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Resumo 

Foram avaliados 60 sujeitos do sexo masculino, pertencentes a cinco etnias 
indígenas, através de avaliações antropométrica (peso, estatura), IMC e 
dobras cutâneas (tricipital, subescapular, suprailíaca e panturrilha medial) 
durante a realização dos IV Jogos Nacional de Povos Indígenas na cidade de 
Campo Grande/MS, com o objetivo de estudar a aptidão física relacionada à 
saúde dos índios, pertencentes aos grupos etnicos: Terena – n = 07; 
Xavantes – n = 14; Enawen-Nawê - n = 12; Kadiwéu – n = 17 e Bakairi – n = 
10. As avaliações foram realizadas nas “OCAS INDÍGENAS”, no Parque 
Nacional Indígena, respeitando os costumes culturais dos mesmos.Foram 
utilizados os seguintes materiais para estas avaliações: balança 
antropométrica Filizola com toesa; plicômetro Cescorf e fita métrica. O cálculo 
da % de gordura corporal foi realizado através da soma de quatro dobras 
cutâneas (tríceps, subescapular, supra-ilíaca e panturrilha medial). Os 
resultados mostraram que os grupos étnicos Terena, Kadiwéu e Xavantes, 
apresentaram IMC e percentual de gordura na faixa recomendável para 
sujeitos saudáveis, considerando valores normais. Os esportes praticados por 
estes grupos étnicos são: futebol, corrida de velocidade e resistência, 
canoagem sentado, cabo de guerra, zarabatana e dança. O Grupo étnico 
Enawen-Nawê apresentou valores de baixo percentual de gordura corporal e 
bom desenvolvimento muscular. Os esportes praticados por este grupo étnico, 
são os preferencialmente que exige muito equilíbrio como é o caso de 
canoagem em pé, zarabatana e danças. O Grupo étnico Bakairi, apresentou 
valores que indicam sobrepeso “leve-moderado”, classificando em obesidade 
grau 1. Demonstram volume grande de massa muscular e maior capacidade 
de força, tendo como esportes praticados  as lutas corporais, corrida de tora, 
lançamentos e cabo de guerra. 

Palavras Chaves: Aptidão física. Antropometria. Saúde. Cultura Indígena. 
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Abstract 

  
Sixty male subjects belonging to 05 different ethnic groups (Terena, n=07; 
Xavantes, n=14; Enawen-Nawê, n=12; Kadiwéu, n=17 and Bakairi n=10) 
were antropometrically evaluated, (weight, stature), BMI and skinfolds 
(tricipital, subscapular, suprailiac and medial calf) during the IV National 
Indian People Games that took place in the city of Campo Grande/MS/Brazil, 
respecting their cultural habits. The following materials were used for these 
evaluations: A Filisola balance anthropometric with toesa; A Cescorf skinfold 
compass and measuring tape. The percentage of body fat was accomplished 
through the sum of four skinfolds (triceps, subscapular, supra-ilíac and medial 
calf). The results showed that the ethnic groups Terena, Kadiwéu and Xavante 
Indian, they presented BMI and percentile of fat in the advisable strip for 
healthy subjects, considering normal values. The sports practiced for these 
ethnic groups are: soccer, race of speed and resistance, canoeing sat down, 
tug of war, blowpipe and dance. The ethnic group Enawen-Nawê presented 
values of low percentile of corporal fat and good muscular development. The 
sports practiced by this ethnic group, they are the preferentially that it 
demands a lot of balance as it is the case of canoeing in foot, blowpipe and 
dances. The ethnic group Bakairi, presented values that indicate "light-
moderate" overweight, classifying in obesity degree 1. They demonstrate big 
volume of muscular mass and larger capacity of force tends as practiced 
sports the wrestling, log race, throwing and tug of war.  

 

Key words: Physical fitness. Anthropometry. Health. Indigenous culture. 
 

 

Introdução 

 

  O crescente interesse em estudar povos indígenas aqui no Brasil, tem levado 

pesquisadores  a buscar profundamente maiores informações, porém a literatura é 

escassa, e o  nosso interesse surgiu, quando a convite da FUNAI,  nos convidando 

para participar do IV Jogos Nacional Indígena, realizado no Parque Nacional Indígena 

Campo Grande-MS, com o objetivo de  participar dos debates sobre saúde e esporte 

nas conferências que seriam apresentadas e realizar avaliações motoras nos 

participantes dos Jogos, e posteriormente junto com representes indígenas discutir os 

resultados destas avaliações e suas relações com a saúde e habilidades esportivas 

culturais indígenas. 

          Em 1997, o Jornal o Globo, publicou uma matéria relatando que o esporte 

futebol estava sendo usado para testar capacidade física de indígenas. Nesta mesma 

matéria, o médico Fisiologista do Esporte, Dr. Turíbio Leite de Barros Neto, relata que 

os índios com pouquíssimo treinamento esportivo, apresentaram uma resistência que 

é de 10% superior a dos profissionais, e que os índios tem uma capacidade cardio-

respiratória maior do que a de jogadores profissionais de futebol dos principais times 

brasileiros. No que diz respeito à relação entre peso e estatura, os índios 
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apresentaram resultados que chegam ser impressionantes. 

          Também, em 31/07/1980, o Jornal Estado de São Paulo, através de uma 

matéria relata que o Ministro Jarbas Passarinho, chegou a defender a tese de que os 

Índios da Amazônia deveriam ser incluídos da delegação brasileira para competir nas 

provas de remo, depois de submetidos a um período de adaptações. 

          O interesse, demonstrado pela FUNAI, através de seus representantes e pela 

população Indígena, em receber instruções para treinamento em esportes; em 

submeterem a avaliações motoras que possam subsidiar informações para a saúde e 

treinamento esportivo e outros, nos levou a refletir sobre os assuntos, e daí para 

frente nossos contatos com as Etnias indígenas tem sido cada vez mais próximos. 

          No que se refere à aptidão física, ela tem sido dividida em dois grandes 

grupos: 1) aptidão física relacionada à saúde; 2) aptidão física relacionada às 

capacidades esportivas, levando em consideração as exigências específicas de cada 

modalidade. (GLANER, 2002). 

          A aptidão física relacionada à saúde, está vinculada aos seguintes 

componentes: morfológico, funcional, motor, fisiológico e comportamental, lembrando 

que todos estes formam as bases para um bom funcionamento orgânico nas tarefas 

diárias. Estes componentes, se medidos, indicam se o avaliado apresenta uma 

desejável aptidão física relacionada à saúde, sendo definida, por Patte (1988), como a 

capacidade de realizar tarefas diárias com vigor, demonstrar traços e características 

que estão associados com um baixo risco do desenvolvimento prematuro de doenças 

hipocinéticas. 

          O conceito de saúde nos últimos anos tem sido motivo de discussão 

principalmente nos grandes centros urbanos, onde o estresse faz parte da vida do ser 

humano. Esta definição foi se adequando a partir do momento que estudiosos 

perceberam que ter saúde, não é simplesmente ausência de doença, mas sim o 

aspecto de bem-estar físico, mental e social, definido pela OMS, e publicado por 

Barbanti (1991), relata que a OMS acrescentou ao seu conceito da saúde a expressão 

capacidade de realizar trabalho muscular satisfatoriamente, que pode ser entendido 

como possuidor de uma aptidão física satisfatória. (GLANER, 2002); (GUEDES e 

GUEDES, 1997). Desta forma a saúde passa a ser vista como decorrência de um 

continuum, com pólos positivo e  negativo. Desta maneira, segundo Nieman (1999) e 

Nahas (2001), a saúde positiva seria caracterizada pela percepção de bem estar 

geral; e a saúde negativa estaria relacionada à morbidade e, no extremo a 

mortalidade prematura. Entre os pólos positivo e negativo, estão os comportamentos 

de alto risco (dieta rica em gordura, inatividade física, abuso de drogas e álcool, 
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estresse elevado) e as doenças. 

É claro que os povos indígenas, com  o avanço da ciência e tecnologia; com a 

falta de condições e o descaso governamental para com eles; com a ausência de 

política que valoriza e define claramente a terra dos povos indígenas; a falta de 

coerência e de respeito com as questões culturais indígenas, e outros fatores,  não 

estariam num curto espaço de tempo,  de serem acometidos pelas mesmas doenças 

do homem urbano. Diante disso, existe um quadro de  preocupação por parte dos 

povos indígenas, quanto as doenças crônico-degenerativas, em virtude de nos últimos 

dez anos, existir dados e relatos por parte dos índios, pessoas indígenas que 

chegaram a óbito por problemas de acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e 

outros estão acometidos por colesterol alto, hipertensão, problemas relacionados com 

o sistema locomotor e obesidade. (BANKOFF et al, 2002). Não se esquecendo, que o 

Brasil hoje possui uma população média de aproximadamente 900 mil índios somente. 

 

Cultura corporal, jogos tradicionais e esporte 

 

 Cultura corporal é o conjunto de atividades motrizes realizadas numa sociedade 

e/ou cultura. As atividades têm significados e valores diferentes intra e entre culturas. 

Estas atividades motrizes, na área de Educação Física, Esporte e Lazer, têm sido mais 

identificadas pelos termos atividades físicas, motoras ou corporais.  

            As atividades físicas vivenciadas através dos jogos estão presentes em todas 

as culturas passadas e contemporâneas na experiência humana. Os jogos tradicionais 

europeus, por exemplo, contém elementos culturais próprios da sociedade local e 

muitos deles deram origem aos esportes modernos, os quais foram desenvolvidos 

numa filosofia racionalista, própria dos últimos séculos. (ROCHA FERREIRA, 2001). 

Nas sociedades orientais, estas atividades físicas são expressas através das 

artes marciais (Kung Fu, Tai Chee, Kuk Sun Do, Arco e Flexa etc. e contém elementos 

culturais  que visualizam a mente e corpo de forma indivisível. A construção deste 

significado foi influenciada especialmente pela cultura chinesa. Na filosofia oriental, o 

“ri” refere-se aos princípios que formam todas as coisas no universo, enquanto que o 

“ki” é a força ou energia que governa a criação e a extinção das coisas no universo). 

           Os jogos tradicionais indígenas são atividades com características lúdicas que 

representam importantes elementos culturais como valores tradicionais, mitos e 

magia manifestados em geral em cerimônias religiosas. (ROCHA FERREIRA, 2001). 

Eles requerem um aprendizado específico de habilidades físicas, estratégias ou 

chances empregadas com objetivo de preparação do jovem `a vida adulta, 
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socialização, cooperação, oposição, condicionamento e/ou preparação do guerreiro, 

enfim a preocupação de seu pertencimento na vida grupal. As regras são pré-

estabelecidas e aparecem em períodos e locais determinados segundo cada grupo. Em 

muitas ocasiões são jogados cerimonialmente para agradar um ser sobrenatural com 

o objetivo de fertilidade, chuva, alimento, saúde, etc. Existe sempre uma explicação 

mitológica subjacente às cerimônias e jogos. 

 

Conhecendo um pouco das etnias  estudadas  

 

 Para uma maior compreensão do universo desta pesquisa a seguir será descrito 

uma pouco das etnias pesquisadas. (BRASIL, 2006). 

 

Etnias 

 

Terena - habitam o Pantanal Sul-Mato-Grossense e somam hoje cerca de 20 

mil pessoas aproximadamente, dentre os aldeados e os que vivem nas cidades. Sua 

língua pertence ao tronco aruak. Os índios Terena participam ativamente da vida 

econômica, são hábeis agricultores a sabem aproveitar bem a terra que possuem. 

Procuram preservar sempre seus valores étnicos e culturais. Dentre as expressões de 

destaque está à dança da Ema-Kohixóti Kipahí, que somente os homens participam e 

o Siputrena que só é realizada por mulheres. Outra cultura que é preservada é a 

fabricação de cerâmica. Além dos esportes culturais indígenas, o mais praticado é o 

futebol. 

Bakairi - habitam nas terras indígenas Santana e Bakairi, situadas, 

respectivamente nos municípios de Nobres e Paranatinga, no Estado de Mato Grosso. 

Ambas estão demarcadas e ficam ao norte do Cerrado mato-grossense, próximo às 

Margens do Rio Paranatinga. Os Bakairi se autodenominam Kurá que significa  “gente, 

ser humano”. A língua falada é o Bakairi, pertence à família Kkarib. Sua população é 

de aproximadamente 1000 pessoas. Praticam rituais sagrados, nos quais estão 

inseridas lutas corporais feminino e masculino, além de outras coordenadas pelos 

pajés. Cultivam as pinturas corporais e seus cantos são manifestações culturais 

expressivas. Esse povo possui uma grande força física, e o esporte de identidade 

cultural mais praticada é o cabo de guerra e  lutas corporais. 

            Enawenê-Nawê - habitam a terra do mesmo nome localizada nos municípios 

de Juína, Comodoro e Campo Novo dos Parecis - MT. Sua população é de 

aproximadamente 300 pessoas. Pertencem à família lingüística Aruak. Todos falam 
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um único idioma e poucos entendem o português. Tradicionalmente não consomem 

carne de caça, sendo o peixe a principal base protéica de sua alimentação. Realizam 

grandes pescarias coletivas. Dificilmente deixam suas aldeias para contato com os não 

índios e mantém sua autonomia devida sua privilegiada localização geográfica. Por 

essas características, utilizam pouco as ferramentas como o machado, facão, enxada 

e outros, ocorrendo o mesmo com relação a medicamentos. Possuem grande 

diversidade musical, rítmica e indumentária. Desconhece o uso do dinheiro e comércio 

da maneira que é utilizada na sociedade não índia. Eles têm consciência dos limites de 

sua terra, que lhes é sagrada, e da necessidade de defende-la. Possuem grande 

equilíbrio postural corporal são praticantes de canoagem em pé, danças  que utilizam 

muito o equilíbrio corporal, também praticam futebol. 

Kadiwéu – São os últimos remanescentes da grande família M´byá Gaicuru, 

um povo semi-nômade que habitava a região da bacia do rio Paraguai. A partir do 

século XVI, domesticaram o cavalo, sendo os primeiros indígenas que fizeram uso 

desse animal como meio de transporte, tornando-se hábeis cavaleiros e exímios 

guerreiros, não permitindo a expansão européia na região. Recebeu por bravura na 

Guerra do Paraguai, o reconhecimento do seu atual território, Terra Indígena de 

Bodoquena, Estado do Mato grosso do Sul, já demarcada depois de muitas lutas. 

Possuem uma riqueza nos detalhes de suas pinturas corporais e na confecção de suas 

cerâmicas. 

 Xavante – Habitam o estado do Mato Grosso e tradicionalmente foram 

seminômades. Sua língua pertence ao tronco Jê. Os Xavantes são oriundos da Serra 

do Roncador em Mato Grosso e habitam seis reservas no Leste mato-grossense. 

Atualmente a população Xavante é de aproximadamente 7.100 pessoas. Viviam em 

suas aldeias durante poucos meses no ano e depois percorriam o seu território, em 

grandes grupos, fazendo expedições de caça, pesca e coleta, adaptando-se à  

agricultura de subsistência. Eles se alimentam de caça, frutos, palmeiras e pescado. 

Muito de sua organização social e cultural permanece ainda intacta, como as danças, 

cantos, pinturas corporais e outras cerimônias coletivas como o Daporedzapu (furação 

de Orelha). Fisicamente os Xavantes são fortes, destacando-se no UiwedeWapraba 

(Corrida de Tora de Buriti) que utiliza toras de aproximadamente cem quilos.  Outro 

destaque é o DatsyWamhori Wai, lutas corporais. Também são excelentes na prática 

do futebol. 

 

Objetivo geral 
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  Estudar a aptidão física de sujeitos indígenas do sexo masculino, através de 

medidas antropométricas e relacioná-las com a saúde. 

 

Material e método 

 

População Estudada 

 

          Foram avaliados 60 sujeitos do sexo masculino pertencentes a cinco etnias 

brasileiras, através de avaliações antropométricas, durante a realização dos IV Jogos 

Nacional de Povos Indígenas, realizado em Campo Grande/MS/ Brasil, com o objetivo 

de estudar a aptidão física relacionada a saúde, pertencentes as seguintes etnias: 

Terena – n = 7; Xavantes – n = 14; Enawenê-Nawê – n = 12; Kadveu – n = 17 e 

Bakairi – n = 10.  

 

Procedimentos  e instrumentos utilizados para aquisição de dados 

 

O trabalho foi desenvolvido no Parque Nacional Indígena em Campo Grande 

MS, durante o IV Jogos Nacional Indígena. Inicialmente, nosso primeiro contato foi 

com o representante de cada etnia pela FUNAI- Fundação Nacional Indígena, 

fornecendo explicações sobre as avaliações e o objetivo das mesmas, para que ele 

informasse à etnia. Passado esta fase de informações, a equipe de avaliadores foi 

apresentada as etnias com o objetivo de maior aproximação e amizade, para que 

pudéssemos realizar as avaliações  propostas. Estas apresentações foram realizadas 

nas “OCAS” indígenas construídas especialmente para a realização dos jogos, para 

que a equipe de avaliadores conhecesse o ambiente que trabalhariam, respeitando a 

cultura de cada etnia. Daí então, as avaliações foram agendadas de acordo com a 

disponibilidade durante a realização dos jogos. 

As avaliações antropométricas foram realizadas nas “OCAS INDÍGENAS”, no 

Parque Nacional Indígena, respeitando os costumes culturais dos mesmos.  

 

Medidas antropométricas 

 

Altura e Peso Corporal: Foram medidas, utilizando-se de uma balança 

Filizola, com capacidade de até 150 kg. Com precisão de até 100 gramas. A altura foi 

verificada, seguindo-se os procedimentos de Tanner (1985), ou seja, estando os  

sujeitos descalços, com os pés unidos, calcanhares e dorso encostado contra o 
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estadiômetro, com a cabeça orientada para o plano de Frankfurt. Quanto à 

vestimenta, foi respeitado a cultura de cada etnia. 

Composição corporal: A distribuição da gordura corporal foi estudada através 

da medida de dobras cutâneas (tricipital, subescapular, suprailíaca e panturrilha 

medial), com a utilização de um compasso de dobras cutâneas marca Cescorf.  

 

Análise de resultados 

 

Os resultados referentes a % de gordura corporal, neste trabalho aqui apresentado, 

foram realizados através da equação de Petroski (1999), que recomenda a soma de 

quatro dobras cutâneas (tríceps, supra-ilíaca, subescapular e panturrilha medial) 

além de peso, altura e IMC. 

 

ETNIA TERENA – n = 7 sujeitos 

 

IMC =  Peso         IMC = 73,3 Kg   = IMC = 24,27 

            Altura2                    3,02 

 

O índice de massa corporal apresentado pela etnia Terena, está dentro da faixa 

recomendável para sujeitos saudáveis, com baixo risco de ameaça a saúde. Os 

valores ou a faixa recomendável do IMC que é de 18,5 a 24,9 e o grupo de sujeitos 

analisados obteve o valor de 24,27 o que é positivo para a saúde, (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição das médias finais de IMC e percentual de gordura corporal em 

sujeitos de cinco etnias indígenas brasileiras. 

 

Etnias Brasileiras IMC %G 

Terena 24,27 15,92 

Bakairi 28,95 22,88 

Enawene Nawe 29,9 13,66 

Kadveu 24,94 18,19 

Xavantes 24,94 16,83 

 

Figura 1. Média de idade, peso e estatura - Cinco etnias brasileiras. 
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Figura 2. Média e desvio padrão de dobras cutâneas e porcentagem de gordura 

corporal - Etnia Terena. 
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            A figura 1 apresenta valores médios de normais na relação idade,  peso e 

altura. A figura 2 apresenta os valores médios de quatro dobras cutâneas, bem como 

do % de gordura corporal (13,22) da etnia Terena. Estes resultados demonstram que 

os sujeitos avaliados desta etnia estão com percentual de gordura aceitável entre 

outras populações medidas em brasileiros. 

Os dados relacionados às medidas corporais encontram-se em conformidade 

com outros estudos realizados com sujeitos adultos no Brasil. No entanto é preciso 

realizar testes de capacidades físicas e motoras (resistência, velocidade, força, 

agilidade, coordenação) para identificar as potencialidades já trabalhadas e 

desenvolvidas no grupo, e outros fatores que precisam ser orientados para o 
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desenvolvimento tanto nos esportes como na saúde. 

 

ETNIA XAVANTES – n = 14 sujeitos 

 

IMC =  Peso         IMC = 72,1 Kg   = IMC = 24,94 

            Altura2                    2,85 

 

O índice de massa corporal apresentado pela etnia Xavante, está dentro da 

faixa recomendável para sujeitos saudáveis, com baixo risco de ameaça a saúde. Os 

valores ou a faixa recomendável do IMC é de 18,5 a 24,9 e o grupo de sujeitos 

analisados obteve o valor de 24,94 do IMC o que é positivo para a saúde. 

Figura 3. Média e desvio padrão (dobras cutâneas) e porcentagem de gordura 

corporal - Etnia Xavantes. 
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           Na figura 3 verifica-se valor médio normal de gordura de pessoas da 

população brasileira (12,87%). O percentual de gordura encontra-se dentro de um 

padrão aceitável de normalidade, segundo Petroski (1999).  

            Os dados obtidos e analisados mostram que os sujeitos estudados estão 

num padrão de normalidade da população brasileira. 

 

ETNIA ENAWENE-NAWE – n =  12 sujeitos 

 

IMC =  Peso         IMC = 65,5 Kg   = IMC = 29,9 
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            Altura2                    2,19 

 

  O Índice de Massa Corporal 29,9 nos dá um aparente sobrepeso dos sujeitos 

analisados, mas isso se dá em função do peso corporal ser maior do que a média da 

estatura, que é menor do que 1,50cm, ou seja, a média geral de altura desta etnia foi 

de 148cm. Portanto, é tido como um resultado dentro da normalidade esperada. É a 

etnia de menor peso e menor estatura. 

 

Figura 4. Média e desvio padrão (dobras cutâneas) e porcentagem de gordura 

corporal - Etnia Enawenê-Nawê. 
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 Verifica-se na figura 4 um baixo percentual de gordura, através dos valores 

apresentados pelas médias das dobras cutâneas. Os valores de gordura dos sujeitos 

dessa etnia (12,13%), podem ser comparados aos valores encontrados em atletas 

profissionais brasileiros nas modalidades como voleibol, basquetebol, natação e outras 

modalidades esportivas. E isso é um aspecto muito positivo para a prática de 

esportes. 

            Os sujeitos dessa etnia apresentam valores de baixo percentual de gordura 

corporal,  bom desenvolvimento muscular e ótimo equilíbrio, especificamente no 

esporte canoagem em pé. Devido à  baixa estatura podem apresentar maior agilidade 

e velocidade em esportes que requer essas características, a corrida de resistência ou 

de velocidade, a canoagem em pé e provas de lançamento. 

 

ETNIA KADIVEU – n = 17 sujeitos 
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IMC =  Peso         IMC = 72,1 Kg   = IMC = 24,94 

            Altura2                    2,89 

 

            O Índice de Massa Corporal dos sujeitos dessa etnia é de 24,94, dentro da 

faixa recomendável é tida como ótima para a saúde, ou seja, entre os valores de 18,5 

de mínima e 24,94 de máxima. A figura 5 mostra os valores de quatro dobras 

cutâneas e respectivo percentual de gordura (14,92%), valores estes considerados 

aceitáveis , comparados a outras populações de sujeitos brasileiros. A equação 

utilizada para o cálculo do % de gordura foi segundo Petroski, 1999. 

 

Figura 5. Média e desvio padrão (dobras cutâneas) e porcentagem de gordura 

corporal - Etnia  Kadivéu. 
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           Foram importantes estas avaliações antropométricas associada a outros testes 

motores para medir as capacidades de força, resistência, velocidade e  agilidade, 

durante a realização dos Jogos Nacional Indígenas e estabelecer relações entre os 

dados antropométricos e os riscos relacionados com a saúde e a performance 

esportiva dos mesmos. 

 

ETNIA BAKAIRI – n =   10 sujeitos 

 

IMC =  Peso         IMC =  80,5Kg   = IMC = 28,95 
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            Altura2                     2,78 

 

            As médias de idade, peso e estatura, verificou-se que o grupo de 10 sujeitos 

analisados desta etnia apresentou  índice de massa corporal de 28,95, o que 

representa ou significa que o grupo está com um sobrepeso acima do recomendável. 

Levando em consideração a idade média do grupo que é de 29,7 anos, esse índice 

ainda não representa  risco muito alto à saúde, mas certamente poderá vir a sê-lo 

com o avanço da idade. A média de peso é superior as demais encontradas nas outras 

etnias.  

 

Figura 6. Média e desvio padrão (dobras cutâneas) e porcentagem de gordura 

corporal - Etnia Bakairi. 

 

18,12

6,40

21,50

30,50

14,10
13,20

13,60

6,40

3,30
0
5

10
15
20
25
30
35

Tríceps Suprailiaca Subscapular Panturrilha
medial

%Gordura

Média Desvio padrão
 

 

Confirma-se na figura 6 o índice médio de sobrepeso tendo em vista os altos 

valores apresentados nas dobras cutâneas e respectiva % de gordura corporal 

(18,12), principalmente as dobras suprailíaca e subescapular, onde os valores mais 

altos (30,5 e 21,50) são característicos de pessoas com obesidade grau 1 e que 

poderão apresentar problemas relacionados com a saúde, do tipo: hipertensão 

arterial, diabetes, problemas coronarianos e/ou cardíacos, todos relacionados a 

obesidade. O grupo apresenta valores que indicam um sobrepeso “leve-moderado”, 

como médias apresentadas na figura 1 (peso, estatura e IMC), e como valores médio 

de gordura  corporal, indicando obesidade grau 1, fato que demonstra grande massa 

muscular e maior capacidade de força, que é necessário nos esportes de lutas 

corporais, corridas de tora, lançamentos e arremessos de lança, pesos e outros, cabo 

de guerra e outras modalidades esportivas de curta duração mas que requerem 
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grandes índices de força muscular. 

 

Conclusões 

      

Para melhor entendimento das conclusões abordamos em três momentos: 

 

Quanto ao Índice de Massa Corporal: 

 

- As etnias Terena, Xavante e Kadiveu, apresentaram resultados dentro da 

faixa recomendável para a saúde, em conformidade com a população 

brasileira; 

- A etnia  Enawene-Nawe apresentou Índice de Massa Corporal  29,9 

demonstrando aparente sobrepeso dos sujeitos estudados, mas isso é  

devido ao  peso corporal ser maior do que a média da estatura, que é menor 

de 1,50cm.  É a etnia de menor peso (65,5kg) e menor estatura (média 

geral de 148cm). 

- A etnia Bakairi apresentou Índice de Massa Corporal elevado, caracterizando 

obesidade grau I. 

 

Quanto ao Percentual de Gordura (%). 

 

- As etnias Terena, Xavante e Kadiveu, apresentaram percentual de gordura 

dentro do padrão recomendado para a população brasileira; 

- A etnia  Enawene-Nawe apresentou o mais  baixo percentual de gordura 

dentre as etnias estudadas; 

 

- A etnia Bakairi apresentou percentual de gordura bastante elevado, 

caracterizando obesidade grau I. 

 

Consideração Final 

 

Considerando as etnias estudadas e os valores das médias gerais obtidos 

através dos resultados, à  aptidão física dos sujeitos estudados em relação à saúde, 

pode ser considerada dentro da faixa recomendável para a população brasileira, 

exceto a etnia Bakairi que demonstrou níveis elevados das medidas, representando 

risco para a saúde. 
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