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RESUMO

A obesidade é uma condição clinica caracterizada pelo excesso de gordura do organismo, dificultando o bom funcionamento do mesmo. Esse 
distúrbio não é exclusividade dos adultos e nas crianças está aumentando gradativamente em todo o mundo, sendo associado a possíveis 
doenças crônicas como a hipertensão e a diabetes. A obesidade é tratada como a “Doença da Civilização” e os resultados mostram que os alunos 
do 1º ciclo do ensino básico já demonstram taxas preocupantes. Na idade entre 06 e 08 anos, a obesidade pode acarretar uma variedade de 
complicações a saúde e limitar a mobilidade da criança. Crianças com IMC elevado têm a tendência de se excluírem da prática de atividades 
físicas. Com isso, um alto valor de IMC pode levar as crianças a ter interferências nas habilidades motoras e no seu desenvolvimento. A escola é 
sem dúvida um vetor primordial na prevenção e no combate da obesidade. O professor de Educação Física deve atuar como orientador no 
processo de formação de seus alunos, estimulando-os desde pequenos à cuidarem de seus hábitos alimentares e trabalhando a obesidade 
também na sala de aula evitando piadas e preconceitos e  intervindo através da educação física no gosto pela prática de exercícios físicos e 
também brincadeiras que adotem o movimento, integrando a família e a comunidade paralelamente, atuando ativamente com os pais, 
conversando, orientando e incentivando os alunos de maneiras criativas e efetivas. OBJETIVO: Comparar o Índice de Massa Corporal de crianças 
praticantes e não praticantes das aulas de Educação Física Escolar do 1º segmento do ensino fundamental. METODOLOGIA: Participaram da 
pesquisa 60 voluntários (meninos e meninas), tendo como média para idade 7,16 + 0,79 anos, estatura de 1,31 + 0,10 cm e massa corporal de 
31,37 + 12,29 kg. A coleta de dados foi realizada em cinco visitas, não consecutivas, com 24 horas de intervalo entre as mesmas, sempre no turno 
da manhã (entre 07:30h e 10:30h). Na primeira visita, foi realizada a apresentação da pesquisa com a proposta do trabalho para ambos os 
diretores das escolas. Da segunda a quinta visita foram realizadas as coletas das medidas da estatura e do peso das crianças no intervalo das 
aulas. Para análise dos dados foi realizado o teste de Shapio-Wilk para testar a homogeneidade das variáveis e o teste T pareado para realizar as 
comparações entre os grupos. Para os cálculos estatísticos foi utilizado o programa SPSS 21.0. O valor crítico adotado foi de p < 0,05. 
RESULTADOS: Foram observadas diferenças significativas (p=0,03) na comparação entre os grupos, onde o grupo que realizava aulas de Educação 
Física Escolar apresentou uma média de IMC de 10,3 ± 1,5 Kg/m2 e o grupo que não realizava aulas de Educação Física Escolar apresentou uma 
média de IMC de 11,7 ± 3,8 Kg/m2. Apesar disso, observa-se que ambos os grupos possuem a mesma classificação em relação a sua composição 
corporal, quer seja, baixo peso. CONCLUSÃO: Ao comparar o IMC das crianças praticantes e não praticantes de Educação Física escolar, observou-
se a prevalência de um IMC menor nos praticantes quando comparado aos não praticantes. Dessa forma, conclui-se que a Educação Física escolar 
pode influenciar de maneira positiva na composição corporal de crianças, diminuído fatores de risco para o desenvolvimento de diversas doenças 
associadas a obesidade.
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