2013 

Fatores associados ao comportamento 
sedentário em escolares de 9-12 anos 

de idade 
649  9-12  F  - M 52,1 

Martins et al. 
2012 

Associação entre comportamento 
sedentário e fatores psicossociais e 

ambientais em adolescentes da região 
Nordeste do Brasil 

2859  14-19  F  - M 57,8 

Oliveira et al. 
2011  

Reprodutibilidade de questionário para 
medida da atividade física e 

comportamento sedentário em crianças 
pré-escolares 

65 3-6 F  - M 42 

Tenório et al. 
2010 

Atividade física e comportamento 
sedentário em adolescentes estudantes 

do ensino médio 
4210 14-19  F  - M 59,8 

Silva et al.  
2010 

Comportamento sedentário relacionado 
ao sobrepeso e a obesidade em 

crianças e adolescentes 
114 6-14  F  - M 46,5 

Silva et al. 
2019b 

Nível de atividade física e 
comportamento sedentário em 

escolares 
1028  12-16  F  - M 56,7 

Silva et al. 
2009a 

Fatores associados à atividade física, 
comportamento sedentário e 

participação na Educação Física em 
estudantes do Ensino Médio em Santa 

Catarina, Brasil 

5028  15-19  F  - M 59,3 

Pelegrini et 
al. 2008 

Relação entre o tempo em frente à TV 
e o gasto calórico em adolescentes 

com diferentes percentuais de gorduras 
corporal 

40 14-16  M 0 

Silva et al. 
2007 

Relação do tempo de TV e aptidão 
física de escolares de uma região de 

baixo nível socioeconômico 
233 9-15  F  - M 48,9 

Maranhão 
Neto, 2000 

Alguns indicadores de adiposidade e 
tempo gasto assistindo TV em 

adolescentes obesos 
26 12-17  F  - M 57,7 

*F% = Porcentagem amostral do sexo feminino na amostra do estudo; F: Feminino M: 
Masculino; **ND = Não descrito no artigo. 
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TTaabbeellaa  22  -- Características metodológicas dos estudos. 
 

Referências Estudo Tipo PC0 IA1 Variáveis Limitações 

Miranda et 
al. 2018 TRANS2 TT3/TC4 ≥2h/dia QE

5 

Imagem; percentual de 
gordura; 

comportamento 
sedentário 

Desenho transversal; 
Avaliação de apenas um 
dia do comportamento 
sedentário; O tamanho 
pequeno da amostra 

Prado et al. 
2017 TRANS TT ≥2h/dia QE 

Informações 
sociodemográficas; 

percepção do 
ambiente do bairro; 

comportamento 
sedentário 

Avaliação subjetiva; 
Ausência de 
informações 

considerando os fins de 
semana. 

Felden et al. 
2016 TRANS TT ≥2/dia QE 

Comportamento 
sedentário; sono; 

percepção de estresse 
e atividade física 

Desenho transversal 

Barbosa et 
al. 2016 TRANS AC6 

8h/por 
dia em 
5 dias 

QE 

Atividades oferecidas 
e instalações físicas 

existentes na escola e 
usadas pelas crianças; 

comportamento 
sedentário 

Diferenças 
socioculturais e de 
infraestrutura do 

ambiente da escola. 

Bergmann et 
al. 2016 

TRANS 
LONG7 AC/TT 

120h/se
mana; 
>2h/dia 

QE 
Atividade física; 
comportamento 

sedentário e 
medicamento 

Métodos diferentes para 
avaliar faixas etárias 

diferentes 

Morais; 
Miranda; 
Priore, 2016 

TRANS TT/TC >2h/dia QE 
Imagem; percentual de 

gordura; 
comportamento 

sedentário  
Desenho transversal 

Ferreira et 
al. 2016 TRANS TT/TS8 ≥2h/dia QE 

Comportamento 
sedentário, condições 

socioeconômicas e 
nível de atividade 

física 

Desenho transversal 

Munaro et al. 
2016 TRANS TT ≥2h/dia QE 

Perfil 
sociodemográfico, 
estilo de vida e o 
comportamento 

sedentário 

Desenho transversal 

Caetano et 
al. 2015  TRANS AC 72h/se

mana QE 

Nível 
socioeconômicos; rede 

de ensino, turno 
escolar e janela de 

tempo (manhã, tarde e 
noite) 

Especificação de uma 
faixa etária e a falta de 

estudos que se utiliza de 
dados dos escolares nos 
três turnos dificultando a 
comparação de dados 

Silva et al. 
2015 TRANS TT >3h/dia QE 

Atividade física; 
comportamento 

sedentário e nível 
socioeconômico 

Influenciados pela 
cultura local; Desenho 

transversal 

Martins et al. 
2015 TRANS TT >3/dia QE 

Comportamento 
sedentário; consume 
de refrigerante, doces 
e salgados e fatores 

A quantidade calórica e 
outros componentes 

alimentares não foram 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

70 
 

sociodemográficos e 
comportamentais 

avaliados; Desenho 
transversal 

Lucena et al. 
2015 TRANS TT >2h/dia QE 

Perfil 
sociodemográfico, 

prática de atividade 
física, estado 
nutricional do 
adolescente e 

comportamento 
sedentário 

Desenho transversal; 
Falta de dados sobre o 
consumo alimentar dos 

adolescentes. 

Autran et al. 
2014 TRANS TT ≥2h/dia QE 

Comportamento 
sedentário e as 

variáveis de regras e 
confiança em reduzir o 

tempo de tela 

Desenho transversal; 
Amostra insuficiente 

Vasconcellos 
et al. 2013 TRANS TT ≥14/se

mana QE 
Índice de massa 

corporal e 
comportamento 

sedentário 

Desenho transversal; A 
não distinção do tipo de 
videogame usado pelos 

escolares. 

Santos et al. 
2013 TRANS TT >2h/dia QE 

Comportamento 
sedentário; medidas 

antropométricas; 
pressão arterial; 

exames bioquímicas e 
atividade física 

Desenho transversal; 
Valores de CS variam 

entre os relatos dos pais 
e medida direta 

Martins et al. 
2012 TRANS TTV9 >2h/dia QE 

Fatores Ambientais; 
psicossociais; 

comportamento 
sedentário 

Ter utilizado apenas o 
tempo de TV como 

parâmetro de 
mensuração do 
comportamento 

sedentário; Desenho 
transversal 

Oliveira et al. 
2011  LONG TT ≥2h/dia QE 

Comportamento 
sedentário e atividade 

física 

Faz-se necessário mais 
estudos de validação do 

atual instrumento. 

Tenório et al. 
2010 TRANS TT ≥3h/dia QE 

Níveis 
socioeconômicos, 
comportamento 

sedentário e 
frequência nas aulas 
de educação física 

Desenho transversal 

Silva et al.  
2010 TRANS TTV ≥2h QE 

Nível socioeconômico, 
comportamento 

sedentário e índice de 
massa corporal 

Desenho transversal 

Silva et al. 
2019b TRANS TTV ND*  QE 

Nível de atividade 
física, comportamento 

sedentário, 
informações 

socioeconômicas 

Desenho transversal; 
ser feito com apenas 

escolares 

Silva et al. 
2009a TRANS QE  ND QE 

Comportamento 
sedentário; 
informações 

demográficas e 
socioeconômicas 

Desenho transversal 
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Pelegrini et 
al. 2008 TRANS TTV/AC 

>2h; 
12h por 
3 dias 

QE 

Percentuais de 
gordura, dados 

antropométricos, nível 
de atividade e 

comportamento 
sedentário 

ND 

Silva et al. 
2007 TRANS TTV >2/dia QE 

Gasto energético, 
gêneros, níveis de 
atividade física e o 

comportamento 
sedentário 

O tamanho da amostra 
final; Desenho 

transversal 

Maranhão 
Neto, 2000 TRANS TTV ≥2/dia QE 

Comportamento 
sedentário; índice de 

massa corporal; 
relação cintura-quadril 

e percentual de 
gordura 

Tamanho amostral 
insuficiente 

0 Ponto de corte; 1Instrumento de avaliação; 2Transversal; 3Tempo de tela; 4Tempo de 
celular; 5Questionário estruturado; 6Acelerômetro; 7Longitudional; 8Tempo Sentado; 
9Tempo de TV; *ND: Não descrito 

 
Na Tabela 2, podemos observar que 22 artigos (91,6%) 

utilizaram estudo transversal e apenas 2 trabalhos optaram por usar 
estudo longitudinal. A escolha de estudos transversais limita a pesquisa a 
determinada população analisadas e dificulta a observação de causa e 
feito entre o CS e a variável em questão, além de poder gerar deduções 
erradas quando se tenta generalizar os resultados. Variáveis, culturais e 
locais, podem interferir na conclusão final nesse tipo de estudo (SILVA 
et al., 2009b; MIRANDA et al., 2018). 

Sobre a avaliação do CS, a maioria dos artigos escolheram o 
Tempo de Tela (n=15, 62,5%) como o principal método de mensuração 
de atividades sedentárias e em seguida o Tempo de TV (n=6, 25%), 
Acelerômetro (n=4, 16,6%), Tempo de Celular (n=2, 8,3%), Tempo 
Sentado (n=1, 4,1%) e Questionário Estruturado (n=1, 4,1%). Apesar de 
muito utilizados como ferramentas para medir o CS, métodos que usam 
tempo excessivo de CS (Tempo de Tela, TV, Celular e Sentado), 
apresentam alguns viés que podem interferir em sua interpretação como: 
não possibilitar a observação das criança ou adolescente durante suas 
atividades diárias, em caso de videogames, não possuem diferenciação 
entre os  games interativos (há gasto de energia) e não interativos e a 
falta de objetividade na coleta de dados (VASCONCELLOS e t al. 2013; 
FELDEN et al. 2016) 

Em relação ao tempo de corte utilizado nos estudos para limitar 
a prática de CS, foi delimitado ao menos duas horas diária para os testes 
que levam como critérios o tempo em frente uma tela (n=21) ou tempo 
sentado (n=1) e para o acelerômetro (n=4), o tempo escolhido variou 
em todos os testes desde 8h – 72h semanais. Como observado na Tabela 
2, é inexistente nas pesquisas brasileiras tempo de corte padrão para 
medir o excesso de CS e isso é mostrado pela a grande variação de tempo 
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relatado na literatura. A utilização de até 2h diárias como ponto de 
referências é utilizada a partir de estudos estrangeiras o que pode 
interferir nos resultados devido as condições socioculturais diferentes 
(GUERRA; FARIAS-JUNIOR; FLORINDO, 2010; BARBOSA et al., 2016). 
Os acelerômetros são considerados mais precisos, porém dispõe de 
algumas limitações, tais como: não funcionamento em água, não 
diferenciação de qual atividade está sendo realizada e o custo alto de 
sua execução (BARBOSA et al. 2016).  

Como instrumento de avaliação e coleta de dados foi utilizado 
um questionário estruturado em 23 artigos, porém todos utilizavam 
questionários pré-elaborados pelos autores o que mostra uma grande 
diferença em sua avaliação, além que, estes não tiveram previa validação 
de seus usos. A aplicação de questionário como forma de coleta de dados 
em pesquisas epidemiológicas, depende da memória do sujeito que está 
sendo pesquisado dando uma subjetividade aos dados coletados, além 
que a falta de padrão entre esses questionários dificulta a validação dos 
resultados (PRADO et al. 2017).  

Quanto as variáveis observadas nos estudos relacionadas ao CS, 
podemos destacar e aglomera-las em variáveis que expressam 
comportamento, níveis socioeconômicos, demográficas, alimentação, e 
problemas de saúde como doenças crônicas e obesidade. 
Estatisticamente, houve uma relação maior entre a prática de atividades 
física e o desenvolvimento do CS. Bergmann et al. (2016) e Martins et 
al. (2012) observaram em seus trabalhos que adolescentes que 
mantinham uma vida mais ativa com práticas de esportes tinha menos 
chances de desenvolverem CS devido o melhor aproveitamento de seu 
tempo livre com alguma atividade esportiva.  

 Resultados encontrados mostraram a relação positiva entre CS 
e o ganho de peso, SILVA et al., (2010) observou em sua pesquisa com 
crianças e adolescentes com faixa etária de 6-14 anos que tempo 
excessivo de 2h diárias de CS pode aumentar em até 2,6 vezes a massa 
corporal de adolescentes e crianças; corroborando com SILVA; 
PELEGRINI et al., (2008) que também observou a mesma relação 
quando avaliou adolescentes de 14-16 anos. Contudo, em contrapartida, 
Maranhão Neto et al. (2000) no trabalho realizados com adolescentes 
de 12-17 anos que já possuíam um excesso de peso, não foi verificada 
nenhuma significância estatística entre CS e ganho de peso. 

Relacionando CS e condições socioeconômicas e demográficas 
verificamos que quando melhor a condição social e econômica mais 
propensa os jovens são a práticas sedentária e devido ao estilo de vida, 
os jovens de zonas rurais possuem menos chance de ter CS. Em sua 
pesquisa com adolescente de 12-16 anos, Ferreira et al. (2016), ressalta 
que a prevalência do comportamento sedentário foi elevada no sexo 
feminino e de elevada condição econômica. Já Munaro et al. (2016), em 
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um mesmo modelo de pesquisa, reportou significância estatísticas entre 
o CS e o perfil socioeconômico, tendo prevalência para o sexo masculino 
de classe alta. 

Em geral, as principais limitações descritas no trabalha estão na 
questão dos estudos, em sua maioria, ser de caráter transversais e 
subjetivos em seus critérios de avaliação aumentando as margens de 
erros de interpretação. A falta de padronização e validação dos testes é 
outro fator limitante para a dificuldade de avaliar o comportamento 
sedentário em crianças e adolescentes. 

 
CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 
Existe poucos trabalhos que relatam a mensuração do CS além 

do tempo de tela e estes ainda não possuem critérios bem definidos de 
avaliação, apresentam víes que podem levam a erros de interpretações. 
Existe outros métodos (acelerômetros, tempo sentado e água dupla 
marcada) que pode ser utilizado e combinados para avaliar de forma 
mais completa o CS. A introdução de trabalhos longitudinais pode 
também permitir um maior conhecimento sobre as relações do CS, 
atividades físicas, a saúde de forma geral e a possibilidade da visualização 
de causa e efeito do CS e as variáveis relacionadas a essa temática.  

Outro ponto é a padronização dos testes e validação dos 
questionários avaliativos de forma mais objetiva, desta forma, os 
métodos ganharam mais credibilidades em seus resultados gerando 
dados mais precisos. Sobre os principais resultados encontrados, a 
diminuição do CS e o aumento da atividade física estão relacionados 
entre sim, assim como, o aumento da CS em crianças e adolescentes de 
elevada condições socioeconômicas e o aumento de peso em jovens com 
atividades sedentárias. 
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AA  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  EESSCCOOLLAARR  NNOO  AAUUXXÍÍLLIIOO  DDAA  CCOONNTTEENNÇÇÃÃOO  DDAASS  
DDOOEENNÇÇAASS  CCRRÔÔNNIICCAASS  NNÃÃOO  TTRRAANNSSMMIISSSSÍÍVVEEIISS  --  DDCCNNTTss  

 
Aureliano Machado de Oliveira 

José Carlos de Sousa 
 
 

“ É momento de reacender a cultura do movimento e 
fomentar a construção de uma sociedade livre das 

mazelas proporcionadas pela evolução do 
sedentarismo.” 

 
 
OO  PPRROOCCEESSSSOO  IINNVVOOLLUUTTIIVVOO  DDAA  CCUULLTTUURRAA  CCOORRPPOORRAALL  

 
A necessidade do ser humano mover-se, em busca de alimento 

ou por fuga dos perigos, começa desde o início da humanidade, o 
homem dependia de suas capacidades físicas para sobreviver em um 
meio ambiente hostil que era a terra primitiva. A prática da atividade 
física se torna algo inerente ao homem no processo evolutivo, 
característica essa que proporcionava uma adequação do indivíduo as 
necessidades a ele imposta, o que nos faz refletir que nos dias atuais as 
exigências físicas destoam dos nossos ancestrais, havendo uma contenção 
das condições físicas impactando diretamente na qualidade de vida da 
sociedade. 

A atividade física pode ser entendida como qualquer 
movimento corporal que provoca um gasto energético acima dos níveis 
de repouso, podendo estar atrelada ou não as atividades da vida diária, 
mas alguns fatores como o advento da tecnologia, impactam 
diretamente em um menor gasto energético diário, fator esse que cursa 
para o desenvolvimento de fatores de risco à saúde, atribuídos aumento 
das hipocinesias, podendo ser amenizados por atividades de cunho 
recreativo, lazer e/ou esporte e a contenção de morbidades no ambiente 
escolar. 

A discussão sobre determinados assuntos no ambiente escolar 
esbarra em políticas públicas de saúde na escola (PSE) esbarra em 
modelos educacionais atuais que priorizam disciplinas de cunho teórico 
como matemática, física e etc. e minam a carga horária da disciplina 
educação física escolar em um momento onde a necessidade do 
aumento de gasto energético torna-se essenciais para contrapor ao 
“tempo de tela” dedicado pelas crianças e jovens. 
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Tal disciplina em destaque tem em suas concepções pautadas na 
utilização do corpo em movimento, no ambiente escolar busca-se 
favorecer a compreensão dos diversos significados que envolvem a 
essência desse conceito nas mais diversas esferas da sociedade. 
Relacionando o corpo e movimento com os aspectos sociais, culturais, 
fisiológicos e psicológicos desenvolvendo uma identidade ativa na 
sociedade. Dessa forma a Educação Física escolar como disciplina 
incorpora e completa no aluno uma cultura corporal do movimento, 
auxiliando na formação do cidadão que vai criar manifestar, e 
transformar essa cultura no qual esteja inserido. 

No uso dessas manifestações corporais a Educação Física escolar 
deve utilizar essas possibilidades como fator positivo ao ensino, 
observando os benefícios de alguns conteúdos incorporados a Educação 
Física escolar, os jogos e brincadeiras, esportes, danças, ginástica, lutas, 
práticas corporais de aventura, para propiciar experiências positivas e 
estimuladores em aspectos como: saúde e lazer, nos sentidos mais 
amplos das palavras (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016).  

Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como 
fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, 
singular e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos 
alunos a (re)construção de um conjunto de conhecimentos que 
permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos 
e dos recursos para o cuidado de si e dos outros e desenvolver 
autonomia para apropriação e utilização da cultura corporal de 
movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua 
participação de forma confiante e autoral na sociedade. 
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016, p. 144). 

Por ter uma pluralidade de conteúdos, torna-se necessário o 
constante aprimoramento por parte dos profissionais para não ficar 
restrito à comodidade de determinados conteúdos como esportes e 
lutas, amplificando e contemplando aspectos relevantes na formação do 
“ser social” (ROSSI; HUNGER, 2012). Pois segundo a Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) “É fundamental frisar que a Educação Física 
oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das 
crianças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o acesso a um 
vasto universo cultural”, como também contemplar conteúdos que 
colabore para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável.  

É necessário se quantificar e qualificar todos os aspectos que 
exponha o indivíduo aos riscos que venha a comprometer o bem-estar 
biopsicossocial, tais como: industrialização dos alimentos, poluição do 
ar, inatividade física, elevado nível de estresse, além de fatores 
hereditários (MALTA et al, 2010).  

A prática do exercício físico deve se estender a todos, 
procurando estratégias que consiga adequar a prática a realidade 
econômica, cultural e biológica, e assim desenvolver estratégias de 
promoção da saúde em toda sua completude (BRASIL 2017).  
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A cultura do movimento no Brasil encontra-se ainda 
“alicerçada” a aspectos relacionados ao rendimento esportivo, o que o 
distancia da maioria que a vê como meio de aquisição de “vigor físico” 
pelo desenvolvimento de aptidões físicas como: aumento de massa 
muscular, perda de gordura, ganho de força e flexibilidade; porém o 
significado de saúde não é ausência de doenças nem tampouco bom 
desempenho em capacidades físicas, mas a saúde é vista “como um 
estado geral de equilíbrio no indivíduo, nos diferentes aspectos e 
sistemas que caracterizam o homem; biológico, psicológico, social, 
emocional, mental e intelectual, resultando em sensação de bem-estar” 
(ARAÚJO, 2000). 
 
DDÉÉFFIICCIITT  MMOOTTOORR  EE  OO  SSUURRGGIIMMEENNTTOO  DDAASS  DDOOEENNÇÇAASS  CCRRÔÔNNIICCAASS  NNÃÃOO  
TTRRAANNSSMMIISSSSÍÍVVEEIISS  ((DDCCNNTT’’SS))  

 
O impacto da atividade física ou da aquisição de habilidades 

motoras é especialmente pronunciado em crianças. Os comportamentos 
ativos constroem um repertório motor suficientemente adaptado para 
contextos específicos de movimento. No entanto, há várias condições 
ambientais ou biológicas que colocam em risco o curso normal do 
desenvolvimento motor. Dentre essas condições pode-se citar a 
obesidade, que é uma doença originada a partir de uma combinação 
genética e fatores ambientais. Entre os fatores ambientais, encontram-se 
o sedentarismo e a alta oferta de alimentos (CRUZ, et al., 2017). 

A epidemia de DCNT’s resulta em consequências devastadoras 
para os indivíduos, famílias e comunidades, além de sobrecarregar os 
sistemas de saúde. Estudos apontam que as DCNT’s afetam mais 
populações de baixa renda, por estarem mais vulneráveis, mais expostas 
aos riscos e terem menor acesso aos serviços de saúde e às práticas de 
promoção à saúde e prevenção das doenças (WHO, 2013).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) avalia que as pessoas 
com DCNT’s têm sua situação de pobreza agravada, pelos maiores 
gastos familiares com a doença pela procura de serviços, dentre outros 
(WHO, 2011) 

Os custos socioeconômicos associados com DCNT’s têm 
repercussão na economia dos países, sendo estimados em US$ 7 trilhões, 
durante 2011-2025, em países de baixa e média renda. Assim, a redução 
global das DCNT’s é uma condição necessária para o desenvolvimento 
do século 21 (WHO, 2014; ONU, 2015) 

Em 2013, visando ao monitoramento desses temas, o Brasil 
realizou a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), domiciliar, de base 
populacional, incluindo temas como DCNT’S, acesso e uso de serviços. 
O questionário da PNS incluiu um conjunto mais amplo de DCNT’S, 
além daquelas preconizadas pela OMS, em função de serem causas de 
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morbidade com elevada magnitude, além da perda de qualidade de vida 
da população, como os problemas de coluna, artrite, reumatismo, 
doenças renais crônicas. A PNS em 2013 identificou que 45% da 
população adulta brasileira referiu ter pelo menos uma DCNT, sendo as 
mais frequentes hipertensão, dor na coluna ou nas costas, diabetes, 
artrite ou reumatismo, depressão, e bronquite ou asma e obesidade ( 
IBGE, 2015) 

No Brasil, segundo os dados divulgados pelo IBGE (2013), a 
incidência de excesso de peso atinge 38,8 milhões de brasileiros, e que, 
destes, 10,5 milhões possuem Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 
25 Kg/m² sendo considerados obesos (MOKDAD et al., 2001). 

No Brasil se observa um aumento progressivo na prevalência de 
excesso de peso, que pode ser resultado da redução da prática de 
atividade física entre crianças nas duas últimas décadas. Desordens 
alimentares podem resultar na maioria dos casos em obesidade afetando 
o crescimento de crianças e o desenvolvimento motor de crianças e 
adultos, além de causar ou agravar danos nos sistemas circulatório, 
respiratório e metabólico, condições essas que fizeram elevar a taxa de 
obesidade triplicou que nos países em desenvolvimento ao longo dos 
últimos 20 anos.  (GALLAHUE; OZMUN, 2005). 

Segundo Ali et al (2014) a obesidade infantil é hoje considerada 
como um dos problemas de saúde pública, uma doença crônica, com 
prevalências muito preocupantes nas últimas 2-3 décadas resultado de 
um desequilíbrio entre ingestão calórica e gasto de energia. 

Até 2022, haverá mais crianças e adolescentes (5-19 anos) 
obesos do que com desnutrição, atingindo todas as classes sociais 
principalmente em regiões pobres. O número de crianças e adolescentes 
da mesma faixa etárias anteriormente citadas aumentou dez vezes nas 
últimas quatro décadas em todo o mundo, atingindo índices 
pandêmicos. Se as tendências atuais continuarem, haverá mais crianças e 
adolescentes com obesidade do que com desnutrição moderada e grave 
até 2022 (OPAS, 2017)  

O Brasil aparece em 5º lugar no ranking de países com pessoas 
mais obesas, e enfrenta um aumento expressivo do sobrepeso e da 
obesidade em todas as faixas etárias. As doenças crônicas causadas pela 
obesidade são a principal causa de morte entre adultos, de acordo com 
o Ministro da Saúde. O levantamento indica que, a proporção mundial 
de adultos com IMC (índice de massa corporal) acima de 25 kg/m², subiu 
de 28,8% para 36,9% nos últimos 10 anos. Essa constatação é, ainda, 
mais alarmante considerando que excesso de peso também tem sido 
observado em crianças, sendo que uma em cada três crianças de 5 a 9 
anos apresenta excesso de peso (IBGE, 2010). 

Estudos sugerem que a uma relação entre obesidade e um nível 
inferior de desenvolvimento motor, a obesidade afetaria o 
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desenvolvimento motor e poderia se tornar causa ou consequência. De 
acordo com Lima (2015), o desenvolvimento motor está relacionado 
com as características morfológicas, fisiológicas e neuromusculares, 
interage diretamente com as oportunidades e experiências vividas no dia 
a dia. 

A maior parte da vida de uma criança ela passa na escola e em 
casa, tornando-as importante para sua socialização e educação. Assim o 
seu desenvolvimento está sempre em constante mudança conforme o 
ambiente envolvente e a interação com os variados contextos. Logo o 
ambiente poderá beneficiar ou prejudicar o desenvolvimento da criança, 
e os comportamentos entre gêneros e aquisição de hábitos alimentares 
saudáveis (CASTRO, 2011). 

Assim Cruz et al (2018), diz-nos que o desenvolvimento motor 
adquirirá seus níveis condicionantes a partir de vivências motoras como: 
ações informais, voluntárias de rua, no recreio, com os pais, de tempos 
livres. O desenvolvimento das crianças está intimamente associado à 
participação em práticas e vivências motoras diversificadas e de 
estratégias de ensino e instrução eficazes, propiciada pela família e/ou 
pela escola. A não introdução das crianças nessas condições poderão 
gerar os mesmos déficits ou atrasos em áreas importantes de sua 
evolução. 

Com as crescentes mudanças sociais, quanto à tecnologia, e a 
maior oferta de alimentos não saudáveis, a facilidade da vida moderna 
está modificando o crescimento físico das crianças que estão expostas a 
esse novo momento mundial, em seu contexto geral. As variáveis de 
crescimento físico podem fornecer importantes informações acerca da 
saúde dos indivíduos, através delas é obtido o diagnóstico de casos de 
deficiências nutricionais, sobrepeso e obesidade (PEREIRA, 2008). 

Assim o perfil antropométrico afetaria o desenvolvimento 
motor de crianças. Crianças com melhor desempenho motor geralmente 
apresentam perfil mesomórfico. CRUZ et al (2018) descrevem que 
crianças com perfil associado à endomorfia, ou seja, com maior relação 
peso-estatura, apresentavam prejuízo em relação a movimentos do 
corpo. 

Em investigação da relação entre o estado nutricional de crianças 
com diversos perfis de competência motora e diferenças nos níveis de 
atividade física, De Meester et al. (2017) concluíram que o sobrepeso e 
a obesidade estavam relacionados com a baixa competência motora real 
e percebida e com menor nível de atividade física. Marmeleira et al. 
(2017) encontraram que as crianças com peso normal apresentaram 
maior competência motora do que aquelas com sobrepeso ou 
obesidade. 

A infância é o período em que o processo de crescimento é mais 
evidente, pois é marcado por aumentos estáveis da altura, do peso e da 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

84 
 

massa muscular de ambos o sexo. Assim, segundo Gallahue e Ozmun 
(2005) desordens alimentares podem resultar na maioria dos casos em 
obesidade afetando o crescimento de crianças e o desenvolvimento 
motor de crianças e adultos, além de causar ou agravar danos nos 
sistemas circulatório, respiratório e metabólico.  

Segundo Catenassi (2007), crianças com o IMC classificados 
como sobrepeso ou obesidade podem apresentar déficit motor. Ali et al 
(2014) chamam a atenção para o fato de que uma característica 
frequente na criança com sobrepeso ou obesa é a redução da atividade 
motora e a falta de interesse pelo exercício físico. 

O acompanhamento da saúde na infância é determinante no 
controle da saúde dos futuros adultos, pois a infância é uma fase da vida 
decisiva no que se refere à aquisição de hábitos alimentares, de atividade 
física, além do que, estando sob boas condições de saúde e fatores 
ambientais favoráveis o potencial genético é mantido e otimizado 
(BARNETT et al, 2016). 

O Plano de estratégias para o enfretamento das DCNT’s de 2011 
a 2022 desenvolvido pelo Governo Federal fundamenta-se no plano de 
diretrizes e ações em: a) vigilância, informação, avaliação e 
monitoramento; b) promoção da saúde; c) cuidado integral. A 
promoção de saúde tem como atividade física uma ferramenta efetiva 
na prevenção e auxílio de no tratamento dessas doenças crônicas, a 
mesma apresenta, o plano apresenta ações direcionadas a aquisição de 
saúde no ambiente escolar através da: 

Universalização do acesso ao incentivo material e financeiro do 
PSE a todos os municípios brasileiros, com o compromisso de 
ações no âmbito da avaliação nutricional, avaliação 
antropométrica, detecção precoce de hipertensão arterial, 
sistêmica, promoção de atividades físicas e corporais, promoção 
da alimentação saudável e de segurança alimentar no ambiente 
escolar (BRASIL, 2011, p 158). 

Segundo a organização mundial de saúde WHO (2010) o 
sedentarismo apresenta-se como um dos fatores que esteja associado a 
um dado que poderia ser contido, onde cerca de 3,2 milhões de pessoas 
morrem a cada ano devido à inatividade física. Pessoas que são 
insuficientemente podem apresentar entre 20% e 30% de aumento do 
risco de todas as causas de mortalidade. Atividade física regular reduz o 
risco de doença circulatória, inclusive hipertensão, diabetes, câncer de 
mama e de cólon, além de depressão. Através de melhorias metabólicas 
que corroboram diretamente para a contenção das dislipidemias, 
melhorias essas atribuídas a uma melhor sensibilidade do sistema 
homeostático, melhorias metabólicas como a contenção da 
hiperinsulinemias, melhor taxa de oxidação lipídica diminuindo a 
resistência a insulina, fator esse que pode culminar com o 
desenvolvimento da diabetes melittus tipo 2, contingenciamento da 
síndrome metabólica e dislipidemias (WHO 2009). 
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A literatura científica brasileira vem colaboram com estudos que 
contemplam a atividade física da população brasileira. Dentre os 
inquéritos aplicados destaca-se o telefônico VIGITEL, que qualifica a 
atividade física em quatro domínios: no tempo livre ou atividades de 
lazer, no deslocamento para o trabalho ou para a escola, nas atividades 
de trabalho e nas atividades domésticas. Este inquérito apresentou dados 
positivos quanto a crescente de tempo de prática de atividade física (30 
minutos em 5 dias da semana) em adultos, sofrendo um aumento de 
14,8% em 2006 para 14,9% em 2010. Entre os adolescentes, segundo a 
PNSE, 43,1% dos alunos avaliados foram considerados suficientemente 
ativos (pelo menos 300 minutos de atividade física acumulada nos 
últimos sete dias), no entanto, 79,5% gastam mais de duas horas por dia 
em frente à televisão (IBGE, 2009; MALTA et al., 2010). 

Gallahue & Ozmun (2005), afirmam essa interação de fatores 
no processo e no produto de movimento de um indivíduo, e ainda 
ressaltam dentro dos fatores ambientais a importância de se oferecer 
experiências motoras aos indivíduos, ainda quando crianças, não 
importando o gênero. Quanto aos fatores de tarefa, citam ainda a 
prematuridade, as desordens alimentares, a obesidade, níveis de aptidão 
e fatores biomecânicos como influentes no desenvolvimento motor. 
Tornando assim o desenvolvimento motor passível de mudanças a 
diversos componentes que o constitui ao longo da vida do indivíduo no 
contexto que ele está inserido. 

Com isso Valentini et al (2015), afirma que é importante que as 
crianças sejam expostas a experiências motoras diversas, com a finalidade 
de propiciar aos alunos alegria e interação com o ambiente, além de 
desenvolver padrões básicos de movimento. 

Para Pereira et al., (2003), a obesidade tem origem multifatorial, 
resultante de componentes genéticos e de fatores ambientais como 
hipoatividade física e alimentação inadequada, ou a interação entre eles. 
Assim o IMC elevado além de afetar o desenvolvimento motor, acarreta 
a uma baixa autoestima do indivíduo, problemas de saúde futuros, 
isolamento que fazem com que a criança não participe das práticas por 
vergonha, entre outros aspectos. 

 
SSAAÚÚDDEE  CCOOMMEEÇÇAA  NNAA  EESSCCOOLLAA  

 
Vários estudos apontam os benefícios da prática de atividade 

física em diversas idades, promovendo saúde, lazer, desenvolvimento de 
habilidades, entre outros aspectos.  As crianças possuem um potencial de 
desenvolvimento que as conduz ao padrão maduro por volta dos seis 
anos no que diz respeito ao padrão fundamental de movimentos, porém 
essas conquistas dependerão de como as restrições (do indivíduo, do 
ambiente e da tarefa) interagem na prática (XAVIER, 2009). 
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A cada idade o movimento ganha características profundamente 
significativas, e cada nova aquisição influenciará nas posteriores, tanto 
no domínio cognitivo como no motor. As novas circunstâncias alteram 
o conteúdo vivido e experenciado, enriquecendo de possibilidades a 
organização da vida mental em função do passado, na busca de 
conquistas futuras (XAVIER, 2009). Para Papalia e Olds, (2000) 

É na segunda infância (dois a sete anos), que as habilidades 
motoras e cognitivas florescem. À medida que a criança passa a 
ter maior controle sobre sua musculatura, ela torna-se mais 
autônoma e o ambiente sociocultural onde vive pode 
proporcionar um impacto profundo na saúde e no crescimento 
físico e em suas habilidades cognitivas. 

Oportunidades oferecidas aos indivíduos durante a vida afetam 
a aquisição do movimento. Para Matos e Cols. (2000) deve-se assegurar 
acesso a uma diversificação de experiências de movimento, na 
exploração direta de espaços e de materiais.  

As transformações que ocorrem devido a impulsão da 
modernidade, fizeram com que as pessoas, principalmente em grandes 
cidades, houvesse a redução dos movimentos, de forma diversificada. 
Muitos autores apontam que possui outros fatores tais como, 
insegurança, correria, facilidades, espaços, entre outros que fazem com 
que a vida moderna deixe de lado a prática de atividade física. O 
cotidiano é demasiadamente preenchido e regulamentado; as 
oportunidades e o espaço para as crianças brincarem são cada vez mais 
limitados (POETA et al, 2010). 

Segundo Dills et al (2011) afirmam que o recreio e as aulas de 
Educação Física representam as duas principais oportunidades onde as 
crianças podem ser ativas. A escola deve promover meios de implantar 
nos alunos a vontade de participarem de atividades que os educadores 
sabem que é fundamental para qualquer indivíduo e seu 
desenvolvimento. O recreio seria a oportunidade dá criança brincar 
livremente, porém promovendo aquisições sociais e cognitivas.  

Para Griew et al (2010) o recreio representaria um tempo e um 
espaço necessário para a promoção da saúde da criança podendo servir 
com um significado duplo: de espaço (local onde o aluno desenvolve 
atividades livremente); e de tempo (intervalo que intermedeia as aulas 
curriculares). O recreio oportuniza a aquisição de benefícios sociais e 
cognitivos. 

Na escola, a prática da atividade física deve contemplar aspectos 
motivacionais no intuito de oferecer estímulos e incentivos apropriados 
para tornar a aprendizagem efetiva. É papel de um professor propiciar 
ao aluno oportunidades para que esse seja induzido a um esforço 
intencional, objetivando resultados esperados e compreendidos. A 
motivação é necessária a qualquer processo de aprendizagem. Um aluno 
está motivado quando sente necessidade de aprender o porquê e para 
que exercitar-se. Esse aspecto o desperta o interesse em superar-se.  
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A outra oportunidade de vivência motora no espaço escolar 
acontece nas aulas de Educação Física. Essa disciplina tem um papel 
importantíssimo para o desenvolvimento humano (XAVIER, 2009). 
Fonseca (2008) acredita que é pela motricidade que a inteligência se 
materializa, através do motriz, é que se firmam as percepções, se 
elaboram as imagens e se constroem as representações.  

O acompanhamento da saúde na infância é determinante no 
controle da saúde dos futuros adultos, pois a infância é uma fase da vida 
decisiva no que se refere à aquisição de hábitos alimentares, de atividade 
física, além do que, estando sob boas condições de saúde e fatores 
ambientais favoráveis o potencial genético é mantido e otimizado. 

Para Gallahue e Ozmum (2005), o professor de Educação Física 
é entendido como mediador para direcionar a ação criadora e 
inovadora, planejando e aplicado atividades como jogos, brincadeiras, 
desafios corporais. . Deve-se demostrar a importância das atividades 
físicas para os alunos, depositar significado para elas e assim possam 
desenvolvê-las em qualquer lugar sabendo internamente da sua 
importância. 

Stodden et al (2007) apresentaram um modelo conceitual que 
hipotetiza as relações entre atividade física, habilidade motora e 
obesidade. Com isso o desenvolvimento motor e atividade física seriam 
relacionados mutuamente e assim eles juntos influenciariam o estado 
nutricional da criança, tendo um baixo desenvolvimento motor com um 
nível insuficiente de atividade física acarretando a obesidade (CRUZ, et 
al. 2017).  

Entende-se que a falta de vivências motora influencia na 
inabilidade e no baixo desempenho podendo a vim refletir na 
motivação das crianças para realizarem práticas motoras e tendo como 
consequência a diminuição dos estímulos necessários para o 
desenvolvimento. Contudo somente oferecer diversidades de práticas 
não ajuda, é necessário um acompanhamento dos professores e demais 
integrantes da educação da criança. Para Fonseca (2008) quando relata 
que:  

O homem da pré-história era caçador/coletor, ou seja, para 
sobreviver, suprindo suas necessidades básicas (de comida, água, 
abrigo, materiais para se aquecer), o homem dependia das suas 
capacidades físicas, tendo que lutar, caminhar, correr, saltar etc. 
Isso fazia dele um ser muito ativo, pois sua sobrevivência 
dependia da sua capacidade de produzir movimentos. 

Segundo Castro (2008) os pesquisadores da área do 
desenvolvimento motor (DM) têm dado bastante importância em 
relacionar a maneira de como as crianças se integram com o contexto 
onde vivem. Sabemos que a criança passa a maior parte do seu tempo 
no ambiente escolar, e que tudo que ela vivência e como vivência 
influenciará no seu desenvolvimento por completo. 
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Fatores como idade, gênero, nível de habilidade, e chama a 
atenção principalmente do contexto onde as crianças estão inseridas. 
Assim muitos fatores irão influenciar no desenvolvimento (GALLAHUE E 
OZMUN, 2005). A cada idade o movimento ganha características 
significativas e o ambiente deve aprimorar-se a essa evolução servindo 
como auxilio, o movimento é o meio pela qual o indivíduo interage 
com o mundo e o mesmo é inseparável do meio que se encontra em 
constante transformação. Para Matos e Cols. (2000) deve-se assegurar 
acesso a uma diversificação de experiências de movimento, na 
exploração direta de espaços e de materiais.  

As transformações ocorridas com o advento da modernidade 
impuseram para as pessoas, principalmente nos meios urbanos, a 
diminuição dessas oportunidades de movimentar-se, de forma 
livre e em diferentes ambientes. Vários autores vêm chamando 
atenção sobre o estilo de vida moderno e as suas consequências 
no comportamento motor das crianças, devido a problemas 
relacionados com o tráfego, insegurança, ausência de tempo, 
espaço, equipamentos lúdicos adequados às necessidades das 
crianças. O cotidiano é demasiadamente preenchido e 
regulamentado; as oportunidades e o espaço para as crianças 
brincarem são cada vez mais limitados (PEREIRA, 2008). 

Nessa vertente do DM podemos observar o papel da família e 
das oportunidades escolares, aqui o professor adquiriu o protagonismo 
nas transformações físico-motora da criança. O DM fornece um suporte 
para o entendimento de como o aprendizado de habilidades motoras 
ocorre sendo essencial para o processo de desenvolvimento humano. 
Portanto será fundamental que o professor seja responsável pela 
diversidade de atividades e proporcione ações motoras para que a 
criança evolua fazendo apelo à representação mental e tomar 
consciência e domínio do seu próprio corpo. 

A Educação Física na escola é importante, para além das 
atividades recreativas que devem ser transmitidos, pois são fatores 
positivos para a saúde. As oportunidades que podem ser oferecidas às 
crianças na escola são únicas e benéficas, como a descoberta, a diversão, 
aquisição de habilidades, entre outras. Cada vez mais as escolas dão 
menos relevância à atividade física, reduzindo a carga horária da mesma 
ao avançar da idade escolar.  

 Nesse sentido nos deparamos com as dificuldades que o DM 
encontra para ser trabalhado, os avanços tecnológicos que facilitam a 
vida das crianças e a violência que diminui cada vez mais os espaço de 
brincadeira, a não valorização da educação física como essencial e em 
muitos casos é deixada de lado para dar ênfase em outras disciplinas 
consideradas mais importantes, a não diversificação, que algumas vezes 
acontecem, de atividades por parte do professor para oportunizar 
diversas práticas motoras a criança, o não subsídio de materiais e locais 
apropriados aos professores para implementar e enriquecer a aula, a 
falta de motivação muitas vezes presenciada em professores, o quadro 
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que a criança que frequenta a escola se encontra, a família, tudo isso irá 
influenciar na aquisição ou não de desenvolvimento motor inerente a 
essa faixa etária, ou no atraso do mesmo 

A disciplina de Educação Física e os seus profissionais precisam 
utilizar-se de argumentos plausíveis para justificar à comunidade escolar 
e à própria sociedade e estruturando as relações entre a prática, prática 
pedagógica e a saúde. Através de estratégias inovadoras, vivenciar novos 
modelos, novas estratégias, metodologias, conteúdos, para que a mesma 
siga contribuindo para a formação integral das crianças. 
IMPACTOS DA SAÚDE NO DESEMPENHO ESCOLAR 

A atividade física regular é conhecida pela promoção de 
inúmeras mudanças positivas na saúde, como benefícios 
cardiovasculares, respiratórios, aumento da densidade mineral óssea e 
menor risco de doenças crônicas degenerativas.  

O uso da atividade física nas ciências da saúde contribuiu para 
uma queda nos gastos em saúde pública, interferindo na prevenção e no 
tratamento direto para saúde dos efeitos deletérios advindos do 
sedentarismo. Em algumas regiões do Brasil a prevalência de 
sedentarismo em adultos é em torno de 70% (OMS, 2014). 

No Brasil, as ações educativas em saúde para escolares estiveram 
presentes nos discursos oficiais a partir de 1889. Atualmente, a temática 
é relevante, pois é inegável o papel da instituição em temas ligados à 
saúde. 

Políticas e programas públicos de saúde e de educação são 
fundamentais para a formação cidadã e para a melhoria da qualidade 
de vida e saúde da população. Melhores níveis de educação estão 
relacionados a uma população mais saudável, assim como uma 
população saudável tem maiores possibilidades de se apropriar de 
saberes e conhecimentos da educação formal e informal (CASEMIRO et 
al, 2014).  

A escola, além de transmitir e provar a discussão sobre a saúde, 
organizados em disciplinas, deve, também, direcionar debates e posturas 
críticas relacionadas à realidade social e aos estilos de vida, adquirindo 
assim competências extensíveis ao longo do ciclo da vida. 
 Além do aspecto biológico e fisiológico promovido pela prática 
de atividade física, estudos demonstram que o prática de atividades 
motoras estão associadas a melhorias cognitivas no discente, essa 
aquisição se dá através de adaptações fisiológicas induzidas pelo mesmo 
no sistema nervoso central, melhorias essas atribuídas a uma maior fluxo 
sanguíneo cerebral, maior atividades de neurotransmissores sinápticos, 
estímulo a neurogênese e plasticidade cerebral, angiogênese, crescimento 
endotelial (Figura 1) e aumento da secreção de hormônios (endorfina, 
serotonina, dopamina e ocitocina) que possam colaborar diretamente 
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para o controle da ansiedade e surgimentos de doenças psicossomáticas, 
melhorando assim os níveis de cognição do praticante. 
 
FFiigguurraa  11  -- Mecanismos fisiológicos que explicariam o papel agudo e 
crônico do exercício sobre a cognição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: adaptado de Filho et al (2014). 
 

O desenvolvimento de uma cultura do movimento 
desenvolverá hábitos, atitudes e crenças formados durante a infância e a 
adolescência têm grandes chances de serem perpetuados até a vida 
adulta  e que a maior parte das crianças e dos adolescentes brasileiros está 
na escola (98,6% das crianças de seis a 14 anos e 85,0% dos adolescentes 
de 15 a 17 anos) (IBGE 2010). No entanto, é importante frisar que a 
educação física direcionada a aquisição de saúde ou prevenção de 
agravos, podem ser constantemente ressignificadas pelos atores 
envolvidos nas ações locais, adequando a realidade regional.  
((HONÓRIO & HADLER, 2014). 

Segundo Oliveira et al, (2015) devemos crê que a escola e a 
ciência devem “marchar” juntas colaborando assim para construção e 
compartilhamento dos saberes que definam os fatores de proteção à 
saúde com soluções construídas de forma coletivas e que os objetivos do 
PSE devem permanecer centrados no fortalecimento da relação entre as 
redes de saúde e educação (MOTA E ANDRADE 2016).  

 
CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇOOEESS  FFIINNAAIISS  

 
Pode-se afirmar que a prática da atividade física traz inúmeros 

benefícios para o corpo como a melhorias cardiovasculares, redução do 
peso corporal, homeostase glicêmica, entre outros, prevenindo o 
desenvolvimento das doenças crônicas. No entanto, é um grande desafio 
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a prática e a inserção de conteúdos que contemple aspectos relacionados 
à saúde nas aulas de educação física escolar. 

Os estudos discutidos têm como objetivo ampliar a educação 
em saúde e inserir com sucesso a atividade física no cotidiano da 
comunidade escolar. Os estudos promovem o entendimento da 
importância da aquisição de um estilo de vida ativo, diminuindo assim 
os níveis de sedentarismo, massificando a prática de atividade física em 
todo o ciclo da vida. A educação física escolar tem como propósito não 
apenas o desenvolvimento de práticas esportivas e competitivas e sim 
incentivar hábitos saudáveis de vida que culmine com o “protagonismo” 
do indivíduo no autocuidado com a sua saúde, levando em consideração 
as expectativas, perspectivas e limitações para iniciar a atividade física. 

Através deste estudo, conclui-se que a educação física escolar 
quando desenvolvida por um profissional de educação física, poderá 
desenvolver e fornecer conhecimento mais científico sobre a 
variabilidade de exercícios físico e sua contribuição quanto a melhoraria 
da saúde da população escolar. É importante destacar que o profissional 
de educação física tem meios para identificar as necessidades e os riscos, 
e assim gerar ações de promoção à saúde e prevenção as doenças como: 
estimular a comunidade a criar hábitos de vida saudáveis que repercutam 
positivamente na realização das atividades diárias e minimizar os riscos 
de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, frisando 
continuamente no ambiente escolar que a prevenção ainda é melhor 
estratégia no combate as fatores de riscos que possam a contribuir para 
o surgimento de tais efermidades. 
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A Educação Física voltada para o desenvolvimento motor, com 
elementos da psicomotricidade, deve estar voltada para o 
desenvolvimento global da criança, com ênfase na estimulação das 
capacidades perceptivas e motoras. O movimento é tido como o 
primeiro facilitador do desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor 
da criança, o que reforça o caráter de aprender pelo movimento. O 
equilíbrio está associado à ideia de corpo em postura estável. Do ponto 
de vista mecânico, diz-se que um corpo está em equilíbrio estático 
quando diversas forças e momentos que agem sobre ele estão em 
sentidos opostos e se anulam. A lateralidade é definida naturalmente 
durante o crescimento, podendo ser determinada através de fatores 
sociais como a escola. A lateralização possui uma série de relações com 
a motricidade e a organização intersensorial, representando uma 
conscientização integrada e simbólica entre os lados direito e esquerdo 
do corpo, em relação a linha mediana. O presente trabalho tem por 
finalidade analisar o equilíbrio e a lateralidade de alunos nas séries 
iniciais, bem como promover uma discussão a respeito da importância 
da Educação Física nas séries iniciais do ensino fundamental. Os testes 
realizados no presente estudo foram executados, sem índice de rejeição 
por parte dos alunos. A Educação Física se faz necessária desde cedo, 
porque nos anos iniciais a partir dos 8 anos as crianças aprendem as 
habilidades básicas como: correr, saltar, pular e agarrar. Isso mostra a 
influência do professor em trabalhar com um conteúdo vasto de 
atividades psicomotoras, pois os resultados das mesmas serão levados 
para o futuro. 

As intervenções e relações pedagógicas que ocorrem na escola 
são estruturadas de acordo com a concepção de ser humano em que o 
professor acredita. Para que ele alcance seus objetivos e utilize 
procedimentos metodológicos adequados e eficazes, é necessário que o 
professor tenha consciência do ser humano que deseja ajudar a construir. 
As visões de mundo, sociedade, educação e de ser humano, em que o 
professor acredita, são transformadas em concepções ideológicas 
podendo modificar as ações pedagógicas, transformando o trabalho 
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institucional e o seu cotidiano. O desenvolvimento psicomotor é 
importante na prevenção de problemas de aprendizagem (BARRETO, 
2000). 

Para Santos et al. (2009), a psicomotricidade é a consciência do 
seu corpo que apresentando diferentes possibilidades poderá se 
expressar por meio desse corpo, localizando-se no tempo e no espaço. 
Para isso é necessário que toda criança passe pelas etapas do 
desenvolvimento motor. 

Wallon (2010), diz que a ação motriz é sempre regulada pelo 
aparecimento e desenvolvimento das formações mentais. Ressalta ainda 
que há uma importância do aspecto afetivo, e que essa é anterior a 
qualquer comportamento. Pode-se relacionar na evolução da criança 
aspectos: motores, afetivos e intelectuais. Dentro destas possibilidades 
trabalha-se o esquema corporal, que dentro de sua estrutura atua como 
a maneira em que a criança irá atuar em diferentes situações envolvendo 
o movimento. 

Para assegurar o equilíbrio o brincar é essencial na vida da 
criança, já que é uma característica essencial da criança, segundo Barreto 
(2000), o desenvolvimento psicomotor é de suma importância sendo 
primordial no desenvolvimento da criança, pois ajuda a prevenir 
diversos problemas seja tônus muscular, postura, lateralidade, 
direcionalidade e ritmo. 

Para Araújo e Silva (2013), a psicomotricidade tem por 
finalidade envolver toda a ação que a criança venha por realizar, 
envolvendo aspectos relacionados à motricidade e ao psiquismo, 
proporcionado dessa forma um desenvolvimento global da criança que 
através desta possa desenvolver a consciência de seu corpo em relação 
aos movimentos por ela realizados. 

O desenvolvimento motor (DM) passa por um processo de 
transformações em seu nível de funcionamento no que diz respeito ao 
indivíduo, onde o mesmo passa a absorver ao longo do tempo uma 
maior capacidade de controlar seus movimentos, de simples e 
desorganizados para habilidades com níveis mais altos e complexos 
(WILLRICH et al., 2008). Para Mondadori (2006), o DM possui uma 
variedade individual entre crianças em diferentes idades e de uma 
mesma idade, existindo características particulares permitindo assim uma 
avaliação do desenvolvimento motor em seu nível e qualidade.  

Contudo, para Santos et al. (2004) é durante a infância que o 
DM é caracterizado por uma ampla aquisição de habilidades motoras, 
possibilitando para a criança um melhor domínio de seu corpo em 
diferentes posturas, locomoção em ambientes diferenciados e a 
interação com objetos.  

Para Gallahue et al. (2003), o equilíbrio é a habilidade de um 
indivíduo em manter a postura de seu corpo inalterado, mesmo quando 
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este é colocado em várias posições, sendo que todas as habilidades 
motoras estão integradas como mesmo. Segundo Neto (2002), o 
equilíbrio é a principal habilidade nos segmentos corporais e de acordo 
com o seu grau de defeito, há um maior consumo de energia, 
canalizando para outros trabalhos neuromusculares.  

O conceito de equilíbrio está associado à ideia de corpo em 
postura estável. Do ponto de vista mecânico, diz-se que um corpo está 
em equilíbrio estático quando diversas forças e momentos que agem 
sobre ele estão em sentidos opostos e se anulam (DUARTE, 2000). 
Porém, no corpo humano o termo mais correto para definir uma 
situação de equilíbrio sobre a base de suporte é equilíbrio quase-estático, 
pois os indivíduos estão submetidos à aceleração da gravidade, o que 
causa pequenos desequilíbrios, havendo a necessidade de se corrigir essa 
oscilação corporal para a manutenção da postura em pé. 

Sendo assim, para que a orientação postural ocorra, o controle 
da posição e velocidade do tronco no espaço é de fundamental 
importância e pode ser considerado o principal objetivo do sistema de 
controle postural uma vez que a maior parte da massa do corpo se 
encontra no tronco (HORAK e MACPHERSON, 1996).  

O equilíbrio passa a ser alcançado quando a projeção do COM 
se encontra nos limites da BOS, (MOCHIZUKI e AMADIO, 2003), que 
corresponde à área delimitada pelos pontos de contato entre os 
segmentos corporais e a superfície de suporte o que, na posição estática, 
constitui-se de um quadrângulo delimitado pelos calcanhares e dedos do 
pé (HORAK e MACPHERSON, 1996). Porém, apesar da atividade de 
manutenção do equilíbrio parecer simples, as quedas são inevitáveis ao 
longo de nossas vidas (CORBEI et al, 2001).   

Considerando-se a contribuição dos fatores antropométricos e 
biomecânicos, a manutenção da posição ereta exige um complexo 
sistema sensório-motor de controle, que opera por meio de um conjunto 
de informações provenientes das aferências sensoriais, produzindo 
respostas manifestadas pela atividade muscular para corrigir os pequenos 
desvios do centro de gravidade (CG) do corpo (LIN e WOOLLACOTT, 
2005).           

Complementando essa consideração, Duarte (2000) afirma que 
a estabilidade é alcançada gerando momentos de força sobre as 
articulações do corpo para neutralizar o efeito da gravidade ou qualquer 
outra perturbação em um processo continuo e dinâmico durante a 
permanência em determinada postura. Segundo LIMA et al. (2001), o 
equilíbrio postural tem fundamental importância no relacionamento 
espacial do organismo com o ambiente.  

Os sistemas que colaboram para a manutenção do equilíbrio 
são: a visão (sistema visual), a sensibilidade proprioceptiva (sistema 
somatossensorial) e o aparelho vestibular (sistema vestibular). Com a 
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perfeita integração desses sistemas, em nível cerebral, juntamente com 
memórias de experiências prévias, a correta postura do indivíduo é 
determinada e, portanto, qualquer disfunção nestes sistemas pode 
desencadear sintomas de falta de equilíbrio. 

Para Pacheret al. (2003) a lateralidade, cujo termo vem do latim 
e quer dizer lado é considerado um importante tema de estudo para a 
psicomotricidade. A lateralidade é definida naturalmente durante o 
crescimento, podendo ser determinada através de fatores sociais como 
a escola (ALVES, 2007). A lateralização possui uma série de relações com 
a motricidade e a organização intersensorial, representando uma 
conscientização integrada e simbólica entre os lados direito e esquerdo 
do corpo, em relação a linha mediana (BOBBIO et al., 2006).  

Ocorrendo assim uma relação de orientação frente aos 
símbolos, as imagens e aos objetos, fazendo com que haja uma 
interferência de aprendizagem da lateralidade na Educação Infantil 
(BOBBIO et al., 2006). No entanto, Caetano et al. (2005), descrevem 
que a Educação Física na fase pré-escolar auxilia a criança a ter uma 
aquisição e aperfeiçoamento de suas habilidades motoras, contribuindo 
dessa forma para um melhor domínio de seu corpo em diferentes 
posturas (estáticos e dinâmicos) e a locomoção (andar, correr, saltar), 
auxiliando com a base para o desenvolvimento das habilidades motoras 
globais e finas, contribuindo para o melhoramento de sua coordenação 
de seus movimentos no futuro.  

Neste sentido, Gallahue (2003), descreve que a presença de um 
professor de Educação Física dentro do âmbito escolar, é essencial no 
trabalho da lateralidade através das atividades (lúdicas e sensoriais) para 
que haja uma melhor estimulação do desenvolvimento de suas 
habilidades motoras. Magallhães (2001) classifica a lateralidade da 
seguinte forma: Destros – são aqueles nos quais existe um predomínio 
claro estabelecido do lado direito na utilização dos membros e órgãos, 
Sinistros ou canhotos – são aqueles nos quais existe um predomínio claro 
estabelecido do lado esquerdo na utilização dos membros e órgãos e 
Ambidestros - são aqueles nos quais não existe predomínio claro 
estabelecido, ocorrendo o uso indiscriminado dos dois lados.  

Para Pazin et al. (2006) a criança estabelece sua lateralização 
entre os 6 e 7 anos, prevalecendo um dos lados do corpo que está ligado 
a fatores múltiplos e combinados. Para Molinari e Sens (2003), a 
lateralidade contribui na direcionalidade do grafismo iniciando a escrita 
da esquerda para a direita. No entanto, Corbetta (1999), descreve que 
a partir dos três anos de idade já está clara essa preferência lateral, pois 
o controle postural e dos movimentos superiores estão estabelecidos.  

A preferência manual de um dos lados do corpo pode ser 
definida pela escolha de uma das mãos ou simplesmente por preferir um 
lado para determinadas tarefas (VASCONCELOS, 2006). A lateralidade 
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possui uma relação entre a motricidade e a organização psíquica 
intersensorial, representando a conscientização integrada e simbólica 
entre os lados direito e esquerdo a linha mediana do corpo (BOBBIO et 
al., 2006). Ferreira (2007) aponta a importância da Educação Física 
como um instrumento facilitador da aprendizagem em suas diversas 
dimensões, sendo elas cognitivas, afetivas, sociais e motoras. 

Segundo as concepções Wallonianas (1995) apud Barros et al., 
(2008) tudo o que foi vivenciado pela criança anteriormente irá refletir 
nas experiências futuras, modificando e transformando em 
representatividades. Para Barros et al. (2008) a aprendizagem é então 
entendida como um percurso que a criança deseja transcorrer para 
buscar uma auto realização. Para Le Bouch (1983), o principal objetivo 
de se ter educação do movimento no ensino fundamental é para atingir 
o desenvolvimento psicomotor, pois é nesta fase que ocorre evoluções 
de suas personalidades, que dependem de seus sucessos escolares. 

De acordo com Almeida (2006) para se trabalhar 
psicomotricidade no ambiente escolar não precisa haver recursos caros 
e nem tecnológicos, basta somente a escola ter uma junção de fatores, 
tais como concepção, comportamento, compromisso, materiais e 
espaços. Portanto, o objetivo do presente trabalho é avaliar dentro do 
processo educacional, o nível psicomotor dos discentes nas séries iniciais. 

 
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 
A presente pesquisa é uma pesquisa do tipo transversal onde foi 

verificada a frequência com que determinado evento se saúde se 
manifesta em uma população específica, além dos fatores associados 
com o mesmo, e quantitativa baseando-se na coleta de dados de 
determinada faixa da população sendo caracterizada pelo emprego da 
quantificação, através da coleta de informações quanto no tratamento 
delas por meio de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999).  

A coleta dos dados foi feita no Centro de Educação Básica, na 
zona norte de Teresina, com alunos de duas turmas do 6° ano do ensino 
fundamental tendo uma quantidade amostral de 38 alunos das duas 
turmas com idades de 10 e 11 anos, primeiro fez-se uma abordagem da 
pesquisa com os alunos, depois perguntou-se quem poderia e gostaria 
de participar da presente pesquisa, onde seria utilizada a escala de 
desenvolvimento motor de Rosa Neto (2002), como referência para 
avaliação dos testes de equilíbrio e lateralidade. Os discentes foram 
levados para a quadra poliesportiva da escola que foi previamente 
preparada para a coleta dos dados, onde os testes listados abaixo foram 
aplicados aos mesmos para mensurar o nível de desenvolvimento motor. 
Os testes foram aplicados individualmente para evitar constrangimentos. 
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A fim de obter dados quantitativos que propiciem relações com 
o desenvolvimento esperado para a idade cronológica.  O instrumento 
utilizado para avaliar o desenvolvimento motor foi a Escala de 
Desenvolvimento Motor (EDM), proposta por Rosa Neto (2002), que 
compreende a bateria de testes para analisar somente o equilíbrio 
(postura estática) e lateralidade (olhos e pés) que são os objetos de 
estudos da referida pesquisa. 
 Como critérios de inclusão a presente pesquisa seguiu as 
seguintes exigências: ser aluno do 6° ano do Centro de Educação Básica; 
estar devidamente matriculado e frequentando regularmente as aulas de 
Educação Física e ter a capacidade de realizar o teste solicitado. Já para 
o critério de exclusão foi observado se os alunos apresentavam 
comprometimentos neuromusculares ou ortopédicos que limite a 
realização do exercício. 
 
RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÕÕEESS  
  

No gráfico 01 pôde-se notar que, o equilíbrio somente com o 
pé direito foi o que menos se destacou, haja vista que houve um número 
bastante expressivo entre os ambidestros e os sinistros (esquerdos). Isso 
mostra-nos que as crianças em sua maioria possuem um 
Desenvolvimento Motor – (DM), igualmente avançados com as pernas 
direita e esquerda.  
  
GGrrááffiiccoo  0011  --  Teste de Equilíbrio com pernas direita e esquerda. 

 
Autor: Pesquisadores. 
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GGrrááffiiccoo  22  – Referente ao teste de Lateralidade dos olhos. 

  
Autor: Pesquisadores 
  
GGrrááffiiccoo  33  ––  Referente ao teste do Telescópio. 

  
Autor: Pesquisadores. 
  
GGrrááffiiccoo  44  ––  Referente ao teste de Lateralidade dos Pés. 

  
Autor: Pesquisadores. 
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Os gráficos 02 e 03 se referem à lateralidade dos olhos com os 
testes do cartão e o do telescópio, testes reproduzidos a partir do 
modelo EDM (ROSA NETO, 2002). A Lateralidade recebe o conceito 
segundo Pacher (2006) como a presença da conscientização integrada e 
simbolicamente interiorizada dos dois lados do corpo, lado esquerdo e 
lado direito, o que pressupõe a noção da linha média do corpo. Sendo 
assim definimos a lateralidade como predomínio a um dos hemisférios 
durante a iniciativa da organização do ato motor, isso acontece com as 
relações de orientação da face dos objetos, às imagens e aos símbolos, 
razão pela qual a lateralização vai interferir nas aprendizagens escolares 
de uma maneira decisiva. Verificou-se que o uso do olho direito pra 
realizar as duas atividades é mais comum, mostrando assim que a 
amostra apresenta-se com um maior percentual para lateralidade direita 
podendo ser relacionada essa tendência a experiências passadas. 

O gráfico 4 apresenta os resultados do teste de lateralidade dos 
pés, onde podemos observar mais uma vez a preferência da lateralidade 
direita por parte dos avaliados no momento da realização da bateria de 
teste. 

Até aproximadamente seis e sete anos de idade, o 
desenvolvimento motor (DM), da criança se caracteriza por basicamente 
pela aquisição, estabilização, diversificação das habilidades básicas. Nos 
anos que seguem, até dez e doze anos, o DM se caracteriza pelo 
refinamento e diversificação na combinação destas habilidades, em 
padrões sequenciais cada vez mais complexos” (FONSECA, 2004, p.54). 

Entretanto faz-se necessário que o professor atue de maneira 
ilibada na forma como ministra o conteúdo, fazendo com que os alunos 
sejam capazes de resolverem simples tarefas, aumentando suas 
habilidades motoras, melhorando sua autonomia através de brincadeiras 
e jogos que visem aumentar a maneira como vão compreendendo seus 
corpos, dentro espaço. 
  
CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS 

 
Dessa maneira podemos afirmar de forma clara e objetiva, após 

a execução do referido trabalho que o alunado da escola trabalhada na 
pesquisa, apresenta-se com o desenvolvimento psicomotor no que diz 
respeito a equilíbrio e a lateralidade dentro dos padrões apresentados 
pela Escala de Desenvolvimento Motor - EDM, a partir da execução dos 
testes desenvolvidos ao longo da pesquisa, porém, há predominância do 
hemisfério direito na execução dos testes de lateralidade e 
predominância do hemisfério esquerdo para execução do teste de 
equilíbrio. 
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AAPPÊÊNNDDIICCEESS  

                 
BBoollaa  ddee  ppaappeell                                                                                                            TTeelleessccóóppiioo  ddee  ppaappeell  
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TTEESSTTEESS  

  
1100  aannooss  ––  EEqquuiillííbbrriioo  nnaa  ppoonnttaa  ddooss  ppééss  ––  oollhhooss  ffeecchhaaddooss  
PPoonnttuuaaççããoo  
  

IIddaaddee  CCrroonnoollóóggiiccaa  PPoonnttooss  

1100  aannooss  Errou o teste – 0 

1111  aannooss  Errou o teste – 0 

  
LLaatteerraalliiddaaddee  ddooss  oollhhooss  

  
  
LLaatteerraalliiddaaddee  ddooss  ppééss  

  
RReessuullttaaddooss  

 
PPoonnttuuaaççããoo  GGeerraall  

DDDDDD  DDEESSTTRROO  CCOOMMPPLLEETTOO  
EEEEEE  SSIINNIISSTTRROO  CCOOMMPPLLEETTOO  

DDEEDD  //  EEDDEE  //  DDDDEE  LLAATTEERRAALLIIDDAADDEE  CCRRUUZZAADDAA  
DDDDII  //  EEEEII  //  EEIIDD  LLAATTEERRIILLAADDAADDEE  IINNDDEEFFIINNAADDAA  

 
 
 
 
 
 

 

IIddaaddee  CCrroonnoollóóggiiccaa  PPoonnttooss  

1100  aannooss  Acertou o teste proposto – 1 

1111  aannooss  Errou o teste – 0 

LLaatteerraalliiddaaddee  MMããooss  PPééss  
DD  ((ddiirreeiittoo))  3 provas com a direita 2 chutes com o direito 

EE  ((eessqquueerrddoo))  3 provas com a esquerda 2 chutes com o esquerdo 

II  ((iinnddeeffiinniiddoo))  
1 ou 2 provas com a 
direita ou esquerda 

1 chute com o direito ou 
esquerdo 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  77  
  

AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPEERRFFIILL  MMOOTTOORR  DDEE  PPRRAATTIICCAANNTTEESS  DDEE  NNAATTAAÇÇÃÃOO  
DDEE  UUMMAA  EESSCCOOLLAA  PPRRIIVVAADDAA  DDEE  TTEERREESSIINNAA--PPII  

 
Mara Jordana Magalhães Costa 

Cássio Silvestre de Sousa Lima 
Renata da Costa Silva 

Marcela Araújo Sá 
  
  

Conforme Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), o 
desenvolvimento motor é a contínua transformação ao longo ciclo da 
vida do comportamento motor, sempre estimulada pela comunicação 
entre as condições motora, a biologia, e as condições do meio em que 
vive. Sendo assim, em cada ciclo da idade, em cada ação de movimento 
tem sua peculiaridade distinta de sua aquisição e aparição de seu 
comportamento motor, no qual sempre o que foi adquirido 
anteriormente atua no seu controle motor por meio da troca de 
experiência com o meio. 

Dentro desse contexto, ressalta-se que o processo de 
desenvolvimento das capacidades motoras é dado por meio da 
conjuntura dos aspectos biológicos e ambientais, e é a quantidade e 
qualidade de estímulos na infância e na adolescência que influencia 
diretamente na variabilidade do desenvolvimento motor (RÉ, 2011). 

Algumas habilidades motoras básicas como correr, pular, 
arremessar, rebater, andar de bicicleta, provem de uma boa 
fundamentação de seu desenvolvimento motor, sendo ele 
proporcionado por diversas vivências de componentes da 
psicomotricidade, tais como o equilíbrio, a lateralidade o equilíbrio e 
etc. são peculiaridade (MEDINA-PAPST; MARQUES, 2010).  

Desta forma é notório que na infância, fase na qual o repertório 
motor deveria ser construído, se a criança não for devidamente 
estimulada por meios internos e externos, no decorrer do tempo poderá 
apresentar um déficit motor em seus movimentos e dificuldades nas fases 
posteriores de sua vida. 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), afirmam ainda que “O 
processo do desenvolvimento motor revela-se, principalmente, por 
mudanças no comportamento dos movimentos ao longo do tempo”; 
então, estamos sempre em constantes mudanças e aprendizados. Para 
melhor entendimento sobre o desenvolvimento motor, os autores 
(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013) descreveram por meio de 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

110 
 

uma ampulheta, a sequência do desenvolvimento motor, no qual 
apresentam cada fase dos desenvolvimentos e de seus estágios.  

São quatro as fases do desenvolvimento motor: a primeira, é a 
fase motora reflexiva que está presente dos quatro aos 9 meses dentro 
do útero e de até 4 meses de idade, consistindo nos primeiros 
movimentos realizados pelo feto, caracterizados por movimentos 
reflexos. A fase reflexiva é dividida em dois estágios: Estágio de 
codificação de informações: este estágio é composto por atividades 
motoras involuntárias por meio da observação do feto até os quatro 
meses do pós-natal. E estágio de decodificação de informações: começa 
a partir do quarto mês de vida, neste estagio há uma inibição de alguns 
reflexos causados pelo maior controle sobre os movimentos esqueléticos 
e substituídos por atividades motoras voluntárias. (GALLAHUE; 
OZMUN; GOODWAY, 2013). 

A segunda fase é a dos movimentos rudimentares, no qual 
ocorrem as primeiras formas de movimento voluntário observados pela 
criança desde o seu nascimento até os dois anos de idade. São 
determinados por movimentos maturacionais, representadas por 
movimentos voluntários essenciais para a sobrevivência. Esta fase 
também é dividida em dois estágios; estágio de inibição de reflexo: no 
nascimento a criança é dominada pelo repertorio de movimento 
reflexivos, dali em diante os movimentos são influenciados de forma 
crescente pelo córtex em desenvolvimento, fazendo assim a inibição 
gradativamente dos movimentos reflexivos substituindo-os por 
comportamentos motores voluntários. Estágio de pré-controle: por 
volta de um ano de idade, no qual as crianças começam a ter maior 
controle e precisarão de seus movimentos, havendo também um maior 
desenvolvimento cognitivo, se locomovendo assim com maior controle 
e potência. (GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013). 

A terceira fase é a dos movimentos fundamentais, no qual as 
crianças estão ativamente em fase de evolução na experimentação de 
suas capacidades motoras adquiridas em seu corpo e de exploração. E 
seus estágios são: estágio inicial, é a fase de movimentos fundamentais 
representando as primeiras tentativas da criança orientadas para o 
objetivo de desempenhar uma habilidade fundamental. Estágio 
elementar: é onde a criança envolve maior controle e coordenação de 
seus movimentos fundamentais. E o estágio maduro: caracterizado pelo 
alto desempenho mecânico eficiente, controlados e coordenados dos 
movimentos fundamentais da criança. (GALLAHUE; OZMUN; 
GOODWAY, 2013). 

E por último, a quarta fase que é a dos movimentos 
especializados caracterizada como resultado da fase dos movimentos 
fundamentais, aplicando-se a muitas atividades motoras complexas na 
vida da criança, no qual os movimentos são gradualmente refinados e 
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elaborados; É na fase transitória onde o indivíduo começa a combinar e 
a aplicar habilidades motoras fundamentais ao desempenho de 
habilidades especializadas no esporte e em ambientes de recreação; 
Estágio de aplicação: há uma sofisticação cognitiva crescente e certa base 
ampliada de experiências que tornam o indivíduo capaz de tomar 
numerosas decisões de aprendizado e de participação baseadas em 
muitos fatores da tarefa, individuais e ambientais. E o último estágio de 
utilização permanente representa a fase final do processo de do 
desenvolvimento motor e é constituído pelo repertório de movimentos 
adquiridos pelas experiências vividas ao longo da vida. (GALLAHUE; 
OZMUN; GOODWAY, 2013). 

Dentro desse contexto, a prática de exercício físico entre crianças 
vem crescendo de forma significativa, e assim tomando-a como um estilo 
de vida. Os pais vêm se conscientizando da importância do exercício 
físico, usando até mesmo como estratégia para reduzir o tempo que as 
crianças utilizam com os meios tecnológicos (celular, games, 
computadores), como também para o seu desenvolvimento e saúde, 
assim crescendo com uma melhor qualidade de vida. 

Dentre os tipos de exercícios físicos, a natação é uma alternativa 
que vem ocupando espaço significativo tanto para os pais que procuram 
fazer com que seus filhos aprendam a nadar para se prevenirem em casos 
de acidentes (afogamentos), como também para as crianças que vem 
realizando a prática como forma de lazer e diversão. 

A natação surge oficialmente no Brasil em 1897 quando quatros 
clubes do Rio de Janeiro (Botafogo, Gragoatá, Icaraí e Flamengo) 
fundaram a União de Regatas Fluminense. Em 1908 foi criada a 
Federação Internacional de Natação (FINA) e alguns anos depois surgiria 
a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). (SANTOS, 
2010).  

Segundo Silva (2009), as atividades aquáticas com crianças visam 
estimular a adaptação da criança ao meio líquido, incentivar sua 
interação com os pais e educadores, enriquecer suas experiências 
sensoriais e motoras, além de fornecer uma atividade recreativa e 
agradável. Sendo assim com a adaptação ao meio aquático, a criança vai 
descobrindo um novo meio, melhorando o seu modo de interagir com 
a água, preparando-se para aprendizagens posteriores de maior grau de 
complexidade, como é a natação. (MORENO et al., 2010). 

De acordo com Cox (2005) natação é a capacidade do homem 
e de outros seres vivos de se deslocarem por meio de movimentos 
efetuados no meio líquido, geralmente sem ajuda artificial. “É um dos 
exercícios físicos mais completos”. Utilizando termos mais técnicos, 
Hernándes (2012) ressalta que a natação é um conjunto de habilidades 
rítmicas, repetitivas e coordenadas de braços, pernas e tronco, 
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permitindo o deslocamento na superfície ou submerso do ser humano 
na água.  

Ainda nesse sentido, Rosário et al. (2011) afirmaram que a 
natação infantil não se resume apenas em a criança aprender a nadar, e 
sim, auxiliar na evolução psicomorfológica, no desenvolvimento de sua 
psicomotricidade e o início de sua personalidade. O acúmulo das práticas 
de natação tem efeitos positivos e significativos tanto no 
desenvolvimento, como nas habilidades motoras (MARTINS, 2015).  

O esporte na iniciação na vida escolar permite o encadeamento 
do desenvolvimento global e harmonioso do cognitivo-social da criança, 
das obtenções intelectuais essenciais em diversos domínios e atitudes 
sócio afetivas positivos com as demais crianças e para com a sociedade, 
assim criando várias oportunidades para receber e criar novas 
habilidades motoras básicas. (MARTINS et al, 2015). Dentre essas 
habilidades motoras básicas pode-se destacar a motricidade, equilíbrio, 
lateralidade e orientação espaço-temporal. 

Os elementos psicomotores são fundamentais e déficits em 
alguns deles podem afetar diretamente no aprendizado da escrita e 
leitura, pois quando pouco estimulados podem causar problemas na 
compreensão dos conhecimentos básicos (ROSSI, 2012). Assim, observa-
se que a prática planejada de esportes dentro do âmbito escolar, como 
a natação, pode aprimorar o desenvolvimento das habilidades 
fundamentais na criança, que auxiliam diretamente no desenvolvimento 
motor das crianças. 

Diante disto, tem-se a seguinte pergunta norteadora: qual o 
perfil motor de praticantes de natação em uma escola privada de 
Teresina-PI? Sabe-se que a natação, por um longo período de tempo, 
era algo voltado à sobrevivência, sendo usada para se deslocar de um 
lado para outro do rio, pesca e até nos momentos de lazer. Com o passar 
do tempo, passou ser vista como prática de esporte, lazer e até mesmo 
treinamento de alta performance, mas a natação não se resume somente 
a isto. 

Existem poucos trabalhos em Teresina avaliando a 
psicomotricidade de escolares praticantes de natação. Desta forma, esta 
pesquisa tem a finalidade de enriquecer o campo da pesquisa sobre o 
perfil motor de crianças praticantes da natação infantil, contribuindo 
assim para um melhor planejamento das aulas, um maior incentivo ao 
esporte e, além disso, despertar um maior interesse dos pais e das 
crianças de conhecerem a natação como mais uma opção de atividade 
esportiva que auxilia no desenvolvimento das crianças. 

 Portanto, o objetivo geral do presente estudo foi 
analisar o perfil motor de crianças praticantes de natação de uma escola 
privada de Teresina-PI. 
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PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCOOSS  

 
CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O presente estudo é do tipo transversal, descritivo, com 
abordagem quantitativa. 
 
COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

A amostra foi composta por 31 crianças praticantes da 
modalidade de natação, que foram selecionadas por amostragem não 
probabilística, por conveniência. 

Como critério de inclusão para participar do estudo as crianças 
tinham que ter idade entre quatro a sete anos; praticar natação pelo 
menos duas vezes por semana; e ter, no mínimo, três meses de prática. 
Não poderão participar do estudo crianças com limitações físicas ou 
psicológicas.   

 
INSTRUMENTO E PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS  

O instrumento utilizado para analisar o perfil motor das crianças 
foi a bateria de teste E.D.M (Escala de Desenvolvimento Motor) de Rosa 
Neto (2015) no qual foi adaptado os objetos dos testes por materiais 
alternativos, como agulha, bolas de plásticos, alvo impresso, cedas de 
pipas e fitas, por conta do alto custo do kit E.D.M. Também foi aplicado 
o questionário aos pais composto de perguntas fechadas, o qual 
questiona no que é possível perceber de alterações (por meio da 
observação) nos aspectos motores, cognitivos e afetivos dos seus filhos 
após o início da prática da natação infantil (FERREIRA, 2012). 

Os testes e os questionários foram aplicados no período de abril 
a maio de 2018 e foram realizados em data marcada com os indivíduos 
na quadra da escola na qual estudam e praticam a natação. Antes das 
coletas, foi apresentado ao responsável pela escola um termo 
Institucional para que a mesma fosse autorizada. Em seguida, os pais 
tiveram que assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Os questionários foram entregues junto com a agenda do aluno, 
para que os pais pudessem responder de forma tranquila e de acordo 
com sua disponibilidade, deveriam ter sido entregues ao pesquisador até 
dois dias após o recebimento.  

 
ESCALA DE DESENVOLVIMENTO MOTOR (EDM) 

A EDM compreende avaliar o desenvolvimento motor de 
crianças entre 2 a 11 anos de idade. Mediante as provas de habilidade 
formada pela motricidade fina e global, equilíbrio, esquema corporal, 
organização espacial e temporal, bem como a lateralidade. Este 
instrumento determina a idade motora geral (obtida por meio da soma 
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dos resultados positivos expressados em meses conseguidos nas provas 
em todos os elementos da motricidade) e o quociente motor geral 
(obtido pela divisão entre a idade motora geral e idade cronológica; o 
resultado é multiplicado por 100). 

Os participantes foram avaliados a partir do teste 
correspondente a 2 anos anterior a sua idade cronológica atual, no dia 
do teste em cada elemento da motricidade, só sendo interrompido a 
avaliação quando não alcançasse êxito na tarefa proposta. Esse resultado 
final alcançado recebe o nome de idade motora, que correspondente 
àquela motricidade, que comparada com a idade cronológica 
determinamos sua classificação de avanço ou atraso motor. A bateria de 
testes proposta por Rosa Neto (Rosa Neto, 2015) mostra o resultado da 
Idade Motora Geral (IMG), que se dá pela soma dos resultados dos testes 
de cada habilidade motora (motricidade fina, motricidade global, 
equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização 
temporal), dividida por seis (IM1+1M2+IM3+IM4+IM5+IM6/6). Indica 
também, a idade negativa ou positiva: Idade Positiva (IP) – idade 
motora maior que a idade cronológica e Idade Negativa (IN) – idade 
motora menor que a idade cronológica. O Quociente Motor Geral 
(QMG) será obtido pela Idade Motora Geral dividida pela Idade 
Cronológica multiplicada por 100 [(IMG/IC)*100]. A partir do QMG 
poderá ser obtida a classificação do desenvolvimento motor da criança. 
Houve adaptação dos objetos dos testes por materiais alternativos, 
como agulha, bolas de plásticos, alvo impresso, cedas de pipas e fitas, 
por conta do alto custo do kit E.D.M. 

 
ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tabulados e organizados no Microsoft Office 
Excel 2010. Foram realizadas análises descritivas, o teste do qui-
quadrado e a correlação de spearman. O nível de significância adotado 
foi de 5%. O programa estatístico utilizado foi o STATA 12.0. 

 
CUIDADOS ÉTICOS ADOTADOS NA PESQUISA 

O estudo foi realizado respeitando as recomendações da 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde para pesquisas 
envolvendo seres humanos e com o que determina a Resolução nº 
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde 
(CNS/MS). 

Os participantes assinaram Termo de Assentimento, e um Termo 
de Consentimento, sendo informados sobre os objetivos do estudo, 
procedimentos aos quais serão submetidos e possíveis benefícios e riscos 
atrelados à execução do estudo. 
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RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
 
Os resultados da pesquisa mostraram que, 54,8% das crianças 

estudadas são do sexo masculino, tendo uma média de idade de 5,5 
anos (± 1,12).  
 Quanto à classificação do desenvolvimento motor, cognitivo e 
afetivo, a tabela 1 mostra que a maioria das crianças (61,2%) foi 
classificada como “regular”, seguido de um elevado percentual (32,2%) 
classificado como “bom”. Tabela 1. 
 
TTaabbeellaa  11 - Classificação do desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo 
da criança praticantes de natação. Teresina, 2018. 

CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ffiinnaall  nn  %%  

FFrraaccoo  2 6,4 

RReegguullaarr  19 61,2 

BBoomm  10 32,2 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
 

Desta forma observa-se uma influência positiva da natação no 
desenvolvimento da criança. Segundo Santos e Souza (2010) as 
atividades lúdicas aquáticas têm características educacionais e sociais, ou 
seja, com sua prática a criança consegue desenvolver grandes 
capacidades motoras, como a velocidade, coordenação, agilidade, força, 
dentre outra como cognitiva e afetiva. 

A tabela 2 apresenta os dados relacionados à classificação do 
perfil motor das crianças e pôde-se observar que a maioria estava 
classificada na categoria normal alto (32,3%) e normal superior 
(32,3%). Tabela 2. 

 
TTaabbeellaa  22 - Classificação da escala de desenvolvimento motor em 
crianças praticantes de natação. Teresina, 2018. 

CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ddoo  ppeerrffiill  mmoottoorr  ddooss  eessccoollaarreess  NN  %%  

NNoorrmmaall  mmééddiioo  9 29 

NNoorrmmaall  aallttoo  10 32,3 

SSuuppeerriioorr  10 32,3 

MMuuiittoo  ssuuppeerriioorr  2 6,4 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
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O presente estudo mostrou que a grande parte das crianças que 

pratica natação encontra-se na classificação normal alto e superior. 
Estudo realizado por Silva (2016) encontrou resultados divergentes aos 
do presente estudo no qual 75% das crianças do grupo experimental 
apresentaram nível normal médio na sua classificação.  
 Verificou-se que o perfil motor não tem associação significativa 
quando comparado por sexo (p= 0,10), mas que o sexo masculino 
obteve resultados como no nível “Muito Superior” e isso não foi 
observado no sexo feminino.  Tabela 3. 
 
TTaabbeellaa  33 - Associação entre a classificação do desenvolvimento motor e 
o sexo de crianças praticantes de natação. Teresina, 2018. 

SSeexxoo  CCllaassssiiffiiccaaççããoo  ddoo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  mmoottoorr  pp  

  
Normal 
Médio 

Normal 
Alto 

Superior 
Muito 

Superior 

0,10 
  n % n % n % n % 

FFeemmiinniinnoo  2 14,3 7 50 5 35,7 0 0 
MMaassccuulliinnoo  7 41,2 3 17,5 5 29,4 2 11, 8 

TToottaall  9 29 10 32,3 10 32,3 2 6,4 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
  

A tabela 3 mostra que o sexo masculino apresentou melhores 
resultados em algumas categorias quando comparado com o sexo 
feminino, apesar de não ter apresentado significância estatística.  
Resultados similares são mostrados no estudo de Pelozin et al. (2008) e 
Valdivia et al. (2008), cujo demonstraram maior percentual de meninas 
com níveis menores no desempenho e meninos com níveis mais elevados 
de desempenho motor. O estudo também corrobora com o de Fonseca 
et al. (2008), no qual na categoria “normal médio” teve um maior 
percentual dos meninos. 
 Quando analisada a relação entre quociente motor (em meses) 
e o sexo, também não foram encontradas associações estatisticamente 
significativas (p= 0.85). Observam-se as mesmas médias para ambos os 
sexos. Figura 1. 
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FFiigguurraa  11 - Quociente motor em meses de crianças praticantes de 
natação, segundo o sexo. Teresina, 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
 

O presente estudo apresenta dados divergentes da pesquisa Silva 
e Lamp (2015) no qual mostrou que as meninas apresentaram médias do 
Quociente Motor Geral (QMG) superior ao dos meninos com diferença 
aproximadamente de 5.5 meses.  

O presente estudo mostrou que existe uma correlação positiva 
forte entre a idade cronológica e a idade motora das crianças avaliadas 
(r=0,91). Figura 2. 

Na figura 2, encontra-se uma relação entre idade cronológica e 
idade motora geral, no qual à medida que a idade cronológica aumenta 
a motora também aumenta. Resultados similares foram no estudo 
Marques (2011) no qual as crianças de 4 a 7 anos praticantes de natação 
também apresentaram idade cronológica correlacionada de forma 
positiva com a idade motora. Souza e Souza (2011), que obteve 
resultado semelhante, notou-se que as crianças praticantes de natação 
obtiveram resultados acima da média esperada, onde nenhum ficou 
abaixo de sua idade cronológica, assim como no presente estudo.  
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FFiigguurraa  22 - Correlação entre idade cronológica e idade motora geral dos 
praticantes de natação. Teresina, 2018. 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborada pelo autor (2018). 
 

Outro estudo (Rocha et al., 2010) avaliou crianças praticantes 
de futsal que apesar de ser outro esporte, ele mostrou também uma 
correlação positiva entre idade cronológica e idade motora geral.  

Essa correlação positiva encontrada neste estudo foi 
importante uma vez que mostra que crianças que praticam natação 
possuem um perfil motor que aumenta gradualmente com a idade, desta 
forma com o avançar da idade, as crianças seriam capazes de realizar 
tarefas mais complexas. A natação irá ajudar neste processo já que 
oferece um número grande de experiências motoras. 

 
CCOONNCCLLUUSSÃÃOO  
  

O presente estudo mostrou que as crianças avaliadas eram em 
sua maioria do sexo masculino. Quanto à classificação do 
desenvolvimento dos aspectos motores, cognitivos e afetivos das 
crianças, adquiridos pela prática da natação, observou-se que a maioria 
dos escolares se encontrava na categoria regular. 
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Quanto ao perfil motor das crianças praticantes de natação, 
encontram-se na categoria norma “alto e superior”. O perfil motor não 
apresentou diferenças estaticamente significativas entre os sexos. A idade 
cronológica mostrou correlação positiva com idade motora. 

Assim, sugere-se que estudos relacionando outros esportes assim 
como também crianças não praticantes de natação, serão importantes 
para ampliar a discussão sobre o perfil motor de escolares nesta faixa 
etária. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  88  
  
AA  IINNFFLLUUÊÊNNCCIIAA  DDAA  DDAANNÇÇAA  CCRRIIAATTIIVVAA  NNAA  MMEELLHHOORRIIAA  DDAA  AAPPTTIIDDÃÃOO  
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EESSTTAADDUUAALL  DDEE  DDAANNÇÇAA  LLEENNIIRR  AARRGGEENNTTOO  
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Maria Ducarmo Soares 
Regina Célia Vilanova Campelo 

Fábio Soares da Costa 
  

 
A dança se configura como uma arte que se desenvolve no 

tempo e no espaço, expressando sensibilidade através do movimento 
corporal, de modo harmonioso ou não, conforme a interpretação e a 
estética de expressão. Na sua forma elementar, a dança é uma 
necessidade natural e instintiva do homem exaurir, pela movimentação, 
seu estado latente (SILVA; BONORINO, 2008). A dança durante sua 
trajetória recebeu várias denominações e passou por grandes 
modificações de acordo com cada época, história e região por onde foi 
vivenciada. Uma das denominações mais utilizadas no momento se 
refere dança criativa que se configura como um estilo de dança que 
aborda o conhecimento do esquema corporal, suas possibilidades 
motoras e a estruturação das relações espaciais e temporais. Ela instiga a 
descoberta do corpo através do movimento, a capacidade de criação do 
movimento em si e suas possibilidades. Objetivou-se verificar neste 
estudo a melhoria da aptidão física em alunas do 4º ano B da Escola 
Estadual de Dança Lenir Argento que praticam dança criativa. Por meio 
de uma pesquisa descritiva, transversal, utilizou-se uma abordagem de 
natureza quantitativa cujo intuito seria conhecer quais os objetivos da 
dança criativa como conteúdo complementar nas aulas de ballet clássico 
da escola Lenir Argento. A dança criativa tem sido utilizada como técnica 
corporal artística para a melhoria do ritmo, coordenação motora, 
espacialidade e coleta de movimentos (através dos laboratórios 
realizados).  Observou-se uma evolução significativa no que diz respeito 
ao processo criativo das discentes e melhoria relevante no 
desenvolvimento da sua aptidão e habilidades físicas.  

Neste contexto, a dança criativa proporciona aos seus 
praticantes um excelente desenvolvimento corporal, visto que a mesma 
tem direcionado aos que usufruem desse estilo de dança uma maior 
autonomia e os meios necessários para poderem expressar melhor suas 
emoções e sentimentos através do movimento.  
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A educação física na escola tem se configurado como uma área 
voltada para a cultura corporal, esta possui no seu contexto diferentes 
conteúdos, entre estes destacamos a dança, que se encontra inserida 
dentro dos parâmetros curriculares (PCNs) no bloco de danças 
expressivas. A dança pode ser trabalhada dentro do contexto escolar 
como atividade extra- curricular. Segundo Scarpato (2001), os 
profissionais que difundem a dança no ambiente escolar muitas vezes 
não possuem uma formação adequada, o que sugere um 
desenvolvimento muito simplório sem muito significado aos discentes, 
tornando assim essa modalidade artística como uma atividade banal, 
irrelevante.  

De acordo com a proposta dos PCNs o ensino da dança na 
escola deverá ser apresentado e vivenciado como uma atividade 
educativa, criativa e que tenha como objetivo principal propiciar a 
construção do conhecimento aos alunos (BRASIL, 1998). 

Os PCNs são, portanto, uma alternativa para que professores que 
por ventura desconheçam as especificidades da dança como área 
de conhecimento, possam atuar de modo a ter alguns indicativos 
para não comprometer em demasia a qualidade do trabalho 
artístico-educativo em sala de aula. Não se trata unicamente, de 
querer instrumentalizar, capacitar e capacitar e até mesmo formar 
professores de dança a partir desses documentos, mas, como o 
próprio nome nos diz. Indicar Parâmetros (MARQUES, 2007, p. 
36). 

A dança criativa pretende mostrar é que sua prática fornece os 
subsídios necessários para o desenvolvimento espontâneo e criativo da 
linguagem do movimento; tem o objetivo de desenvolver uma ação 
pedagógica coerente, estimulando a criatividade, baseando-se em 
análises de técnicas da dança adequada às séries, com enfoque na 
educação psicomotora. Cunha apud Rangel (2002, p.64) divulga que a 
Dança Criativa deveria estar presente nos currículos escolares, da pré-
escola até a universidade, pois seus conteúdos podem ser adaptados e 
aplicáveis a qualquer nível de ensino. 

Observando-se o conjunto das exigências técnicas e dos níveis 
de desempenho físico necessários à prática da dança, passou-se a 
perceber a necessidade de adequada aptidão física dos praticantes para 
sua eficiente execução. Essa preocupação tem sido manifestada por 
diferentes autores, que se concentram sobre os elementos que compõem 
a aptidão física (BRISTOT et al, 2009; CIGARRO, 2006; MORAES, 
2008; PRATI; PRATI, 2006 e SILVA, 2008). 

De acordo com o Colégio Americano de Medicina do Esporte 
(2006), a aptidão física é definida como uma série de atributos que as 
pessoas têm ou adquirem e que se relacionam com a capacidade de 
realizar atividade física. Quando falamos em aptidão física devemos 
levar em consideração o seu significado e a importância que a mesma 
representa para a vida e para saúde. 
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Muitos são os testes que se propõem a avaliar a aptidão física, e 
estes variam de acordo com a sua complexidade, validade, 
confiabilidade e nos custos relacionados a sua mensuração.   

A presente pesquisa tem como objetivo verificar como a dança 
criativa, enquanto estilo de dança pode proporcionar as discentes do 4º 
ano B da escola Lenir Argento benefícios no desenvolvimento da aptidão 
física. 
 
 
MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

 
O estudo apresentado utilizou-se de uma pesquisa descritiva, 

transversal de natureza quantitativa, cujo o objetivo foi o de apresentar 
a melhoria da aptidão física em alunas do 4º ano B da Escola Estadual 
de Dança Lenir Argento que estudam dança criativa dentro da grade 
escolar da instituição. 

Fizeram parte da pesquisa 17 alunas do 4ª ano B (tarde), com 
idades ente 11 e 15 anos, com seis anos de estudo em técnica clássica e 
um ano e meio de experiência em dança criativa. 70% das alunas que 
participaram da pesquisa estudam na rede estadual de ensino, e por isso 
não pagam mensalidade na escola. As alunas praticam dança, 5 vezes 
por semana, durante duas horas (quatro aulas de ballet e uma de dança 
criativa).  

A primeira avaliação física foi feita durante o mês de fevereiro, 
no início do período letivo da escola, e a segunda no início do mês de 
Junho. Essas avaliações da aptidão física foram feitas pelas educadoras 
treinadas. 

A avaliação física feita com as alunas compreendeu: avaliação 
da composição corporal, percentual de gorduras, IMC, e avaliação das 
capacidades motoras: que compreendeu testes de força e potência 
(impulsão vertical e horizontal). Flexão dos braços (utilizada apenas no 
primeiro momento do semestre) Flexibilidade (flexiteste) e resistência 
cardiorrespiratória (resistência cardiorrespiratória / protocolo de 
HARVARD).  

A definição dos sujeitos da amostra foram alunas da turma do 
4º ano B (17 no total), com idade variando entre 11 a 15 anos, sendo 
estabelecida de acordo com os objetivos da pesquisa e professoras de 
dança criativa (2) e educadoras físicas (2). O grupo escolhido para 
pesquisa foram de bailarinas clássicas, mas que possuem dentro das 
disciplinas curriculares do curso livre de dança a disciplina dança criativa. 
Foi utilizado ainda como critério de inclusão o TERMO DE 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO-TCLE, alunas regularmente 
matriculadas e com assiduidade de 75%. As alunas deveriam estar com 
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situação de saúde estável, estudantes das disciplinas ballet clássico e 
dança criativa. 

Todos os responsáveis legais pelos sujeitos investigados, após 
serem convenientemente informados sobre a proposta do estudo e os 
procedimentos adotados durante a pesquisa, assinaram declaração de 
consentimento esclarecido. Estes responsáveis legais tiveram acesso a 
informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa e foram 
informados de que poderiam retirar seus consentimentos a qualquer 
momento sem que ocorresse algum tipo de penalidade. As informações 
foram usadas apenas para fins acadêmicos e o sigilo da identidade da 
amostra foi mantido. Foi adotado como critério de inclusão ser do 
gênero feminino, ter idade entre 11 a 15 anos completos por ocasião do 
início da pesquisa, além de terem que estar clinicamente estáveis. A 
distribuição da amostra é representada abaixo através de tabela. 

A massa corporal foi mensurada em uma balança de plataforma, 
digital, marca: Techline. Para avaliação da massa corporal, as meninas 
foram avaliadas descalças e trajando roupas leves. Para avaliação da 
estatura foi utilizado um estadiômetro fixado na parede a uma altura de 
2,20 m do solo. As avaliadas permaneceram em posição ereta olhando 
para frente de forma a manter o chamado “Plano de Frankfurt” com os 
joelhos, calcanhares e tornozelos unidos, inspiração profunda e com as 
costas apoiadas na parede.  

Para mensuração da flexibilidade foi utilizado o banco padrão 
do teste de sentar e alcançar, que consiste em uma caixa de madeira 
medindo 30,5 cm x 30,5 cm x 30,5 cm, com um prolongamento de 23 
cm para o apoio dos membros superiores dos sujeitos. Sobre a face 
superior da caixa e do prolongamento, há uma escala métrica de 50 cm 
que permite determinar o alcance do indivíduo. No banco padrão, 
durante o teste, a planta dos pés do participante coincide com o 23º cm 
da fita métrica, graduados de 1 a 1 cm (WELLS et al, 1952; CARDOSO et 
al, 2007).  

O teste foi realizado da seguinte forma: as meninas estavam 
descalças, onde assumiram a posição sentada de frente para o aparelho. 
Com membros inferiores estendidos e apoiados no banco, braços 
estendidos sobre a superfície da caixa e com as mãos colocadas uma 
sobre a outra com os dedos coincidindo, as avaliadas realizaram uma 
flexão de tronco com intuito de alcançar o máximo da amplitude de 
movimento levando as mãos em direção aos pés com movimentos 
lentos e suaves. Foram concedidas 3 tentativas, sendo computada a 
maior das medidas. O avaliador assegurou-se que os joelhos das meninas 
não se flexionaram durante o teste e que as mesmas mantiveram pelo 
menos um segundo cada posição avaliada (WELLS et al, 1952; 
CARDOSO et al, 2007).  
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As aulas de dança criativa aconteceram às sextas-feiras, de 16:00 
h às 18:00 h, durante o período de 12 semanas, na Escola Estadual de 
Dança Lenir Argento. Estas aulas de dança criativa na escola Lenir 
Argento possuem pouco tempo de existência, o que demanda ainda 
certa dificuldade de aceitação por parte de algumas alunas.  Existe um 
medo evidenciado do novo, do desprendesse do organizado, 
codificado. Diante das respostas adquiridas através de entrevista ficou 
evidente uma apreciação mais expressiva pelas aulas de ballet clássico.   

Embora a dança criativa seja disciplina obrigatória em todas as 
series do nível intermediário da escola, percebe-se que há uma evasão 
expressiva nestas aulas, o que acaba prejudicando as alunas faltantes no 
que diz respeito as notas, já que a escola se configura como uma escola 
de formação técnica em dança e que a provação da aluna se constitui 
num aproveitamento de no mínimo de 75% das aulas clássicas e 
criativas, além de avaliações práticas e teóricas que acontecem a cada 
fim de semestre. 

Como indicador do desempenho motor foi utilizado a bateria 
de testes e os critérios de classificação de MACHADO (2010). Nesse 
protocolo de referência, os sujeitos que se encontravam nas 
classificações: "muito fraco", "fraco" e "razoável" foram reclassificados 
como "não atendem aos critérios de saúde", e os sujeitos classificados em 
"bom", "muito bom" e "excelente" foram classificados em "atendem aos 
critérios de saúde". Os testes utilizados para avaliação da aptidão física 
foram: flexibilidade (FLEX); força de resistência abdominal (FAB); força 
de membros inferiores (FMI); força de membros superiores (FMS) e 
resistência aeróbia (RA). Todos os testes físicos relacionados a esta 
pesquisa foram feitos com a colaboração das educadoras físicas da 
escola. 

A sequência dos testes obedeceu à seguinte ordem: 
primeiramente os testes relacionados aos dados antropométricos dos 
sujeitos, sendo: massa corporal, estatura e o teste de flexibilidade. Os 
testes de campo aconteceram em um segundo momento e obedeceram 
à seguinte ordem: teste de força abdominal; teste de força de membros 
inferiores; teste de força de membros superiores e teste de resistência 
aeróbia. 

Os elementos considerados para a avaliação da aptidão física 
foram: Composição corporal:: flexibilidade: força, impulsão, flexão de 
braço, resistência abdominal ee  resistência cardiorrespiratória..   

As dimensões de aptidão física devem ser desenvolvidas para se 
obter resultados desejados nas atividades físicas sejam relacionados à 
performance, ao desempenho motor ou a saúde (PRATI; PRATI, 2006). 
Sob esse ponto de vista, sabendo da enorme quantidade de crianças e 
adolescentes participantes deste tipo de atividade física (ballet clássico), 
o desenvolvimento de aptidão física geral se torna necessário para 
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beneficiar o processo saudável de desenvolvimento motor e físico 
(GALLAHUE et al, 2001 

A pesquisa foi realizada na Escola estadual de Dança Lenir 
Argento, no período compreendido entre os meses de fevereiro a junho 
de 2018. A escola sede da pesquisa possui hoje cerca de 1.200 alunos, e 
funciona nos três turnos, com 23 professores distribuídos nas áreas de 
ballet clássico, dança contemporânea (dança criativa), teoria e melhor 
idade. A escola recebe alunos da rede estadual, municipal e particular. 
Sendo os alunos da rede estadual isentos de mensalidade. A escola 
apresenta seu método de estudo em níveis: básico (do baby class ao 
preliminar), intermediário (do 3º ano ao 5º ano) e avançado do 6º ao 
8º ano. 

 
A pesquisa seguiu as seguintes etapas; 

 Preenchimento de formulário de aceitação (quanto a participação 
na pesquisa) por parte das alunas e responsáveis. 

 Observação das aulas de dança criativa; 
 Questionário sobre a temática: dança criativa 
 Coleta de dados na avaliação das habilidades físicas (feita com a 

colaboração das educadoras físicas da escola). 
  

Na coleta de dados foi utilizada uma entrevista estruturada 
para as professoras, e questionários para alunos, além dos dados 
coletados através da avaliação física feita pelas educadoras físicas em 
duas etapas: Fevereiro (início do período letivo) e junho (final do 
período letivo). 

Foi enviado para cada família um pedido de autorização (Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido) para que os alunos participassem 
dessa pesquisa. 

Com base nos dados adquiridos nos questionários aplicados às 
alunas, foi comentado por algumas delas que a dança criativa 
proporciona liberdade de expressão, e que além da dança criativa 
gostariam de experimentar outras modalidades artísticas como: hip hop, 
sapateado e jazz.  

 
 

RREESSUULLTTAADDOOSS  EE  DDIISSCCUUSSSSÕÕEESS  
 

De acordo com resultado obtido através da avaliação das 
habilidades físicas das alunas do 4ª B da escola estadual de dança Lenir 
Argento percebemos um aumento relevante relacionado aos saltos 
(impulsão) na posição horizontal, com variação de 14, 98%, o que de 
fato sugere uma melhora no andamento do processo. Quanto ao 
resultado de flexibilidade apresentado através do teste com o Banco 
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Well’s identificamos um aumento equivalente a 4,69 relacionados a 
variação entre os dois testes (valor absoluto) entre o primeira e a 
segunda etapas da aplicação, enquanto que no teste de flexibilidade 
relativo ao flexiteste esta variação foi um pouco menor, de apenas 2,00 
(valor absoluto), contudo, a alteração foi positiva para um melhor nível. 

Embora esta não seja a disciplina mais apreciada pelas discentes, 
esta tem proporcionado uma melhoria significativa na performance das 
mesmas como sugere os resultados apresentados na tabela 1 e no gráfico 
1. 

 
TTaabbeellaa  11  ––  Resultados da avaliação da aptidão física antes e após as 
aulas de dança criativa. Escola de Dança Lenir Argento. Teresina-PI, 
2018. 

 
Fonte: Elaboração da autora. 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDAA  
AAPPTTIIDDÃÃOO  FFÍÍSSIICCAA  

PPRROOTTOOCCOOLLOO  
DDEE  

MMEENNSSUURRAAÇÇÃÃOO  

MMÉÉDDIIAA  
AANNTTEESS  

MMÉÉDDIIAA  
DDEEPPOOIISS  

VVAARRIIAAÇÇÃÃOO  
((vvaalloorr  aabbssoolluuttoo))  

VVAARRIIAAÇÇÃÃOO  
((%%))  

11  % GORDURA IMC* 2233,,0066  2222,,7733  --00,,3333  --11,,4422%%  

22  FLEXIBILIDADE 

BANCO DE 
WELL´S 3333,,1177  3377,,8866  44,,6699  1144,,1155%%  

FLEXITESTE 1177,,2222  1199,,2222  22  1111,,6611%%  

33  FORÇA 

IMPULSÃO 
VERTICAL 2244,,8899  3300,,1111  55,,2222  2200,,9988%%  

IMPULSÃO 
HORIZONTAL 112277,,2222  114466,,2288  1199,,0066  1144,,9988%%  

RESISTÊNCIA 
ABDOMINAL 2211,,6611  2277,,3333  55,,7722  2266,,4488%%  

44  
CAPACIDADE 
CARDIORESPI-
RATÓRIA 

CAPACIDADE 
AERÓBIA (VO2 
max.) 

3300,,9944  3311,,6677  00,,7722  22,,3333%%  
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GGrrááffiiccoo  11  --  Resultados da avaliação da aptidão física antes e após as 
aulas de dança criativa. Escola de Dança Lenir Argento. Teresina-PI, 
2017.  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração da autora. 2018. 

 
De acordo com mensuração do IMC percebemos que todas as 

bailarinas avaliadas obtiveram queda de massa corporal no primeiro 
semestre, o que pode ter proporcionado às mesmas um melhor 
desempenho na performance dos saltos durante aulas. De acordo com 
o resultado relacionado às habilidades físicas de impulsão vertical, 
impulsão horizontal estas obtiveram variações crescentes (apresentando 
a classificação entre regular, bom e muito bom) enquanto que a 
habilidade de resistência abdominal, foi classificada de regular e abaixo 
da média. No teste relacionado à capacidade cardiorrespiratória das 
alunas, 100% destas apresentaram como resultado final da classificação 
o índice: Fraco, sugerindo que as mesmas apresentam dificuldades bem 
expressivas nesta habilidade física. 

 
CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

 
A dança criativa se configura como uma modalidade de dança 

que tem como objetivo priorizar a processo de criação dos alunos, além 
de focar na vertente artística e motora dos mesmos, proporcionando a 
estes diversos benefícios como mostrado no decorrer do trabalho. Por 
ser uma atividade artística de cunho lúdico e experienciada de maneira 
individual e coletiva, age como um instrumento facilitador de 
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relacionamentos interpessoais, que melhora a coordenação motora, a 
sensibilidade rítmica, a auto estima, o senso de responsabilidades, através 
de exercícios direcionados a resistência corporal, a flexibilidade, a força 
e a estética dos alunos (MAIA, 2002).  

De acordo com o desenvolvimento das habilidades físicas 
pudemos observar, através da comparação dos dados dos testes físicos 
coletados no início e final de semestre, que as alunas do 4ª ano B 
obtiveram o seguinte resultado: diminuição expressiva nos índices de 
massa corporal, aumento significativo nas habilidades físicas de 
impulsão, principalmente horizontal.  De acordo com a classificação 
direcionada a flexibilidade com o Banco de Well’s as alunas obtiveram 
uma variação de 4,69 do valor absoluto entre uma etapa e outra e em 
relação ao flexiteste esta variação foi de 2,00. Quanto à capacidade 
cardiorrespiratória todas as alunas obtiveram classificação Fraca, o que 
sugere um melhor trabalho direcionado para essa habilidade no segundo 
semestre. 

Diante disso concluímos que a dança criativa proporcionou uma 
evolução significativa no que diz respeito ao processo criativo e o 
desprendimento das discentes e  como resultado uma melhora  relevante  
no desenvolvimento da aptidão e  habilidades físicas das mesmas, como 
indicou os dados apresentados. 
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do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino - DMTE/CCE da 
Universidade Federal do Piauí - UFPI. Tem experiência na área de 
Educação Física Escolar e Coordenação de projetos esportivos e sociais. 
Principais pesquisas desenvolvidas ou em desenvolvimento nos temas: 
Imagem corporal, corporeidade, saúde, qualidade de vida, juventudes, 
educação, educação física, gênero, representações simbólicas, educação 
física escolar somática, formação docente em educação física, estágio 
supervisionado e dispositivos midiáticos. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7829369714568555 
  
  
DDaannyyss  MMaarrqquueess  MMaaiiaa  QQuueeiirroozz  --  CCRREEFF  000000117799--GG//PPII  
  
Possui graduação em Educação Física pela 
Universidade Federal do Piauí (1991). Pós-graduação 
em Saúde Pública pela UNAERP (Universidade de 
Ribeirão Preto), Mestrando em Engenharia Biomédica 
na universidade Brasil. Atualmente é Professor da 
disciplina Musculação e Personal Training do Centro 
Universitário UNINOVAFAPI, disciplina de 
Cinesiologia humana do Centro Universitário 
UNINOVAFAPI, disciplina de Saúde Pública do Centro 
Universitário UNINOVAFAPI, professor de educação 
física - Secretaria Municipal de Educação e Saúde, estatutário - SEDUC/PI 
e professor do Instituto de Ensino Superior Múltiplo. Tem experiência 
na área de Educação Física, com ênfase em Educação física. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/6709293192859471  
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YYuullaa  PPiirreess  ddaa  SSiillvveeiirraa  FFoonntteenneellee  ddee  MMeenneesseess  --  CCRREEFF  000000001133--GG//PPII  
  
Possui curso de Licenciatura e Bacharelado em Educação 
Física pela Universidade Federal do Piauí (1993). 
Especialista em Treinamento Desportivo pela 
UNIVERSO- RJ (1998). Mestrado (2008) e Doutorado 
(2013) em Ciências da Saúde, na área de 
envelhecimento humano pela UFRN. Atualmente é 
professora Adjunta do curso de Licenciatura em 
Educação Física na Universidade Estadual do Piauí e 
Professora Titular do Bacharelado em Educação Física 
no Centro Universitário UNINOVAFAPI - NRE - AFYA. Delegada 
adjunta da FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE EDUCACION PHISIC- 
PI, Conselheira e Vice-Presidente do CREF15. Autora dos livros: 
Hidroginástica e Qualidade de Vida; Recreação e Qualidade de Vida. 
Experiências na área de Educação Física Escolar (9 anos), ministrante de 
cursos de especialização, extensão e palestras nos seguintes temas: 
hidroginástica, natação, saúde e exercício físico, planejamento de 
treinamento para qualidade de vida, autonomia funcional, 
envelhecimento, qualidade de vida e saúde. Coordenadora do grupo de 
pesquisa "Desenvolvimento e envelhecimento humano numa 
perspectiva de educação e saúde" (GEDEPES) vinculado à UESPI e do 
"Grupo de Estudos em Qualidade de Vida, Exercício Físico e Saúde" - 
(GEQUAES) vinculado à UNINOVAFAPI. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/9054807407224381 
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SSOOBBRREE  OOSS  AAUUTTOORREESS  
  

AAllyynnee  RReeiiss  MMeelloo  
Graduada em Educação Física pelo Centro Universitário 
UNINOVAFAPI. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/9720971457263082 
 
AAuurreelliiaannoo  MMaacchhaaddoo  DDee  OOlliivveeiirraa  --  CCRREEFF  000000887755--GG//PPII 
Possui graduação em educação física (UESPI-2006) e Fisioterapia 
(FISIOTERAPIA-2013). É especialista em treinamento físico-desportivo 
pela Universidade Federal do Piauí (2008), mestrado em Engenharia 
Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba (2018). Atualmente é 
professor auxiliar efetivo -Universidade Estadual do Piauí (UESPI), 
Personal Trainner - PROFIT Academia, professor do ensino superior nas 
faculdades ALIANÇA /MAURICIO DE NASSAU; UNINOVAFAPI; Atua 
ministrado aulas em programas de pós-graduação FATEPI, UNIFSA, 
UNINOVAFAPI, ALIANÇA/MAURICIO DE NASSAU nas áreas de 
Fisiologia do exercício, farmacologia, treinamento físico desportivo, 
lesões desportivas. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/5929165338664605 
 
AAuurriiddiiaannaa  SSeevveerriinnoo  VVeennççããoo  --  CCRREEFF  000044666655--GG//PPII 
Graduada em Educação Física pelo Centro Universitário 
UNINOVAFAPI. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7939395243836953 
 
CCaaiinnãã  AArrjjuunnaa  RRooddrriigguueess  CCaarrddoossoo  
Graduado em Licenciatura em Educação Física pela Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI). Graduado em Nutrição pelo Centro 
Universitário Santo Agostinho (UNIFSA). Especialista em Nutrição 
Clínica, Estética, Esportiva e Prescrição de Fitoterápicos pelo 
Instituto de Graduação e Pós-graduação (IPOG). Intercambista 
Ciências Sem Fronteiras no curso de Nutrição Humana e Dietética, 
modalidade Graduação Sanduiche, pela Universidade do País 
Vasco, Espanha. 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/2680510435414418 
 
CCáássssiioo  SSiillvveessttrree  DDee  SSoouussaa  LLiimmaa  --  CCRREEFF  000044339977--GG//PPII  
Graduado em Educação Física – UFPI 
 
DDaalliillaa  NNaattaannnnee  SSaammppaaiioo  PPaauulloo  MMeeddiinnaa  --  CCRREEFF  000044770044--GG//PPII  
Graduada em Licenciatura em Educação Física – UESPI 
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EEddnnaa  MMaarriiaa  SSiillvvaa  AArraaúújjoo  --  CCRREEFF  000033224444--GG//PPII 
Mestranda em Ciências e Saúde -UFPI. Especialista em Fisiologia do 
Exercício e Treinamento Personalizado na FSA. Graduada em 
Licenciatura em Educação Física - UFPI, Professora substituta na Escola 
Técnica de Teatro Gomes Campos Possui experiência na área de 
Educação Física, com ênfase em Educação Física, atuando principalmente 
nos seguintes temas: perda de peso, qualidade de vida, atividade física e 
saúde, atividade motora e anatomia humana. Atualmente é membro do 
grupo de estudo NEFADS- Núcleo de Estudos em Fisiologia do Exercício 
aplicado ao desempenho e saúde-UFPI.  
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7325831429153023 
 
EEnnééaass  ddee  FFrreeiittaass  DDuuttrraa  JJuunniioorr  --  CCRREEFF  000000443344--GG//PPII 
Possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual do 
Piauí (1996) e mestrado em Educação Física pela Universidade Católica 
de Brasília (2012). Professor temporário da Universidade Estadual do 
Piauí e professor assistente no Centro Universitário UNINOVAFAPI. Tem 
experiência na área de Educação Física como treinador pessoal, 
avaliador físico, treinador de equipes de futsal e handebol, além de ter 
atuado na educação física escolar. Na área acadêmica está envolvido 
com pesquisas nos seguintes temas: nível de atividade física, imc, 
exercício aeróbico, hipertensão arterial, alterações posturais, atividade 
física; obesidade; saúde e perfil antropométrico, desempenho motor, 
futebol.  
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/0954602596859219 
 
FFrraanncciilleennee  BBaattiissttaa  MMaaddeeiirraa  ––  CCRREEFF  0000..11008866--GG//PPII  
Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI). Especialista em Educação Física Escolar pela 
Universidade Federal do Piauí (UFPI)). Especialista em Fisiologia do 
Exercício e Antropometria (UESPI). Mestre em Saúde Coletiva pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Doutora em Educação 
Física pela Universidade de Brasília (UnB). Coordenou os cursos de 
Bacharelado e Licenciatura do Centro Universitário Santo Agostinho 
(UniFSA). Atualmente é professora Adjunta da Universidade Estadual 
do Piauí - UESPI dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação 
Física. Pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa em Exercício físico 
e Saúde - GEPEFS (CNPQ/UESPI). Experiência na área de Educação 
Física, atuando principalmente nos seguintes temas: estilo de vida e 
saúde de  escolares  e universitários, mediação do conceito de habitus 
com o estilo de vida; comportamento sedentário, composição corporal 
e obesidade de peso normal. 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/0850650593671520 
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JJaarrddeeaannee  SSiillvvaa  SSoouussaa  --  CCRREEFF  000044770044--GG//PPII  
Graduada em Licenciatura em Educação Física – UESPI 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/9220002764831857 
 
JJeerreemmiiaass  MMeelloo  ddaa  SSiillvvaa  --  CCRREEFF  000044111122--GG//PPII 
Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade 
Estadual do Piauí - UESPI. Experiência na área de Educação Física, e atua 
como professor treinador na área de musculação e treinamento 
funcional com ênfase na melhora da performance e saúde.  
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/1728089317204574 
  
JJooããoo  LLuuiizz  NNaavveess  ddaa  SSiillvvaa  --  CCRREEFF  000000445511--GG//PPII  
Mestrado em Educação Física pela Universidade Católica de Brasília. 
Possui graduação em Licenciatura Plena Em Educação Física pela 
Universidade Estadual do Piauí (2001) e graduação em Odontologia pela 
Universidade Federal do Pará (1988). Especialista em Saúde Pública, 
Especialização em Fisiologia do exercício e medidas e avaliação em 
educação física e Especialização em Nutrição para o Fitness e 
treinamento desportivo. Foi professor da Secretaria de Educação do 
Estado do Maranhão - Ensino médio no período de 2002 a 2017. 
Atualmente é professor dedicação exclusiva da Universidade Estadual do 
Piauí. Tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em 
Educação Física, atuando principalmente nos seguintes temas: Educação 
física escolar, preparação física, atividade física para grupos especiais e 
treinamento desportivo. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4848823268963425 
  
JJooããoo  VViittoorr  ddee  LLiimmaa  AAllvveess  
Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela 
Universidade Estadual do Piauí (UESPI). 
  
JJoosséé  CCaarrllooss  ddee  SSoouussaa  --  CCRREEFF  000000663355--GG//PPII  
Doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de 
São Paulo- FEUSP, (2018), Mestre em Educação (UFPI) (2010), 
Especialização em Educação Física Escolar (UFPI) (2002), Especialização 
em Administração Educacional (UECE) (1994), Especialização em Ensino 
de Biologia (UFPI (2006) possui graduação em Licenciatura Plena Em 
Educação Física pela Universidade Federal do Piauí (1992) Licenciatura 
plena em Biologia (2005). Atualmente é professor Adjunto I da 
Universidade Estadual do Piauí, no Curso de Educação Física, atuando 
nas disciplinas, Didática, Fundamentos Históricos da Educação Física, 
Natação, Metodologia do Ensino da Educação Física e Trabalho de 
Conclusão de Curso TCC, Tem experiência na área de Educação e 
Educação Física, com ênfase em Educação Física Escolar, Educação, 
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Esportes, Motricidade Humana , atuando principalmente nos seguintes 
temas: Educação, História e Historiografia da Educação Física, Ciência 
do movimento humano, Esportes, Educação, História da Educação 
Física. É membro efetivo do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte - 
CBCE, Membro do Comitê Científico do GTT - Escola do CBCE. Membro 
do grupo de pesquisa Educação, Estado e Sociedade da Faculdade de 
Educação da USP. Avaliador Guia do Estudante Editora abril. Avaliador 
INEP/MEC, Delegado Adjunto da Federação Internacional de Educação 
Física - FIEP-PIAUÍ. Atualmente coordenador do curso de educação física 
do PARFOR na Universidade Estadual do Piauí - UESPI. Link do Lattes:  
http://lattes.cnpq.br/9580939358897366 
 
LLáázzaarroo  AAddaayyrrttoonn  ddee  OOlliivveeiirraa  SSiillvvaa 
Graduado em Licenciatura em Educação Física pela Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI (2018). 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4521512056180736 
 
MMaarraa  JJoorrddaannaa  MMaaggaallhhããeess  CCoossttaa  --  CCRREEFF  000011331177--GG//PPII    
Possui graduação em Educação Física pela Universidade Estadual do 
Piauí - UESPI (2009), Especialização em Atividade Física e Saúde pela 
Universidade Federal do Piauí - UFPI (2010). Especialização em Saúde 
Pública com Ênfase em Saúde da Família - Centro Universitário 
Internacional - UNINTER (2012). Mestre em Ciências e Saúde UFPI 
(2014), com estudos na linha de pesquisa em Nutrição e Saúde, com 
pesquisa epidemiológica de base escolar. Doutora em Ciências pelo 
programa de pós-graduação em Saúde Pública - Faculdade de Saúde 
Pública da USP, na linha de pesquisa de Saúde Pública e Envelhecimento. 
Atualmente é professora Adjunta da Universidade Federal do Piauí, do 
Departamento de Educação Física. Tem experiência na área de Saúde na 
escola, Motricidade Humana, Desenvolvimento humano, Didática em 
Educação Física, Metodologia do ensino da Educação Física Escolar, 
Atividade Física e Saúde, Atividade Física e Envelhecimento. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7399601477150382 
 
MMaarrcceellaa  AArraaúújjoo  SSáá  --  CCRREEFF  000011443311--GG//PPII  
Possui graduação em Licenciatura Plena em Educação Física pela 
Universidade Estadual do Piauí (2007). Especialista em Reabilitação 
Cardíaca e Grupos Especiais. Tem Experiência na Docência na Educação 
Básica e em Nível Superior de Ensino na área de Educação Física e na 
área do Fitness. Mestranda em Ciências e Saúde – UFPI. 
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7854725038195185 
 
 
  



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

139 
 

  
MMaarrccooss  AAnnttôônniioo  PPeerreeiirraa  ddooss  SSaannttooss  --  CCRREEFF  000000004466--GG//PPII  
Graduado em Educação Física pela Universidade Federal do Piauí, com 
Aperfeiçoamento em Teoria e Metodologia do Treinamento Desportivo 
pela Universidade de Moscou - Rússia, Especialização em Atividade Física 
e Saúde-UFPI, Doutor na Área de Biotecnologia-RENORBIO. BOLSISTA 
DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA-UFPI, Professor do programa de 
pós graduação em Alimentos e Nutrição- UFPI e Ciências e Saúde-UFPI, 
Sócio de uma empresa incubada "Fito Fit - Suplementos e Produtos 
Naturais" na INEAGRO-UFPI, atualmente selecionada para aceleração 
no programa FAPEPI-SEBRAE de inovação, professor colaborador do 
MESTRADO EM EDUCAÇÃO FÍSICA/CCBS- UFMA, Chefe do 
Departamento de Biofísica e Fisiologia-UFPI (2017-2019) Coordenador 
da Especialização em Fisiologia do Exercício, Professor Associado I do 
Departamento de Biofísica e Fisiologia das disciplinas fisiologia humana, 
com ênfase em Fisiologia do Exercício, genômica associada aos fenótipos 
relacionados com a saúde e performance física, nutrição esportiva, 
controle e monitoramento de carga de treinamento, exercício físico e 
saúde, controle de dopagem no esporte.  
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/8981790396061410  
  
MMaarriiaa  DDuuccaarrmmoo  SSooaarreess  
Graduada em Licenciatura em Educação Física pelo Instituto de Ensino 
Superior Múltiplo – IESM. 
 
PPaattrríícciiaa  UUcchhôôaa  LLeeiittããoo  CCaabbrraall  --  CCRREEFF  221100--GG//PPII  
Graduada em Licenciatura Plena em Educação Física (Universidade 
Federal do Piauí - UFPI). Especialista em Atividade Física e Saúde 
(Universidade Federal do Piauí - UFPI). Mestre em Ciências da Saúde 
(Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN). Doutora em 
Ciências da Saúde (Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
UFRN). Professora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí - UESPI 
dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Educação Física. 
Coordenadora do Curso de Especialização Lato Sensu em Atividade 
Física e Saúde - UESPI. Coordenadora de Grupo de Estudo e Pesquisa 
em Exercício físico e Saúde - GEPEFS (CNPQ/UESPI). Experiência na área 
de Educação Física com ênfase em Saúde, Fisiologia do Exercício, 
Reabilitação Cardíaca e Prescrição de exercício físico para grupos 
especiais (Cardiopatas, hipertensos, obesos, diabéticos, idosos, 
gestantes, entre outros). 
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/3696271647946415 
 
PPeettrroonniilliiaa  LLeeiittee  ddaa  SSiillvvaa  OOlliivveeiirraa 
Graduada em Licenciatura em Educação Física pelo Instituto de Ensino 
Superior Múltiplo – IESM. 



SEDENTARISMO E MOTRICIDADE: 
RELAÇÕES NO COTIDIANO ESCOLAR 

140 
 

 
RReeggiinnaa  CCéélliiaa  VViillaannoovvaa  CCaammppeelloo  --  CCRREEFF  000011881199--GG//PPII  
Doutora em Ciências, programa Saúde Coletiva, Faculdade de Medicina 
Universidade de São Paulo (FMUSP). Mestre em Ciências e Saúde pela 
Universidade Federal do Piauí (UFPI). Especialista em Educação Física 
Escolar - Universidade Estadual do Piauí UESPI. Possui Graduação em 
Educação Física (UESPI). Presidente da Federação de Ginástica do Piauí 
(FEGINPI) ciclo olímpico 2017-2020. Pesquisadora na área de desfechos 
e fatores associados à saúde cardiovascular em crianças, adolescentes e 
adultos. Atualmente estudo sobre métodos de avaliação da Aptidão 
Física em crianças e adolescentes. Temas de pesquisa: saúde 
cardiovascular; aptidão física; imagem corporal; dança; ginástica.  
Link do Lattes:  http://lattes.cnpq.br/3577397196124251 
  
RReennaattaa  ddaa  CCoossttaa  SSiillvvaa  --  CCRREEFF  000011663355--GG//PPII  
Possui pós-graduação em Desporto Escolar (2012) - IFPI e em Fisiologia 
do Exercício e Treinamento Personalizado (2017) – UNIFSA. Atualmente 
professora do programa PARFOR-UESPI. Personal Trainner de 
musculação, hidroginástica, natação infantil, habilidades motoras e 
recreação. Autora e coordenadora do Projeto Colônia de Férias da Tia 
Renata. Tenho experiência nas áreas: - docência superior e técnica; - 
educação escolar; - recreação infantil (colônia de férias); - academias 
(natação, hidroginástica e musculação). 
  
TThhaaiiss  AAllvveess  NNoogguueeiirraa  --  CCRREEFF  000033001111--GG//PPII  
Professora do curso de Educação Física da Faculdade Estácio de Teresina. 
Disciplinas ministradas: Fundamento da Educação Física, Teoria e Prática 
do Atletismo, Aprendizagem e Controle Motor, Teoria e Prática da 
Recreação e lazer, Anatomia Sistêmica. Mestre em Ciências e Saúde pela 
Universidade Federal do Piauí-UFPI (2019). Especialista em Docência do 
Ensino Superior pela Faculdade Estácio de Teresina (2016). Graduada em 
Educação Física pela Universidade Federal do Piauí (2014). Bolsista 
CAPES durante dois anos (2012-2014), no Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID); Bolsista de Iniciação Científica 
Voluntaria (ICV) por um ano (2013-2014), com experiência na área de 
pesquisa com experimentação animal, tema: Volumetria e Densitometria 
no Desenvolvimento de Equações de Predição da Composição Corporal 
de Ratos Wistar, além de trabalhos científicos na área escolar. Possui 
experiência na docência da educação básica e superior. Atuou na saúde 
coletiva no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)  
Link do Lattes: http://lattes.cnpq.br/2673011839952600 
  

 
 




