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O objetivo desta pesquisa é investigar o crescimento, a atividade física, a performance e a 

ingestão alimentar em 277 crianças de 8 e 9 anos de idade, residentes em Terra Indígena, 

zona urbana e rural no município de Nova Laranjeiras, Paraná. Este estudo caracterizou-se 

por ser transversal e  foram avaliados: peso, estatura, dobras cutâneas, diâmetros ósseos e 

circunferências; tipos e quantidade de atividades físicas; testes de performance:  

salto horizontal, shuttle run, sentar e alcançar, sentar e deitar; tipos de alimentos e ingestão 

energético protéica; renda domiciliar e escolaridade. Os procedimentos estatísticos foram 

freqüência e percentual, para os tipos de alimentos ingeridos e tipos de atividades realizadas 

e ANOVA e MANOVA com transformação em postos (ranks) para comparar as 

características antropométricas,  testes de performance, quantidade de atividade física e 

ingestão energético-protéica em função do fator local. As crianças indígenas foram 

classificadas em dois grupos ( < -2 escore z) e (> - 2 escore z ) de estatura para idade para 

realização dos procedimentos acima mencionados. Os resultados indicam que as crianças 

residentes nas zonas urbana e rural têm maior peso, estatura, diâmetros, circunferências e 

dobras cutâneas do que as residentes na Terra Indígena após serem controlados pela idade, 

quando controlados pela idade peso e estatura estas três últimas variáveis puderam explicar 

pouco as diferenças entre as crianças das três zonas, com exceção das meninas indígenas 

em que a área muscular do braço foi maior e a soma das dobras cutâneas foi menor quando 

comparadas com as demais meninas. Os resultados do escore z de peso, estatura e área 

gorda do braço foram maiores para as crianças das zonas urbana e rural, exceto na área 

muscular do braço para ambos os sexos. Os alimentos ingeridos pelas crianças da zona 

urbana e rural são mais diversificados e apresentam maior teor energético-protéico, contudo 

nas três regiões não atendem necessidades energéticas recomendadas. As atividades jogos e 

brincadeiras são variadas nas três regiões e as laborais realizadas em maior número na 

Terra Indígena, já iniciando o aprendizado daquelas atividades que farão na idade adulta. 

Nos testes de performance, quando controlados pela idade, peso e estatura as diferenças 

ocorrem apenas naqueles de flexibilidade, com melhores resultados para as crianças 

indígenas e no teste de sentar e deitar para os meninos das zonas urbana e rural. Existe uma 

tendência de maior quantidade de atividade física diária, medida pelo acelerômetro para as 

crianças indígenas. As possíveis influências dos fatores genéticos, associados ao estilo de 

vida podem ser fatores explicativos nas diferenças de crescimento encontradas nesta 

Resumo 
xvii



pesquisa. O contexto, com características rurais, em que as crianças vivem, parece estar 

influenciando os resultados dos testes de performance. Em se tratando de forma específica 

das crianças indígenas, verifica-se que aquelas com possível déficit de crescimento tendem 

a apresentar menores resultados nas características sócio-econômicas, de atividade física, 

de performance e ingestão nutricional, sendo apenas a ingestão energética estatisticamente 

significativa. As características do contexto sócio-cultural estudadas parecem ser menos 

favoráveis para as crianças com possível déficit de crescimento, contribuindo para um 

desenvolvimento menos favorável, quando comparadas com as demais crianças. 

 

Palavras chave: Crescimento,  Atividade física, Performance, Ingestão alimentar, 

Indígenas, Urbano, Rural, Crianças. 
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The aim of this study is to investigate the growth, physical activity, performance and food 

intake in 277 children aged 8 and 9, residing in Indigenous land, in the rural and in the 

urban area of Nova Laranjeiras, the State of Paraná, Brazil. This was a cross-section study 

where weight; height; skinfold; bone diameter and circumference; types and amount of 

physical exercise; performance tests such as horizontal jump, shuttle run, sitting and 

reaching, and sitting and lying; types of food and protein energetic intake; income;  

and level of schooling were evaluated. The statistical procedures were frequency and 

percentage for the type of food eaten and the type of activity carried out. ANOVA and 

MANOVA, transformed into ranks to compare the anthropometric characteristics, 

performance tests, amount of physical exercise, and protein and energy intake based on 

local factor function were used. The Native Indian children were classified into two groups 

(< -2 score z) and (> - 2 score z) height related to weight, carrying out the procedures 

mentioned above. In terms of age factor, the results indicate that the children living in the 

rural and in the urban area are heavier, taller, have greater bone diameter and circumference 

and more skinfolds than those living on Indigenous lands. In terms of age, weight and 

height factors, these three variables could little explain the differences between the children 

from the three areas, except for the Native Indian girls whose arm muscle area was greater, 

and whose sum of the skin folds was less when compared to the girls from the other areas. 

The results of weight, height and arm fat area z score were greater for the children from the 

urban and rural areas, except for the arm muscle area for both sexes. The food intake of the 

children from urban and rural areas is more diversified and presents greater protein 

energetic proportion; however all three areas do not fulfill the recommended energetic 

necessities. The activities, games and entertainment are varied in the three areas with the 

work related ones being more carried out in the indigenous lands, where training in the 

activities the children will be carrying out as adults, is already started. In the motor 

performance tests, in terms of age, weight and height, the differences only occur in the 

flexibility tests with the Native Indian children presenting better results and in the sitting 

and lying where the boys from both urban and rural areas present better results.  

The Native Indian children tend to do more daily physical activity, which is measured by 

the accelerometer. The possible influences of the genetic factors associated to life-style can 

be the explanation for factors such as the growth difference found in this research.  
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The context with rural characteristics in which the children live, seems to be influencing the 

results of the performance test. When dealing specifically with Native Indian children,  

it was verified that those with a possible growth deficit are inclined to present lower results 

in the following aspects: socio-economical level, physical activity, performance,  

and nutritional intake, where only the energetic intake is statistically significant.  

The characteristics of the socio-cultural context studied seem to be less favorable for the 

children with a possible growth deficit, thus contributing to a less favorable development 

when compared to other children. 

 

Key words: Growth, Physical activity, Performance, Food intake, Native Indians, Urban, 

Rural, Children. 
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Apresentação 

A presente tese foi desenvolvida em formato alternativo, conforme normas da 

UNICAMP. A tese em formato alternativo diferencia-se da tradicional, pois é elaborada em 

forma de artigos, apresentados em capítulos. A introdução, o método, a discussão e as 

considerações finais, abordam e procuram integrar os artigos. 

 

Os Povos Indígenas Kaingang 

A origem dos povos indígenas das Américas têm sido tema de discussão.  

Piveta (2002) argumenta que uma única leva de caçadores coletores de origem asiática 

colonizou a América há 21 mil anos. Estudo coordenado por NEVES (2003) encontrou 

ossadas com datação de 11 mil anos, em Minas Gerais, as quais tinham traços similares aos 

dos atuais aborígenes australianos e negros da áfrica. As divergências nos estudos não nos 

permite afirmar claramente a origem desses povos. Mais especificamente, no Sul do Brasil, 

VEIGA (1994) cita que o conjunto mais antigo de achados arqueológicos corresponde 

aproximadamente a 8 e 7 mil anos atrás. Explica, ainda, que por meio dos estudos 

arqueológicos, foram encontradas casas subterrâneas atribuídas à população Jê ou 

Caingang, sendo as mais antigas com cerca de 1520 anos e representavam uma invenção 

engenhosa do homem pré-histórico contra as nevascas e os ventos gelados. 

A denominação Kaingang aparece na documentação bibliográfica apenas a 

partir de 1882. Em documentação anterior a essa época, os Kaingang são identificados por 

nomes mais diversos, entre eles o de Guaianás, contudo nem todos os povos indígenas, 

apontados como Guaianás na documentação histórica, eram Kaingang (VEIGA, 1994).  

Em revisão de literatura TOMASINNO e FERNANDES (2001) explicam que o nome 

Guayaná continuou sendo utilizado até 1843 juntamente com outros como Coroado.  

A denominação Kaingang só foi introduzida no final do Século XIX por Telêmaco Borba. 

FERNANDES (2000) explica que são dois séculos de contato entre os 

Kaingang e os brancos. Em carta Régia de 1808, Dom João ordenava “considerar como 

iniciada a guerra contra esses bárbaros índios. A “guerra” durante esse período tem 
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ocorrido para tratar da questão da presença dos índios nos cobiçados campos e matas do Sul 

do Brasil. Segundo TOMMASINO e FERNANDES (2001) a expansão paulista foi a ponta 

da lança para a conquista das terras indígenas do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. As conquistas das terras foram se expandindo, inclusive com o apoio de alguns 

Kaingang aliados aos brancos. Todos os grupos Kaingang e caciques que viviam no Sul do 

Brasil foram praticamente conquistados e aldeados no séc. XIX, com exceção de alguns 

grupos do Paraná que foram conquistados em 1930. 

Estima-se, hoje, uma população Kaingang de 25.875 pessoas vivendo em  

32 Terras Indígenas localizadas no Estado de São Paulo e na Região Sul do Brasil  

(FUNASA, 2003). Assim como outros povos indígenas, o contato dos Kaingang aldeados 

com a comunidade não indígena é cada vez maior. Povos que tradicionalmente viviam da 

caça, coleta e agricultura, hoje sobrevivem das roças administradas pela FUNAI,  

das roças familiares, da venda de artesanato e da prestação de serviços para produtores 

rurais. Com a diminuição de suas terras, foram confinados em espaços que não atendem as 

necessidades materiais das famílias (TOMMASINO e FERNANDES, 2005).  

A Terra Indígena Rio das Cobras está situada no Estado do Paraná, demarcada 

pela FUNAI em 1991, conta com uma área  de 18.682 (ha). São duas etnias Kaigang e 

Guarani com um total de 2.403 pessoas (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2000). 

Segundo relatório final de pesquisa referente ao convênio entre a Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná/ Núcleo de Estudos Indígenas (SILVEIRA et al, 1996) os meios de 

subsistência na Terra Indígena Rio das Cobras são o milho, a mandioca, o feijão, o arroz e o 

artesanato. Trata-se de uma área muito carente onde percebe-se alto índice de desnutrição 

das crianças, necessitando, portanto, de um trabalho educativo nesse sentido. Foi uma 

região rica em pinheiros comercializados indevidamente. A relação familiar é muito 

profunda prevalecendo a participação de todos, porém cada um desempenha seu papel já 

definido na família e na sociedade indígena. Por ser uma comunidade maior possui um 

cacique geral e alguns líderes nas aldeias que compõem a Terra Indígena, que com ele 

colaboram. As crianças estudam até a 4ª série na aldeia e depois continuam os estudos na 

cidade de Nova Laranjeiras. 
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Nova Laranjeiras 

No lugar denominado Rio das Cobras, próximo à BR-277, um pioneiro gaúcho 

passou a desenvolver uma vila vendendo terras a famílias de origem italiana, residentes ao 

norte do Rio Grande do Sul, isto por volta de 1947. Os novos moradores plantavam cereais, 

criavam porcos e gado. Os meios de transportes utilizados na agricultura eram os cavalos e 

carros de boi. Próximo ao perímetro urbano, desde a vinda dos primeiros moradores,  

está localizado o núcleo Indígena Rio das Cobras com as etnias Kaingang e Guarani.  

Nova Laranjeiras tornou-se município por meio da Lei Estadual nº 9.249, de 16 de maio de 

1990, e instalado em 1º de janeiro de 1993, sendo desmembrado do Município de 

Laranjeiras do Sul (PARANACIDADE, 2005).  

O município localiza-se na região centro sul do Estado do Paraná, tendo como 

coordenadas geográficas uma latitude 25° 22' 00'' Sul e uma longitude: 52° 11' 00'' W-GR, 

com uma altitude: 713,00 metros. Sua área total é de 1056,25 km2. O clima é subtropical 

úmido mesotérmico, os verões são quentes com tendência de concentração das chuvas 

(temperatura média a 22° C), os invernos com geadas pouco freqüentes (temperatura média 

a 18° C), sem estação seca definida (PARANACIDADE, 2005)

Com relação a população são 11.848 pessoas, sendo 15,3% na zona urbana e 

84,7% na rural (IBGE, 2000). Segundo o texto “Nova Laranjeiras um pouco de História”, 

cedido pela Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras a população das zonas urbana e rural 

em sua maioria é formada por descendentes de italianos, poloneses, alemães e ucranianos, 

em sua maioria oriundos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Conta também com duas 

etnias indígenas o Kaingang e o Guarani, que vivem na Terra Indígena Rio das Cobras 

demarcada pela FUNAI. 

O Município de Nova Laranjeiras foi classificado com um baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH), ficando no censo de 1991 com o 12º pior índice,  

e no censo de 2000 com o 54º entre os 399 municípios do Paraná (IPEA, 2000).  
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Referencial teórico 

O referencial teórico será apresentado como segue: 1) introdução, 2) métodos, 

3) estudos populacionais envolvendo o crescimento físico, a atividade física,  

a performance e, a ingestão alimentar em crianças de zonas urbana , rural e de  

Terra Indígena. 

 

1) Introdução  

Crescimento significa aumento físico do corpo, como um todo ou em suas 

partes e pode ser medido em termos de centímetros ou gramas. Traduz o aumento no 

tamanho das células (hipertrofia), de seu número (hiperplasia) e um aumento nas 

substâncias intracelulares (MALINA e BOUCHARD, 2002). Para MARCONDES  

et al (1999)  o crescimento é influenciado por fatores extrínsecos e intrínsecos.  

O sistema nervoso e endócrino, juntamente com o genótipo, constituem o tripé fundamental 

no conjunto dos fatores intrínsecos. Entre os fatores extrínsecos essenciais para o 

crescimento temos a nutrição, a atividade física e a estimulação biopsicossocial.  

Além destes, MALINA e BOUCHARD (2002) apontam as condições sócio-econômicas. 

A nutrição adequada é fundamental para o crescimento, para a saúde atual e 

futura da criança (CARRAZA e MARCONDES, 1991; FETT, 2000). JOB e PIERSON 

(1980) abordam sobre a superalimentação prolongada e a sub-alimentação, onde a primeira 

exerce inicialmente um efeito positivo de aceleração do crescimento e acúmulo de reservas, 

e a longo prazo um envelhecimento prematuro. A subalimentação, mais especificamente,  

a má nutrição protéico-energética ainda é a mais freqüente no mundo, e provoca distúrbios 

no crescimento, uma lentidão no desenvolvimento intelectual e distúrbios da personalidade, 

portanto, causando empecilho à realização do programa genético. 

A atividade física sob o ponto de vista biológico é entendida como qualquer 

movimento produzido pelos músculos esqueléticos que resulta em um gasto de energia 

(CASPERSEN et al., 1985). Numa visão sócio-cultural é vista como uma atividade humana 

com significados específicos intra e entre sociedades e civilizações e possui diferentes 

formas de representações e manifestações (ROCHA FERREIRA, 2003).  
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MATSUDO (1999) explica que a atividade física apresenta efeitos benéficos 

antropométricos e neuromusculares: diminuição da gordura corporal, incrementos da massa 

muscular, incremento da força muscular, incremento da densidade óssea  e incremento da 

flexibilidade. A atividade física regular é considerada como necessária para o crescimento 

ótimo, apesar de seus efeitos serem passíveis de dificuldade de verificação. A atividade 

física regular é um importante fator regulador na composição corporal e, não têm nenhum 

efeito sobre o crescimento em estatura, conforme  MALINA e BOUCHARD (2002). 

ROCHA FERREIRA (1987) explica que a má nutrição pode levar as crianças a baixos 

rendimentos em testes de velocidade, saltos, força e agilidade. A autora salienta que,  

por questões metodológicas, nem sempre essas relações são visíveis numa desnutrição leve 

ou moderada, pois existem vários fatores influenciando os resultados. 

A atividade física e o “fitness” relacionados à saúde são influenciados por 

fatores hereditários e ambientais e estão relacionados à saúde da criança. Essa interação 

pode ser percebida por meio do modelo abaixo. Entre os fatores do “fitness” relacionado à 

saúde estão a força, potência e resistência muscular, flexibilidade, agilidade, entre outros 

segundo BOUCHARD et al (1993).  

 
Hereditariedade 

 

 

“Fitness” 
relacionado 

a saúde 

 

 

Atividade 
física 

Saúde 

 

 
Meio ambiente 

 

Modelo adaptado de BOUCHARD et al (1993) 
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Os testes de performance são utilizados como indicadores da agilidade, 

flexibilidade, potência muscular e força/resistência muscular, entre outros.  

A ACM’S (1994) aponta a flexibilidade, a agilidade, a força e resistência muscular como 

indicadores relacionados a saúde. STRONG et al (2005) apontam a força e a resistência 

muscular como importantes elementos para crianças e adolescentes, assim como a 

habilidade motora para as crianças. Ao relacionar os indicadores com a saúde 

TRITSCHLER (2003) explica que a força, a resistência e a flexibilidade estão 

positivamente relacionadas com a saúde funcional e o bem estar para pessoas de ambos os 

sexos e de todas as idades e a agilidade, o equilíbrio, a coordenação, a potência e a 

velocidade são em geral fundamentais para a vida das crianças.  

 

2) Métodos 

As medidas antropométricas são usualmente utilizadas para estudar o 

crescimento somático do corpo. Algumas das medidas antropométricas mais comumente 

usadas são as seguintes: altura total, altura tronco-cefálica, peso, diâmetro ósseo, 

circunferência dos membros e pregas cutâneas (MATSUDO 1987; MALINA 1990). 

ROCHA FERREIRA (1987) descreve o seguinte método para investigar o crescimento por 

meio das medidas antropométricas: peso, altura, altura tronco-cefálica, circunferências de 

membro superior (braço relaxado e tenso) e inferior, diâmetros ósseos biepicondilar e 

bicondilar do úmero e fêmur, e dobras cutâneas bicipital, tricipital, subscapular, suprailíaca, 

abdominal, panturrilha medial. LOHMAN et al (1991) desenvolveram um manual de 

referência descrevendo processos de medidas sobre diferentes dimensões antropométricas,  

entre elas:  peso, estatura, comprimento, comprimento de segmentos corporais, diâmetros, 

circunferências e dobras cutâneas.  

A Organização Mundial de Saúde (1990; 1995) recomenda as medidas 

antropométricas como um índice para estudar o estado nutricional do indivíduo e da 

comunidade. No campo da nutrição, tem-se utilizado dados antropométricos de peso, altura 

e a idade, tendo como referencial padrão a tabela do  NCHS (National Center for Health 

Statistics) - internacional -. Estudos como o realizado por MARCONDES et al (1999) 
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recomendam a utilização da tabela de Santo André (brasileira). São diferentes as 

classificações para a avaliação do estado nutricional entre elas: Gómez; Waterlow;  

e Batista Fº. A classificação de WATERLOW (1972) é a mais utilizada, também,  

para estudos em crianças acima dos 6 anos de idade; essa classificação utiliza dados de 

peso/altura e altura/idade como referencial padrão a tabela NCHS. Nessa proposta há 

diferenciação entre eutrofia, desnutrição aguda ou recente, desnutrição crônica ou de longa 

duração, desnutrição pregressa, sobrepeso e obesidade. Outro critério utilizado para 

avaliação nutricional de populações é o índice expresso em unidades de desvio padrão 

(escore Z), recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Sendo utilizado o ponto de  

2 desvios padrões acima da mediana de referência para definir obesidade,  

entre 1 e + 2 desvios padrão para definir eutrofia e - 1 desvio padrão em relação a mediana, 

para detectar graus leves de desnutrição. 

Deve-se considerar ainda informações sobre estatura para a idade,  

segundo recomendações da Organização Mundial de Saúde a baixa estatura deve ser 

avaliada com critérios. Baixa estatura para a idade (- 2 desvios padrão da referência 

NCHS/WHO): “shortness” ou “stunting”. “Shortness” é a definição descritiva de baixa 

estatura para a idade. Isto não implica que possam existir indivíduos baixos e pode refletir 

ambos normal variação ou processo patológico. “Stunting” traduzido como déficit de 

estatura é outro termo comumente usado, porém ele implica que a baixa estatura é 

patológica; isto reflete o processo da falta de um crescimento linear potencial como um 

resultado sub-ótimo de saúde ou de condições nutricionais. Em áreas menos desenvolvidas, 

onde a prevalência de baixa estatura é substancial, pode ser seguro assumir que as crianças 

são “stunted”. Não obstante quando a prevalência da baixa estatura para a idade é pouco 

significativa (o caso está próximo ao nível esperado), ou muitas crianças com baixa estatura 

são geneticamente pequenas, é inapropriado assumir que as crianças são “stunted”  

(WHO, 1995). 

O Índice de Massa Corporal também vem sendo empregado em estudos 

epidemiológicos, diagnosticando a prevalência da desnutrição ou da obesidade,  

e utilizado para comparação entre grupos de classes sociais, etnias ou países diferentes 

(SICHIERI et al, 1995). Utilizam-se ainda, medidas antropométricas como circunferência, 

diâmetros e pregas cutâneas. 
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O consumo alimentar pode ser detectado por meio de instrumentos que 

forneçam dados sobre a ingestão energética e de nutrientes ingeridos. Os métodos indiretos 

apresentam várias limitações, sendo que a determinação do consumo alimentar e os 

cálculos estão sujeitos a flutuações devido a variedade de métodos de obtenção dos dados e 

dos padrões de referência para a adequação das necessidades nutricionais (SZARFARC  

et al, 1988). São diferentes os métodos, entre eles o recordatório de 24 horas,  

os questionários de freqüência alimentar, o registro diário de alimentos e, os métodos de 

pesagem direta dos alimentos. 

Em se tratando de referência, percebe-se diferenças nas recomendações diárias 

de energia e proteínas. SHILS et al (2003) apresentam as propostas de consumo de energia 

para crianças, entre elas as da FAU/WHO/ONU, RDA dos EUA,  da Coréia e do  

Reino Unido, bem como o nomograma proposto por Boothby e Berkson Quanto aos valores 

de proteína recomendados são apresentados os propostos pela FAU/WHO/ONU,  

RDA dos EUA, Reino Unido e Austrália. 

Existem diferenças entre os métodos utilizados para medir a atividade física tais 

como: observação direta e indireta; entrevistas; questionários e sensores de movimento 

(BOUCHARD et al, 1993). 

A observação é um dos métodos para avaliar a atividade física da criança.  

A observação direta ou indireta da atividade, permite categorizar a intensidade das 

atividades físicas e discriminar diferentes níveis de gasto de energia da criança e pode ser 

utilizado por observadores treinados. (PUHL, 1990). PRISTA (1998)   também utilizou-se 

da observação para investigar a relação entre o tempo médio dispendido em diferentes tipos 

de atividades, observadas durante 24 horas, com estimativa do dispendio energético das 

atividades mais usuais das crianças.  

SALLIS, BUONO, ROBY, MICALE & NELSON (1993) propõem um 

recordatário de sete dias respondido por crianças e adolescentes, sobre as atividades físicas. 

NETO (1995; 1999) construiu um questionário para avaliar o tipo de atividade física em 

diferentes contextos: rural, urbano e misto. Outro instrumento sugerido para avaliação da 

atividade física é o sensor de movimento, sendo um deles o pedômetro que mede a 
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distância percorrida, energia gasta, tempo de exercício e total de passos  

(BASSET; ANSWOTH & LEGGET et all, 1996). 

Os testes de performance são indicadores de flexibilidade, potência muscular, 

resistência muscular dinâmica e agilidade, entre outros. São muitos os testes utilizados, 

entre eles temos os testes de sentar e alcançar, sentar e deitar, shuttle run e salto 

horizontal/distância, são respectivamente utilizados como indicadores de flexibilidade, 

força/resistência muscular, agilidade e potência muscular. Destaca-se que estes 

componentes estão incluídos em protocolos com testes de performance indicadores de 

força, potência e resistência muscular, agilidade, flexibilidade, entre outros,  para crianças e 

jovens (AAHPERD, 1976 e 1980; ACSM, 2000; MATSUDO, 1987). 

Os resultados obtidos nos testes de performance podem ser comparados com 

valores de referência. Segundo MARROW et al (2003) o mesmo resultado, num teste,  

pode ser satisfatório para uma referência e insatisfatório para outra. Conseqüentemente,  

a interpretação dos dados do teste pode variar muito, dependendo da referência utilizada. 

São várias as referências, entre elas temos a AAHPER (1976) e a AAHPER (1980) 

elaboradas a partir de crianças norte americanas e, GUEDES (1994) que construiu curvas 

de performance a partir dos resultados dos testes em crianças do município de Londrina, 

Estado do Paraná. 

 

3) Estudos populacionais envolvendo o crescimento físico, a atividade física, a performance 

e, a ingestão alimentar em crianças de zonas urbana, rural não indígena  e de  

Terra Indígena. 

Estudos abordando variações no crescimento físico, na atividade física,  

na performance e, na ingestão alimentar comparando crianças em zonas urbana e rural têm 

sido pouco documentados, diminuindo quando são envolvidas crianças indígenas.  

As variações supracitadas estão relacionadas às diferenças sócio-econômicas, culturais e 

ambientais, entre outras. Considerando a escassez  de estudos envolvendo as três zonas 
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supracitadas nos reportaremos a outros relacionados às características sócio-econômicas 

que não necessariamente envolvem variações entre estas regiões.  

LOPES (1999) analisou, através de uma abordagem transversal,  

variáveis antropométricas, da composição corporal e do estilo de vida em crianças,  

de 7 a 10 anos de idade, de 3 diferentes grupos étnico-culturais e um grupo miscigenado,  

do Estado de Santa Catarina, Brasil. Nas variáveis antropométricas, exceto nas dobras 

cutâneas, os grupos étnicos italiano e alemão apresentaram resultados superiores ao grupo 

étnico português e similar ao grupo miscigenado. Nas variáveis do estilo de vida, o grupo 

italiano apresentou melhor nível sócio-econômico. As brincadeiras preferidas para os 

meninos foi o jogar futebol e andar de bicicleta e para as meninas boneca/casinha e andar 

de bicicleta. KUBE (1995) investigou o crescimento, o estado nutricional e o desempenho 

motor de 100 escolares de 8 e 9 anos de idade, de ambos os sexos, Limeira, SP.  

Os resultados indicam que 38 crianças apresentaram algum tipo de desnutrição e baixa 

quantidade alimentar. O nível sócio-econômico mostrou-se baixo, com baixa renda e baixa 

escolaridade, mas com boa situação de moradia. O desempenho motor das crianças 

desnutridas, apresentou-se em alguns casos, inferior ao das crianças eutróficas, entre eles o 

teste de salto em extensão. PRADO (2000) estudou o crescimento físico e a atividade 

motora de crianças pré-escolares de Ilhabela, identificando os possíveis fatores ambientais 

que influenciam nesses processos. Os resultados mostram que as variáveis escolaridade e 

renda são determinantes no processo de crescimento e desenvolvimento das crianças.  

A escolaridade da mãe e a renda foram significativas ao se relacionar com as variáveis de 

alimentação. A dependência das crianças da estrutura familiar demonstra que sua atividade 

motora está associada aos hábitos dos pais ou adultos que a cercam. 

ROCHA FERREIRA e ROCHA (1998)  estudou o crescimento, performance 

motora, desenvolvimento psicológico, hábitos alimentares e níveis de atividades físicas 

diárias em 391 meninas e 360 meninos, atendidos numa pré-escola em  

São José dos Campos, São Paulo, durante o período de 1988 a 1990. Os resultados das 

características somáticas e de performance motora correspondem aos resultados de outros 

estudos com crianças de baixo nível sócio-econômico. Os meninos têm maior ingestão de 

proteínas e energia do que as meninas e ambos ingerem menos energia do que os níveis 
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recomendados. BENEFICE (1998) estudou o crescimento e performance motora de 

crianças senegalesas rurais. Medidas antropométricas de estatura, peso e dobras cutâneas e 

testes de performance motora salto em distância e força de preensão manual foram 

aplicados em 168 garotos e 180 garotas entre 5 e 13 anos. Os resultados indicam que a 

variação na performance motora pode ser parcialmente explicada pelas dimensões 

corporais. 

Estudos têm sido efetuados comparando zonas urbana e rural. Pesquisas de 

revisão de literatura foram realizadas. EVELETH e TANNER (1990) apontam que em 

conseqüência do processo de urbanização ocorrido na Europa nos últimos 100 anos as 

crianças em áreas urbanas tendem a ser maiores em relação àquelas da zona rural. 

BIELICKI (1986) cita que na Austrália e nos Estados Unidos não foram encontradas 

diferenças no estado de crescimento entre o urbano e o rural. MALINA (1990) explica que 

a situação na América Latina parece ser similar àquela observada na Europa e nos  

Estados Unidos no século passado e início deste (1890-1920), ou seja, crianças rurais 

tendem a ser mais altas e mais pesadas do que crianças urbanas. Outros estudos in locu, 

(MALINA et al, 1981) verificaram que os meninos de zona urbana eram maiores que os 

meninos da zona rural e que as meninas tinham tamanho corporal igual quando comparadas 

as duas regiões em Oaxaca no México e REYES E MALINA (2003), estudando a mesma 

região, encontraram peso, estatura e IMC maiores para crianças da zona urbana em relação 

à zona rural. Em ambos os estudos a zona rural era uma comunidade indígena com alta 

proporção de falantes Zapotec. No Brasil, PIRES NETO e GLANER (2003) ao estudar 

alguns municípios do Estado de Santa Catarina, indicam que o crescimento físico é 

semelhante entre meninas de 10 a 17 anos rurais e urbanas. 

Os resultados de estudos, envolvendo a aptidão física de zonas urbana e rural 

obtidos por meio de testes indicadores de flexibilidade, agilidade, potência muscular e 

resistência muscular dinâmica apontam para diferentes direções. REYES et al (2003) 

verificaram que meninos da zona urbana tiveram resultados significativamente superiores 

nos testes salto em distância, sentar e alcançar e sentar e deitar, o que foi da mesma forma 

verificado para as meninas, exceto no teste sentar e alcançar que foi igual,  

quando comparados com a zona rural que, neste estudo, eram crianças indígenas com 
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grande proporção de falantes Zapotec. Estudo comparando meninos e meninas de zona 

urbana e rural em Maputo na África não encontrou diferenças significativas entre as regiões 

em ambos os sexos no salto horizontal (GUILA e AUGUSTO 2000). No Brasil GLANER 

(2002) verificou que os meninos da zona rural tiveram melhores resultados nos testes de 

abdominal, de flexão na barra e de sentar e alcançar do que os meninos da zona urbana do 

Município de Chapecó, SC. 

Estudos de crescimento e atividade física em povos indígenas foram, também, 

desenvolvidos. Em revisão de literatura SANTOS (1993) efetuou estudos sobre os autores 

que realizaram pesquisas relacionadas ao crescimento físico de populações indígenas do 

Brasil. Em se tratando especificamente de crianças indígenas verifica-se, na literatura,  

que elas apresentam valores de estatura para idade abaixo dos valores de referência,  

o que se pode observar nos estudos com as etnias ameríndias Tukanoan da Colombia e 

Achuar do Equador (ORR et al, 2001).  No Brasil ocorre o mesmo com as crianças do  

alto-xingu e com as crianças Ikpeng (FAGUNDES, 2004) e com escolares Kaingang no 

contexto da Terra Indígena da Guarita, conforme ROCHA (1997), por outro lado  

GUGELMIM et al (2001) indicam que as crianças da etnia Xavante têm estatura superior 

em relação àquelas encontradas em outras etnias e aproximam-se dos valores reportados 

para as crianças não indígenas brasileiras. Apesar das diferenças em estatura o índice de 

massa corporal das crianças indígenas acompanha os valores de referência internacional em 

todos os estudos anteriormente citados. 

Embora não seja um estudo especificamente de crescimento, POURCHET 

(1983) realizou uma pesquisa envolvendo diferentes dimensões corporais dos índios 

Kaingáng de Palmas e do Rio das Cobras no Paraná e de Tupã no estado de São Paulo. 

Neste estudo a autora verificou a estatura dos Kaingang entre 20 e 60 anos de idade da 

Terra Indígena Rio das Cobras, sendo que a média para as mulheres foi de 149,2 cm e para 

os homens 158,7 cm. Os Kaingang de Palmas, assim como os do Rio das Cobras 

evidenciam grande homogeneidade em seu tipo físico. 

PEREIRA (1998) estudou as atividade realizadas pelas crianças Kaingang da 

Terra Indígena Apucaraninha, no Paraná, e verificou as atividades de meninos e meninas 

Kaingang. Quanto às atividades laborais, acima dos 6-7 anos as crianças ingressam de 
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forma mais evidente no mundo do trabalho sendo, contudo, maior o envolvimento da 

menina, pois elas ajudam a lavar as roupas, limpar a casa, cozinhar, torrar e secar grãos, 

buscar água, ajudam a fazer artesanato, ajudam na roça na colheita e na plantação e a carpir 

o mato. As atividades de lazer envolvem brincar de “bola-queimada”, “betes”,  

“mãe-da-rua” e casinha. Os meninos, nas atividades laborais, buscam a lenha e a  água, 

cortam e empilham a lenha, ajudam na capina do mato, no lazer sobem em árvores, brincam 

de balanço, carrinho, jogam futebol, luta, bola-queimada”, “betes”, bolinha de gude.  

 

Objetivo geral 

Investigar o estado do crescimento, a atividade física, a performance e a 

ingestão alimentar de escolares de 8 e 9 anos de idade em crianças de Terra Indígena,  

de zonas urbana e rural não indígena do Município Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. 

Um maior enfoque será dado na população indígena, por ser uma população que demanda 

maior aprofundamento nos estudos na área de crescimento e desenvolvimento. 
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Tipo de Estudo 

Este estudo caracterizou-se por ser transversal utilizando-se de variáveis 

quantitativas e qualitativas. O estudo foi comparativo com maior enfoque na população 

indígena, pois é uma população com poucos estudos nesta área. 

Para a sua realização, inicialmente, foi desenvolvido um projeto piloto, visando 

melhor aproximação com a Terra Indígena e com a zona rural, familiarização dos sujeitos 

em situação de  testes e adequação do método para a coleta de dados final.  

Participaram 47 escolares, entre 8 e 9 anos de idade, residentes no Município de  

Nova Laranjeiras, sendo 17 da Terra Indígena Rio das Cobras e 30 das zonas urbana e rural 

do município. Foram realizadas medidas antropométricas e aplicados testes de 

performance, cujos resultados são apresentados em anexo. O formulário para entrevista foi 

refinado durante a realização do projeto piloto, conforme descrito a seguir no item 

instrumentos de medida: entrevista.  

Os testes de performance aplicados no projeto piloto foram substituídos na 

coleta final, a saber: o teste sentar e deitar passou de 30 segundos, para 60 segundos,  

pois a maioria das crianças o realizou com certa facilidade. Com relação ao shuttle run,  

no projeto piloto as crianças não passavam o pé sobre a linha. Para a coleta final foram 

necessários informação e treinamento específico para que fosse realizado conforme a 

padronização. No salto em extensão do projeto piloto foi medida a distância da linha de 

partida até a ponta do pé mais próximo, na coleta final a medida foi tomada da linha de 

partida até o calcanhar mais próximo. As diferenças dos resultados do projeto piloto,  

em relação à coleta final, devem-se às diferenças no método. As medidas antropométricas 

seguiram as mesmas recomendações no projeto piloto e na coleta final. 

 

Sujeitos e contexto 

Participaram da pesquisa 277 escolares entre 8 e 9 anos de idade residentes em 

três regiões do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. O município tem 

economia voltada para a agropecuária e serviços (PARANACIDADE, 2005) e conta com 

uma população de 11.848 pessoas, sendo 15,3% na zona urbana e 84,7% na rural  

(IBGE, 2000).  
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As três regiões selecionadas foram: 1) zona urbana, 2) zona rural não indígena e 

3) zona rural indígena/Terra Indígena (TI) Rio das Cobras. As regiões urbana e rural foram 

definidas de acordo com os critérios da Prefeitura Municipal (IBGE,2000) e da FUNAI no 

caso da TI, que promove o reconhecimento oficial de Territórios Indígenas (IBGE, 1991). 

As crianças foram classificadas de acordo com o domicílio - rural não indígena 

e urbano, embora freqüentassem duas escolas situadas na zona urbana. Todas as crianças 

indígenas moravam na TI e freqüentavam as escolas  nesta mesma região, sendo quatro as 

escolas estudadas. A localização das escolas pode ser visualizada por meio do mapa do 

Município de Nova Laranjeiras (Figura 2).  

As duas escolas freqüentadas pelas crianças urbanas e rurais foram selecionadas 

por  que concentravam o maior número de alunos do Município na faixa etária estudada, 

devido a proximidade com a Terra Indígena, bem como devido a operacionalização do 

presente estudo. Na Terra Indígena foram estudas as quatro escolas onde freqüentavam 

crianças da etnia Kaingang. Nestas escolas foram convidados todos os alunos e somente 

foram avaliados aqueles cujos pais autorizaram a participação (anexo) e que compareceram 

na coleta dos dados. Dos 330 escolares matriculados nas 6 escolas acima citadas 53 não 

participaram deste estudo.   

Participaram do estudo 100 crianças moradoras da zona urbana,  

99 da zona rural e 78 da TI. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras a 

população das zonas urbana e rural não indígena em sua maioria é formada por 

descendentes de italianos, poloneses, alemães e ucranianos, em sua maioria oriundos do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na TI, após entrevista com 63  mães/pais responsáveis 

pelas crianças, verificou-se que 95 % dos filhos têm pai e mãe e 5 % são filhos de mãe 

Kaingang, 95 % das famílias entrevistadas informaram que a língua mais falada em suas 

residências é o Kaingang. 

Optou-se por estudar crianças entre 8 e 9 anos de idade, devido as mesmas 

estarem numa fase anterior a maturação sexual e que tivessem condições intelectuais de 

responder as questões da entrevista. Além disso, são crianças que conseguiram superar as 

dificuldades do meio hostil, bem como servem como indicador para o entendimento dos 

possíveis problemas sofridos pelas crianças  mais novas.  
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Figura 1- Terra Indígena Kaingang 

Foto- José Ronaldo Fassheber 
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Figura 2- Mapa do Município de Nova Laranjeiras, PR e as respectivas escolas indígenas 

(▲) e não indígenas (  ) estudadas 
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Instrumentos de medida 

Para a coleta dos dados sobre as variáveis relativas ao estudo foram utilizados 

como instrumento de medida a entrevista, a antropometria, os testes de performance e o 

acelerômetro. 

 

Entrevista 

Foi utilizada uma entrevista estruturada contendo 54 questões (anexo).  

Para esclarecimento, foi informado aos entrevistados que os dados ali fornecidos seriam 

sigilosos e, portanto, a identidade da família e da criança seria resguardada, sendo os dados 

apresentados como grupo. E, ainda, que não existiam respostas certas ou erradas.  

Na construção do formulário para entrevista foram observados os seguintes 

critérios de acordo com PIOVESAN (1974), clareza, compreensibilidade, pertinência, 

inclusividade e exclusividade. 

Na elaboração da entrevista foram seguidos os seguintes passos:  

1)busca de bibliografia relacionada ao objetivo da pesquisa e à formulação da entrevista, 

destacando-se PIOVESAN (1974) e ROCHA FERREIRA (1987); 2) observação do local 

onde foi efetuada a pesquisa, levando em conta seus objetivos; 3) elaboração de uma matriz 

de análise, baseada na bibliografia encontrada e nas observações de campo (anexo);  

4) elaboração das questões; 5) testagem das questões em um projeto piloto;  

6) reorganização das questões, baseadas no projeto piloto; 7) entrevista em seu formato 

final (anexo). 

O formulário de entrevista é composto por 54 questões e foi dividido em quatro 

grupos, mencionados abaixo. Cada categoria recebeu uma pontuação diferente para facilitar 

a tabulação dos dados. É importante informar que, para efeito desta tese de doutorado, 

somente algumas variáveis serão utilizadas. Posteriormente outros trabalhos serão escritos. 

I- Identificação, etnia e exposição ao ambiente 

Questões: 1,2,3,4,5,6,7 e 8. 
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II- Sócio econômico, demográfico e ambiental 

Questões: 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 e 29. 

III- Alimentação 

Questões: 30,31,32,33,34,35,36 e 37. 

IV- Atividade Física 

Questões: 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53 e 54. 

 

Antropometria 

Os dados antropométricos foram mensurados por meio dos seguintes 

instrumentos: peso (balança mecânica Filizola), estatura (estadiômetro fixado a parede 

Seca), circunferência do braço e da perna (fita métrica inelástica Cardiomed), dobra cutânea 

tricipital subescapular, suprailíaca e panturrilha (compasso de dobras cutâneas Harpenden) 

e diâmetros bicondilar do femur e biepicondilar do úmero (paquímetro Cardiomed).  

As medidas seguiram as recomendações publicadas por LOHMAN  (1991),  

sendo registradas no lado direito do corpo (anexo). 

 

Testes de performance 

Os testes aplicados foram os seguintes: i) sentar e alcançar, cm (flexibilidade), 

ii) salto em distância, cm (potência muscular), iii) sentar e deitar, rep. em 1 minuto 

(resistência muscular dinâmica) e, iv) Shuttle-run, seg (agilidade). As medidas i e iii 

seguiram as recomendações publicadas pela  AAPHER (1980), a ii pela AAPHER (1976) e, 

a iv por MATSUDO (1987).  

 

Acelerômetro 

A quantidade de atividade física diária foi medida por meio do acelerômetro 

Bio-trainer 2 que é unidimensional. 
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Procedimento para a coleta dos dados 

Para a coleta dos dados, inicialmente, o projeto foi submetido e aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (anexo) e autorizado pela FUNAI (anexo). Antes do início da 

coleta dos dados o estudo foi a autorizado pela Secretaria Municipal de Educação,  

pelos diretores das escolas envolvidas, assim como obteve-se o consentimento dos pais ou 

responsáveis pelas crianças, conforme modelo em anexo.  

  

Entrevista 

Todas as entrevistas foram realizadas por um único pesquisador. As entrevistas 

foram realizadas com o responsável pela criança e com a criança, em uma sala específica, 

na escola onde esta estava matriculada. Foi efetuada  uma apresentação prévia da pesquisa, 

sua finalidade e a importância da colaboração do respondente, bem como procurou-se obter 

a confiança e a boa vontade do respondente, destacando o sigilo das informações e os 

benefícios que a criança, filha do respondente (caso necessário) e a comunidade em geral 

obteriam com os resultados. 

Durante a realização das entrevistas, constatou-se boa vontade e plena 

compreensão das questões apresentadas. Os respondentes apresentaram grande interesse 

pelo conteúdo da entrevista, sendo que o entrevistador foi solicitado para o esclarecimento 

a respeito de diferentes assuntos. Não se observou nenhuma demonstração de má vontade, 

de desinteresse ou displicência nas respostas. Ao que parece, esta pesquisa retrata a 

realidade, de forma fiel, conforme foi medida pelo instrumento utilizado. Com base nestes 

fatores acredita-se que tenham sido alcançados graus aceitáveis de confiabilidade. 

Participaram das entrevistas 30% dos pais/mães/responsáveis pelas crianças e 

com as crianças da zona rural e urbana, os quais foram sorteados aleatoriamente.  

Na TI todos os pais foram convidados, dentre eles compareceram cerca de 80%, sendo que 

cada um foi entrevistado em conjunto com a criança. Na Terra indígena optou-se pela 

colaboração de uma tradutora para garantir a compreensão das questões. 
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Antropometria  e testes de performance 

A coleta dos dados foi realizada por avaliadores previamente treinados da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. As medidas das crianças não indígenas foram 

realizadas nos ginásios próximos as duas escolas onde as crianças em estudo estavam 

matriculadas e, na terra indígena, as crianças de três escolas foram reunidas na escola da 

sede da Terra Indígena onde foram avaliadas na sala de aula e na quadra de esportes.   

Numa outra escola indígena elas foram avaliadas num salão de eventos.  

Os dados de identificação das crianças foram preenchidos previamente nas fichas de 

avaliação. Elas, inicialmente, foram submetidas a cada uma das medidas antropométricas e 

depois na seguinte seqüência aos testes de sentar e alcançar, salto horizontal, sentar e deitar 

e shuttle run. 

 

Acelerômetro 

A quantidade de atividade física diária e o gasto energético foram mensurados 

por meio do acelerômetro Bio-trainer 2 que é unidimensional. O aparelho foi colocado 

junto ao corpo da criança ao levantar e retirado ao deitar, durante três dias consecutivos.  

As informações foram armazenadas neste período. Foi recomendado às crianças e a seus 

pais que tomassem alguns cuidados com a utilização do aparelho: a) colocar o aparelho e 

verificar se ele encaixou bem até o fim; b) usar o aparelho o dia todo, só retirar para tomar 

banho e para dormir, recolocar ao terminar de tomar banho e ao acordar; c) não emprestado 

o aparelho para ninguém; d) cuidar para não perder, verificar sempre se o aparelho está na 

cintura; e) mexer no aparelho somente para colocar e tirar da cintura; f) as atividades 

diárias, jogos, brincadeiras e ajudar em casa podem ser feitas normalmente; g) não pode 

molhar o aparelho, h) todos os dias o avaliador verificará se vocês estão utilizando 

corretamente o aparelho. Cabe ressaltar que a parte digital onde é visualizada a contagem 

da quantidade das atividades diárias foi coberta por uma fita impedindo que a criança 

visualizá-se as pontuações, para que elas não se motivassem a brincar com o aparelho junto 

as mãos, alterando os resultados. Considerando a operacionalização do estudo 30% das  
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crianças da zona urbana e da zona rural não indígena e aproximadamente 40% das crianças 

da Terra Indígena foram avaliadas por meio do acelerômetro, as quais foram escolhidas 

aleatoriamente por sorteio.  

 

Análise dos dados 

Os dados de área muscular do braço (AMB), área gorda do braço (AGB),  

índice de massa corporal (IMC), bem como os escores z de peso, estatura, IMC, AGB e 

AMB foram analisados utilizando-se o programa SISCRES (MORCILLO e LEMOS 

MARINI, 2002) (anexo). 

A análise descritiva dos dados antropométricos foi feita por meio de medidas de 

posição e dispersão para variáveis contínuas. A análise descritiva dos tipos de atividades 

físicas realizadas e dos tipos de alimentos consumidos foram realizadas por meio de 

medidas de freqüência e percentual. 

A ANOVA (SPSS), com transformação em postos (ranks), foi utilizada para 

comparar as características de cada uma das variáveis antropométricas  em separado e,  

dos testes de salto horizontal, shuttle run, sentar e alcançar e, sentar e deitar  também em 

separado, e do consumo energético e protéico em separado em função do fator local urbano, 

rural não Indígena e TI controlando pela idade e controlando pela idade, peso e estatura.  

A análise foi efetuada em dois estágios. Primeiro as diferenças em peso, estatura, IMC, 

dobras cutâneas, circunferências, diâmetros, áreas do braço, soma das dobras, percentual da 

razão tronco/membros (%RTM); dos testes de salto horizontal, shuttle run, sentar e alcançar 

e, sentar e deitar; consumo energético e protéico foram comparadas em função do local 

controlando pela idade. Segundo as variáveis circunferências, diâmetros, áreas do braço 

soma das dobras,  percentual da razão tronco/membros e, dos testes de salto horizontal, 

shuttle run, sentar e alcançar e, sentar e deitar foram comparadas em função do local 

controlando pela idade, peso e estatura. 

A MANOVA (SPSS), com transformação em postos (ranks), foi utilizada para 

comparar as características antropométricas não compostas em conjunto, entre elas, peso, 

estatura, soma das dobras, circunferências e diâmetros em função do local controlando pela 
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idade e depois as variáveis soma das dobras, circunferências e diâmetros em conjunto em 

função do local controlando pela idade, peso e estatura. A MANOVA foi utilizada ainda 

para comparar os testes de salto horizontal, shuttle run, sentar e alcançar e, sentar e deitar 

em conjunto em função do local controlando pela idade e depois, em função do local, 

controlando pela idade, peso e estatura.  

A ANOVA com transformação em postos (ranks) foi utilizada para comparar os 

escores-z de peso, estatura, IMC, AMB e AGB, em função do fator local.  

A análise foi feita com separação por sexo. Para as comparações múltiplas foi 

utilizado Bonferroni. O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%. 
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Capítulo  de fundamentação teórica: 

Capítulo 1- Crescimento e Estado Nutricional em Povos Indígenas Brasileiros:  

Uma perspectiva antropológica (TAGLIARI e ROCHA FERREIRA, 2003) 

 Este artigo foi base para o início de uma reflexão sobre o crescimento e o 

estado nutricional em povos indígenas brasileiros numa perspectiva antropológica.  

Foi publicado no Livro Cultura Corporal Indígena (ROCHA FERREIRA et al, 2003) 

 

Capítulos da tese de doutorado: 

Capítulo 2- Estado do Crescimento Físico em Crianças de Terra Indígena, de Zona Urbana 

e Zona Rural não Indígena. 

Capítulo 3- Atividade Física, Performance e Ingestão Alimentar em Crianças de Terra 

Indígena, de Zonas Urbana e Rural não Indígena. 

Capítulo 4- Estado do Crescimento, Características Sócio-econômicas, Ingestão Alimentar, 

Atividade Física e Performance em Crianças Kaingang da Terra Indígena  

Rio das Cobras. 
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Crescimento e Estado Nutricional em Povos Indígenas Brasileiros:  

Uma Perspectiva Antropológica 

 

Prof. Ms. Itamar Adriano Tagliari1

Profª. Drª. Maria Beatriz Rocha Ferreira2

 

Introdução 

Este trabalho aborda sobre assuntos que vêm sendo alvo de discussões em 

diferentes eventos nacionais e regionais relacionados à saúde de povos indígenas 

brasileiros. Inicialmente os termos adaptação humana, crescimento e estado nutricional 

serão definidos para subsidiar as discussões sobre os mesmos em povos indígenas 

brasileiros numa perspectiva antropológica. 

ROCHA FERREIRA (1991;1996)3 vem desenvolvendo uma diversidade de 

estudos envolvendo a adaptação humana e evidencia a contribuição dos estudos de Lasker 

ao assunto, que define adaptação humana como o resultado final do processo adaptativo.  

É a modificação da estrutura ou função que capacita o organismo a sobrevirer e procriar. 

No sentido biológico, inclui os processos estruturais e funcionais: bioquímicos,  

fisiológicos e genéticos. 

A adaptação é influenciada por fatores genéticos e ontogenéticos.  

Os fatores genéticos representam as modificações do genótipo que vêm ocorrendo a 

milhares de anos. Os ontogenéticos representam as modificações fisiológicas e 

comportamentais que ocorrem no fenótipo, que por sua vez é a combinação entre o 

genótipo e o meio ambiente (ROCHA FERREIRA, 1996). Enfim pode-se perceber que a 

                                                 
1Departamento de Educação Física/UNICENTRO e Doutorando na Faculdade de Ciências Médicas/UNICAMP. E-mail: 
itamar@unicentro.irati.br. 

2Laboratório Bio-Cultural/Faculdade de Educação Física/UNICAMP. E-mail: beatriz.ferreira@terra.com.br. 
3ROCHA FERREIRA, M. B.  Atividade Física ao Longo do Ciclo Vital: uma abordagem antropológica. Anais do II 
Encontro da Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento da Ciência, 53-59, 1991. 
ROCHA FERREIRA, M. B. Crescimento, maturação e desenvolvimento humano: processo adaptativo biocultural da 
espécie. In: Revista de Educação Física e Desportos Artus, v. 17, n.1, 1996. 
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adaptação humana refere-se à capacidade do ser humano alterar suas características 

genéticas através de gerações, em milhares de anos, ou fisiológicas e culturais que podem 

ocorrer durante a vida, num período mais curto. Essas alterações são causadas devido aos 

diferentes fatores estressantes oriundos do meio ambiente. Entre os fatores estressantes 

WEISS e MAN, (1981)4 destacam a altitude, clima, doenças e nutrição. 

Nesse sentido, ROCHA FERREIRA (1996) argumenta sobre a existência de 

uma variação da população nas respostas adaptativas. Os limites da adaptação são 

estabelecidos pelo genótipo. Além disso, as respostas adaptativas são dependentes da fase 

da vida, duração e intensidade dos fatores estressantes. 

Durante a infância e a juventude o ser humano está em desenvolvimento,  

sendo que diversos fatores estarão agindo e interagindo para que a criança atinja o máximo 

do seu potencial genético. Neste estudo será discutida a relação entre o crescimento físico e 

o estado nutricional. 

Crescimento significa aumento físico do corpo, como um todo ou em suas 

partes, e pode ser medido em termos de centímetros ou gramas. Traduz o aumento no 

tamanho das células (hipertrofia), de seu número (hiperplasia) e nas substâncias 

intracelulares (MALINA e BOUCHARD, 2002)5.  

Marcondes et al (1999)6 enfatizam que a estatura é um cartão de visita 

biológico do indivíduo, e a baixa estatura pode ser considerada como um desastre 

biológico. Para esses autores o crescimento é influenciado por fatores extrínsecos e 

intrínsecos. O sistema nervoso e endócrino, juntamente com o genótipo, constituem o tripé 

fundamental no conjunto dos fatores intrínsecos. Entre os fatores extrínsecos essenciais 

para o crescimento temos a nutrição, a atividade física e a estimulação biopsicossocial.  

                                                 
4WEISS, M. L e MANN, A. E. Human Biology and Behavior an anthropological perspective. Boston: Little Brown 
and company, 1981 

5MALINA, R. M. e BOUCHARD, C. Atividade Física do Atleta Jovem: do crescimento à maturação. São Paulo:  
Roca, 2002.  

6MARCONDES, E. et al. Pediatria na atenção primária. São Paulo: SARVIER, 1999. 
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A nutrição adequada é fundamental para o crescimento, para a saúde atual e 

futura da criança (CARRAZA e MARCONDES, 19917; FETT, 20008). A superalimentação 

prolongada exerce inicialmente um efeito positivo de aceleração do crescimento e acúmulo 

de reservas, mas a longo prazo leva a um envelhecimento prematuro. A subalimentação, 

mais especificamente, a má nutrição protéico-energética provoca distúrbios no crescimento 

e empecilho à realização do programa genético (JOB e PIERSON, 1980)9.  

  

Crescimento e Estado Nutricional em Povos Indígenas Brasileiros 

A população indígena brasileira é estimada em aproximadamente  

350.000 pessoas, pertencentes a 210 povos. Cada um desses povos tem sua maneira de 

entender e se organizar diante do mundo. Os povos indígenas estão presentes em todos os 

estados brasileiros, exceto no Piauí e no Rio Grande do Norte, vivendo em 567 terras 

indígenas (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS 

INDÍGENAS, 2000)10. 

Estudos sobre o crescimento e o estado nutricional de crianças indígenas 

brasileiras estão sendo desenvolvidos, alguns serão apresentados a seguir.  

Inicialmente analisaremos os estudos que enfatizaram as características do contexto, depois 

aqueles que envolveram as características da pessoa e, ao final, os estudos que enfatizaram 

a relação entre a pessoa e o contexto.  

Estudos Centrados no Contexto 

Quando discutimos crescimento e estado nutricional, estamos envolvendo a 

saúde e a doença, sendo assim, devemos considerar que cada povo indígena tem suas 

próprias concepções, valores e formas próprias de vivenciar a saúde e a doença. As ações 

de prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde devem considerar esses aspectos 

(III CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA, 2001)11. 

                                                 
8FEET, C. Ciência da Suplementação Alimentar. Rio de Janeiro: Sprint, 2000. 
9JOB, J e PIERSON. Endocrinologia Pediátrica e Crescimento. São Paulo: Manole, 1980. 
10POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS. FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE; Departamento de Saúde Indígena, 2000. 
11III CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE INDÍGENA, 2001. Fundação Nacional de Saúde; Departamento de 

Saúde Indígena, 2000. 
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Um dos grandes estudos em contexto, foi o Mapa da Fome entre os Povos 

Indígenas II. Foram levantadas 577 terras indígenas, sendo que 132 passavam por fome e 

carência alimentar, 38 por carência alimentar, 28 por fome sazonal, 53 por dificuldade 

sazonal, em 46 não há fome e em 280 não há informações (VERDUM, 1995)12.  

Os dados sobre a fome e a carência alimentar para o Sul e Sudeste do país são alarmantes, 

segundo dados do Mapa da Fome entre os Povos Indígenas II: Foram levantadas 80% das 

terras indígenas existentes nessas regiões, sendo em todas indicados quadros de carência 

alimentar ou de fome (LEITE, 1995)13.  

O instrumento de coleta de dados e informações para  a construção do Mapa da 

Fome entre os Povos Indígenas/II, foi um questionário subdividido em três partes:  

i) na primeira, intitulada ocorrência, procurava-se recolher dados sobre a ocorrência ou não 

de carência alimentar e fome entre a população indígena da terra, incluindo aí dados sobre 

doenças e mortalidade infantil, a porção da terra e da população atingida e se havia 

variações conforme a época do ano; ii) na segunda, intitulada causas, procurava-se 

identificar a possível relação desta situação com a forma de sustentação alimentar e os 

componentes da dieta da população, com a suficiência ou não da extensão da terra indígena 

e a qualidade do meio ambiente no seu interior e entorno e em relação a existência de 

projetos de desenvolvimento impactantes no ambiente e na população indígena da terra;  

iii) na última parte, visando alternativas e soluções, procurava-se identificar as ações 

implementadas nas terras indígenas, no campo da saúde, subsistência, geração de 

excedente, etc (MAPA DA FOME ENTRE OS POVOS INDÍGENAS/II, 1995)14.  

Os dados disponíveis indicam, em diversas situações, taxas de morbidade e 

mortalidade três a quatro vezes maiores que aquelas encontradas na população brasileira em 

geral. Em relação à morbidade, verifica-se uma alta incidência de infecções respiratórias e 

gastrointestinais agudas, malária, tuberculose, doenças sexualmente transmissíveis, 

desnutrição e doenças preveníveis por vacinas, evidenciando um quadro sanitário 

                                                 
12VERDUM, R. Mapa da Fome entre os Povos Indígenas (II) - Introdução. In: Mapa da Fome entre os Povos Indígenas 

(II). Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida - Secretaria Nacional; INESC; PETI; ANAÍ/BA, 1995. 
13LEITE, J. C. F. Sul e Sudeste: Fome e os equivocos da ação indigienista. . In: Mapa da Fome entre os Povos 

Indígenas (II). Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela Vida - Secretaria Nacional; INESC; PETI; NAÍ/BA, 
1995. 

14MAPA DA FOME ENTRE OS POVOS INDÍGENAS (II). Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e pela  
Vida - Secretaria Nacional; INESC; PETI; ANAÍ/BA, 1995.  
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caracterizado pela alta ocorrência de agravos que poderiam ser significativamente 

reduzidos com o estabelecimento de ações sistemáticas e continuadas de atenção básica à 

saúde no interior das áreas indígenas (POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE 

DOS POVOS INDÍGENAS, 2000). 

Com relação ao contexto, TERENA (2001)15 revela que: 

 "Nós, os índios, desde a meninice até a velhice, temos um código de 

vida equilibrado, na nossa maneira de ser, de viver, onde o menino, 

 a menina tem suas fases de criança, assim como o adolescente,  

de jovem, de homem, de mulher, velho e velha. Esse equilíbrio de vida 

é que o pessoal perguntava, porque o índio tinha essa qualidade de 

vida. Nós vivíamos como os muito ricos, nós não tínhamos conta 

bancária, mas do ponto de vista ambiental, alimentar da saúde 

vivíamos como ricos. Agora a gente caiu no lado mais baixo da cadeia 

social desse país". 

 

Estudos Centrados na Pessoa 

Em se tratando de pesquisas enfocando as características da pessoa,  

algumas relacionadas ao crescimento e estado nutricional das populações indígenas,  

se utilizam de dados antropométricos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 

que os dados antropométricos das crianças sejam comparados às curvas de crescimento de 

uma população referência. As mais utilizadas são as chamadas curvas de referência NCHS 

(National Center for Health Statistics). 

Na população brasileira os dados da PNSN basearam-se na antropometria de 

crianças e apontam para uma prevalência de desnutrição energético-protéica crônica  

(baixa estatura para idade) de 15% para o Brasil como um todo, variando de 8% na  

Região Sudeste para 27% na Região Nordeste. Já os dados para as populações indígenas, 

evidenciados em inquéritos realizados em comunidades específicas, não raro revelam 

                                                 
15TERENA, M. O Esporte como Resgate de Identidade e Cultura. In: Anais do I Simpósio de Cultura Corporal e Povos 

Indígenas do Paraná. Irati:UNICENTRO, 2001. 
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prevalências de baixa estatura superiores a 40% em crianças. Enfim, estudos sobre o estado 

nutricional de crianças indígenas brasileiras, quando comparados com a população de 

referência NCHS apontam para uma freqüência moderada e elevada de déficit estatural em 

associação com freqüências reduzidas de baixo peso para estatura. É ampla a variação,  

indo de 23,7% a 75,0% no caso Estatura/Idade e de 0% a 10% para Peso/Estatura e,  

baixa estatura superiores a 40%. Em investigações em populações indígenas de outras 

partes da América do Sul como os Tucano da Colômbia (56%), os Shipibo do Peru (43%) e 

os Chachi do Equador (75%), a antropometria aponta para níveis de desnutrição bastante 

superiores às médias nacionais, o que configura um quadro extremamente preocupante 

(SANTOS, 1995). 

Contudo a interpretação dos dados antropométricos das crianças indígenas no 

que diz respeito à nutrição é, no mínimo, controversa. A questão básica é a seguinte:  

podem as elevadas freqüências de baixa estatura e baixo peso encontrados serem vistas 

como evidências de desnutrição energético-proteica? Um ponto freqüente questionado diz 

respeito à utilização de uma única referência (NCHS) na avaliação do padrão de 

crescimento das crianças do mundo inteiro, independente da filiação étnica. Essa é uma 

questão particularmente importante para os estudiosos do crescimento físico humano,  

com inúmeros desdobramentos para saúde pública. Por outro lado, não podemos esquecer 

que a prevalência de desnutrição energético-proteica das comunidades indígenas é 

alarmante em relação aos dados nacionais, é provável que reflita a precária realidade de 

saúde de muitos povos indígenas. É inquestionável que as drásticas mudanças ecológicas, 

decorrentes do contato com o "homem branco", gerem condições propícias a um quadro 

alimentar e nutricional pouco favorável. Entre elas podemos citar: a diminuição dos 

territórios indígenas aliada a uma crescente pressão sobre os recursos naturais; abandono 

das práticas tradicionais de subsistência, acompanhado da adoção de uma dieta menos 

diversificada, baseada em alimentos industrializados; a formação de aldeias cada vez 

maiores e sem infraestrutura sanitária satisfatória. Ao lado disso, os serviços de atenção 

primária à saúde nas áreas indígenas raramente funcionam a contento, prejudicando entre 

outros aspectos, a vacinação (SANTOS, 1995).   
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A OMS recomenda que os dados antropométricos das crianças sejam 

comparados às curvas de uma população referência. As mais utilizadas são as curvas do 

NCHS. Em um estudo amplamente citado, HABICHT et al (1974)17 compararam dados 

antropométricos de pré-escolares da vários países, concluindo que, enquanto a variação de 

peso e estatura era de ordem de 12-30% entre as crianças menos favorecidas do ponto de 

vista sócio-econômico, a amplitude era de apenas 3-6% entre aquelas mais previlegiadas. 

Os autores citam que 

 "... as diferenças de crescimento entre os grupos economicamente 

melhor situados são tão pequenas que dados de estatura e peso de 

qualquer grupo de crianças economicamente bem dotadas podem ser 

empregados como padrão visando comparar as curvas de crescimento 

médias de pré-escolares" (HABICHT et al, 1974, p.615). 

Recentemente, têm-se acumulado evidências contrárias à idéia de uma única 

referência para todos. Elas advém de estudos com grupos com características diferenciadas, 

por exemplo crianças de descendência asiática e africana, onde o crescimento de crianças 

bem nutridas é comparado com a curva NCHS. Segundo Davies, os dados antropométricos 

destas crianças não podem ser comparados com os das crianças americanas ou africanas, 

pois não possuem a mesma base genética. Ao se discutir quaisquer tópicos relacionados às 

populações indígenas, deve-se evitar quaisquer generalizações, uma vez que esses povos 

caracterizam-se por acentuada diversidade ecológica, social e cultural. Um ponto em 

comum, de acordo com Greenberg, Salzano e Callegari, diz respeito às origens dessas 

populações, que são tidas como descendentes de grupos caçadores-coletores que 

adentraram o continente americano, vindos da Ásia há milhares de anos atrás.  

(SANTOS, 1993)18. PIVETA (2002)19 argumenta que uma única leva de caçadores 

coletores de origem asiática colonizou a América há 21 mil anos. Acredita-se que os 

nativos da América sejam o resultado de um processo evolutivo chamado de efeito gargalo: 

a partir de poucos indivíduos - leia-se baixa diversidade genética - origina-se uma 
                                                 
17HABICHT, J. P. et al. Height and weight standards for preschool children: how relavant are ethnic differences in growth 

potential. In: Lancet, 1, 611-615,1974.  
18SANTOS, R. V. Crescimento Físico e Estado Nutricional de Populações Indígenas Brasileiras. In: Caderno de Saúde 

Pública. Rio de Janeiro, 9 (supl. 1): 46-57, 1993. 
19PIVETA, M. Bastou uma Viagem: Estudo sustenta que uma única leva de caçadores da Ásia colonizou a América há  

21 mil anos. In: Revista FAPESP, julho: 34-38, 2002. 

Capítulo1 
61



população enorme que vai colonizar uma grande área - as três Américas, no caso.  

Sendo assim, torna-se necessário interpretar o significado biológico destes elevados níveis 

de baixa estatura. 

 

Estudos da Pessoa em Contexto 

Estudo realizado por ROCHA (1997)20 com a população indígena do  

Rio Grande do Sul, buscou enfatizar a relação pessoa/contexto.  O objetivo do mesmo foi 

investigar o perfil de saúde dos escolares Kaingáng no Contexto da Terra Indígena da 

Guarita no Estado do Rio Grande do Sul. Foram estudados 562 escolares, de ambos os 

sexos. Foram investigados, com relação aos aspectos da pessoa, peso, estatura e estado 

nutricional, através do PED (Programa de Avaliação Nutricional em Pediatria), tendo como 

referência o padrão NCHS. Com relação ao contexto investigou-se os diferentes ambientes 

relacionados às condições de saúde da criança. Os resultados referentes ao crescimento 

evidenciaram que esses escolares apresentam peso e estatura abaixo da média referencial, 

em ambos os sexos. A avaliação nutricional permitiu verificar a prevalência de desnutrição 

entre os escolares de ambos os sexos e para todas as idades investigadas, sendo que a 

desnutrição pregressa apresentou freqüência de 53,91%. Foram registrados 11,03% de 

escolares com sobrepeso e 3,03% obesos. Na análise do contexto ao nível do 

macrossistema, ou seja, à sociedade envolvente e a subcultura indígena, tem-se a primeira 

interferindo sobre os sistemas de crenças, recursos, estilos e padrões de vida da cultura 

Kaingàng, comprometendo sua identidade social.   

Estudos realizados por HORTA e CÉSAR (2001)21 buscaram obter um perfil 

dos principais indicadores da população indígena do Rio Grande do Sul, com a finalidade 

de ampliar o conhecimento sobre a saúde desta população. Os principais objetivos foram:  

i) caracterizar a população de menores de cinco anos em termos de variáveis 

socioeconômicas e ambientais; ii) descrever as principais causas de morbidade entre estas 

crianças e sua utilização de serviços curativos de saúde; iii) medir a prevalência de 

                                                 
20ROCHA, V. Perfil de Saúde dos Índios Kaingang da Terra Indígena Guarita, RS. Dissertação de Mestrado:UFSM, 1997. 
21HORTA, B. L. E CÉSAR, J. A. Diagnóstico de Saúde do índio do Rio Grande do Sul. Ministério da Saúde, 

FUNASA/ Coordenação Regional, Equipe de Saúde do Índio.  
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desnutrição proteico-energética; iv) avaliar a cobertura vacinal; v) caracterizar as mulheres 

em idade fértil de acordo com as práticas preventivas de saúde, vida reprodutiva e métodos 

anticoncepcionais e vi) descrever o consumo de bebida alcóolica na população adulta.  

O estudo foi composto por uma amostra representativa da população residente nas reservas 

indígenas no Estado do Rio Grande do Sul. Foram utilizados questionários;  

medidas antropométricas peso e  comprimento para crianças menores de 2 anos e estatura 

para crianças de 2 a 5 anos. Os dados sobre a prevalência de desnutrição foram avaliados 

através das relações estatura/idade, peso/idade e peso/estatura. Foram consideradas como 

desnutridas as crianças com indicadores inferiores a menos dois desvios padrão do NCHS, 

referência recomendada pela OMS. O déficit altura/idade nas formas moderada e grave 

afetou 47% das crianças estudadas. Este percentual é cerca de duas vezes e meia  maior do 

que o observado nas crianças nordestinas. A média do escore z foi de -1,84,  

que corresponde ao percentil 3 do padrão NCHS. O déficit peso/estatura atingiu de forma 

moderada e grave 2,1% das crianças. Finalmente, o déficit peso/idade acometeu 15,6%  

das crianças estudadas. Este percentual é uma vez e meia maior do que o observado entre 

crianças nordestinas. Prevalência semelhante de déficit nutricional foi encontrado entre 

crianças da Tribo Parakan na Amazônia Ocidental Brasileira. A desnutrição das crianças 

indígenas começa na vida intrauterina e é perpetuada após o nascimento pelas péssimas 

condições de vida destas crianças. Cerca de 23% das crianças estudadas sofriam de diarréia 

no dia da entrevista e 34% na última quinzena. Este percentual é duas vezes maior do que o 

observado nas crianças nordestinas. A proteção destas crianças contra diarréia protegeria do 

agravamento do estado nutricional. 

 

Considerações Finais 

As informações disponíveis indicam, em diversas situações, altas taxas de 

morbidade e mortalidade quando comparadas com a população brasileira. Dados sobre o 

crescimento e o estado nutricional mostram uma desnutrição energético-protéica crônica,  

três vezes maior do que aquela encontrada na população brasileira em geral.  
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A pesquisa em área indígena vem sendo efetuada buscando levantar dados 

sobre a saúde indígena, contudo, percebe-se que os estudos sobre crescimento e estado 

nutricional pouco levam em consideração as características específicas dos povos 

indígenas, o que nos leva a pensar que os dados apresentados e por conseqüência as ações 

para contribuir para o desenvolvimento desses povos devem ser vistos com cuidado.  

Sugere-se como perspectivas para o estudo do crescimento e estado nutricional 

em povos indígenas: i) verificar a cosmologia de cada povo indígena a ser estudado e sua 

relação com a alimentação, ii) entender a questão da baixa estatura pelo processo adaptativo 

genético. Variáveis como ancestrais advindos da Ásia e o ambiente hostil como má 

alimentação e problemas de saúde evidenciados após a colonização européia podem ter 

levado a baixa estatura, iii) a observação dos graus de parentesco dos pais é importante ser 

estudado na medida que a longo prazo pode estar influenciando no padrão de crescimento, 

iv) a baixa estatura dos povos indígenas pode ser resultado da influência dos cruzamentos 

consangüíneos, ou mesmo por ser uma população com baixo cruzamento inter-grupos,  

v) a utilização das curvas do NCHS podem ocasionar um “bias” nos resultados 

interpretados, vi) estudar o crescimento e o estado nutricional em contexto,  

vii) utilizar outras variáveis antropométricas como dobras cutâneas, diâmetros e 

circunferências.   
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Resumo 

O objetivo desta pesquisa é investigar o crescimento de escolares de 8 e 9 anos 

residentes em Terra Indígena, de zona urbana e rural não indígena do Município de Nova 

Laranjeiras, Estado do Paraná, Brasil. Este estudo caracterizou-se por ser transversal.  

Peso, estatura, diâmetros ósseos, circunferências e dobras cutâneas foram mensurados em 

277 crianças. Os procedimentos estatísticos foram a ANOVA e a MANOVA com 

transformação em postos (ranks) para comparar as características antropométricas em 

função do fator local - rural, urbano e indígena,  controlados pela  idade, peso e estatura.  

Os resultados indicam uma tendência do grupo de crianças da Terra indígena apresentar 

uma menor variabilidade das medidas antropométricas, quando comparadas com os outros 

dois grupos que apresentam tendências semelhantes. As crianças residentes na zona urbana 

e na zona rural têm maior estatura e peso do que as residentes na TI e também apresentam 

maiores valores na maioria dos outros indicadores de crescimento, após serem controlados 

pela idade. As medidas de circunferências, soma das dobras e diâmetros,  

quando controladas pela idade, peso e estatura puderam explicar pouco as diferenças entre 

as crianças da três zonas, com exceção das meninas indígenas em que área muscular do 

braço (AMB) foi maior e a soma das dobras cutâneas foram menores quando comparadas 

com as meninas das zonas rural não-indígena e urbana. As comparações das crianças das 

três zonas com outras populações, por meio do escore-z, apontam valores maiores de peso, 

estatura e área gorda do braço de crianças de zona urbana e rural, exceto na AMB.  

A possíveis influências dos fatores genéticos associados ao estilo de vida podem ser fatores 

explicativos para as diferenças encontradas nesta pesquisa.  

  

Introdução 

As mudanças no processo de urbanização em diferentes regiões do mundo têm 

tido impacto em diferentes setores da sociedade e, por conseguinte na saúde. Se por um 

lado houve melhoria nas condições de vida no Brasil, por outro, grande parte da população 

ainda vive em condições inadequadas de saúde. De acordo com estimativas feitas pelo 

INSTITUTO CIDADANIA (2001), tendo como base a Pesquisa Nacional por Amostragem 
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de Domicílios (PNAD) de 1999, 27,4% da população vive abaixo da linha da pobreza, 

decrescendo no Sul do país, mas ainda atingindo a 18,3% da população.  

Má-nutrição, doenças infecto contagiosas, deficiência de assistência à saúde, desemprego e 

baixa escolaridade são os principais problemas. Esses fatores associados com a alimentação 

inadequada são apontados como causas da desnutrição energético-protéica (PEM),  

que reflete na redução do crescimento e da massa muscular (FRISANCHO et al, 1980; 

SPURR, 1983).  

A notável plasticidade da espécie humana, entendida como a capacidade de 

adaptação ontogênica, em resposta ao impacto sócio-ambiental torna o estudo do 

crescimento físico uma instigante tarefa (ROCHA FERREIRA e ROCHA, 1998).   

As variações econômicas, saneamento básico entre outros fatores podem estar contribuindo 

para explicar os contrastes do crescimento físico de crianças de zonas rurais e urbanas, 

especialmente em países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. É importante destacar 

que em muitas áreas, especialmente nos países considerados desenvolvidos, a delimitação 

entre zona rural e urbana não é tão nítida, o que torna difícil a categorização e comparação 

entre regiões e países. E, mesmo no Brasil, as regiões podem se confundir, especialmente 

em cidades pequenas onde a zona rural está muito próxima à urbana e esta população 

usufrui dos benefícios do urbano. 

Estudos têm sido efetuados comparando zonas urbana e rural,  

conforme apontado em pesquisas de revisão de literatura. EVELETH e TANNER (1990) 

apontam que em conseqüência do processo de urbanização ocorrido na Europa nos últimos 

100 anos as crianças em áreas urbanas tendem a ser maiores em relação àquelas da zona 

rural. BIELICKI (1986) cita que na Austrália e nos Estados Unidos não foram encontradas 

diferenças no estado de crescimento entre o urbano e o rural. MALINA (1990) explica que 

a situação na América Latina parece ser similar àquela observada na Europa e nos  

Estados Unidos no século passado e início deste (1890-1920), ou seja, crianças rurais 

tendem a ser mais altas e mais pesadas do que crianças urbanas. Outros estudos in locu, 

(MALINA et al, 1981) verificaram que os meninos de zona urbana eram maiores que os 

meninos da zona rural e que as meninas tinham tamanho corporal igual, quando 

comparadas às duas regiões em Oaxaca no México e, REYES e MALINA (2003) 
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estudando a mesma região encontraram peso, estatura e IMC maiores para crianças da zona 

urbana em relação à zona rural. Em ambos os estudos a zona rural era uma comunidade 

indígena com alta proporção de falantes Zapotec. No Brasil, PIRES NETO e GLANER 

(2003) ao estudar alguns municípios do Estado de Santa Catarina, indicam que o 

crescimento físico é semelhante entre meninas de 10 a 17 anos rurais e urbanas.  

Em se tratando especificamente de crianças indígenas verifica-se, na literatura, 

que elas apresentam valores de estatura para idade abaixo dos valores de referência,  

o que se pode observar nos estudos com as etnias ameríndias Tukanoan da Colombia e 

Achuar do Equador (ORR et al, 2001).  No Brasil ocorre o mesmo com as crianças do  

alto-xingu e com as crianças Ikpeng (FAGUNDES, 2004), entretanto  GUGELMIM  

et al (2001) indicam que as crianças da etnia Xavante têm estatura superior em relação 

àquelas encontradas em outras etnias aproximando-se dos valores reportados para as 

crianças não indígenas brasileiras. Apesar das diferenças em estatura o índice de massa 

corporal das crianças indígenas acompanha os valores de referência internacional em todos 

os estudos anteriormente citados.  

Estudos sobre o crescimento físico, para avaliar as condições de saúde das 

crianças indígenas, em sua maioria, são realizados nas regiões Norte, Centro-Oeste e 

Sudoeste do país. Quando desenvolvidos em outras regiões, os dados avaliados são quase 

essencialmente peso e estatura. Além disso, os resultados verificam prioritariamente os 

povos indígenas aldeados e dificilmente compara-se com populações da zona urbana e rural 

não indígenas, principalmente aquelas próximas às aldeias. Com isso deixa-se de considerar 

o quanto o entorno da aldeia pode estar influenciando na vida dos povos indígenas,  

bem como a influência desses povos nas populações vizinhas, uma vez que as condições 

ambientais estão relacionadas ao tamanho corporal.  

Assim como outros povos indígenas, o contato dos Kaingang aldeados com a 

comunidade não indígena é cada vez maior. Povos que tradicionalmente viviam da caça, 

coleta e agricultura, hoje sobrevivem das roças administradas pela FUNAI,  

das roças familiares, da venda de artesanato e da prestação de serviços para produtores 

rurais. Com a diminuição de suas terras, foram confinados em espaços que não atendem às 

necessidades materiais das famílias (TOMMASINO e FERNANDES, 2001).  

Esses povos estão localizados no Estado de São Paulo e na Região Sul do Brasil. 
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O município de Nova Laranjeiras, Região Centro-Sul paranaense foi 

classificado com um baixo índice de desenvolvimento humano (IDH), ficando no censo de 

1991 com o 12º pior índice, e no censo de 2000 com o 54º entre os 399 municípios do 

Paraná (IPEA, 2000). Neste município está localizada a Terra Kaingang - Rio das Cobras. 

A terra indígena encontra-se nas proximidades da zona rural não-indígena e da zona urbana, 

o que proporciona o acesso e confronto dos hábitos da cidade.  

O objetivo desta pesquisa é investigar o crescimento de escolares de 8 e 9 anos 

residentes em Terra Indígena, de zona urbana e rural não indígena do Município de Nova 

Laranjeiras, Estado do Paraná. 

 

Método 

Este estudo caracterizou-se por ser transversal utilizando-se de variáveis 

quantitativas e qualitativas. Participaram deste 277 escolares entre 8 e 9 anos de idade 

residentes em três regiões do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná.  

Nova Laranjeiras tem a economia voltada para a agropecuária e serviços 

(PARANACIDADE, 2005) e conta com uma população de 11.848 pessoas, sendo 15,3% na 

zona urbana e 84,7% na rural (IBGE, 2000).  

As três regiões selecionadas foram: 1) zona urbana, 2) zona rural não indígena 

e, 3) zona rural indígena/Terra Indígena (TI) Rio das Cobras. Embora existam diversos 

estudos relacionados às regiões urbana e rural (CAIADO e SANTOS, 2003; CARNEIRO, 

1998), percebe-se a complexidade e a dificuldade em defini-las. Segundo o IBGE (2000)  

os domicílios das zonas urbana e rural são definidos conforme lei municipal, o mesmo 

critério foi utilizado para este estudo e, no caso da terra indígena, acompanhando as 

diretrizes da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que promove o reconhecimento oficial 

de um espaço como sendo território indígena (IBGE, 1991).  

A zona urbana estudada foi a Sede do Município e o Distrito Guarani,  

as quais estão próximas à Terra Indígena. Nestes locais existem postos/centros de saúde e a 

renda das famílias é constituída pelo trabalho no serviço público,  como diarista,  
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no comércio, entre outros. A zona rural estudada encontra-se próxima a estas zonas urbanas 

e à terra indígena.  Na zona rural não há postos de saúde, contudo as crianças têm condução 

escolar para estudar na zona urbana o que permite a elas e suas famílias o acesso aos 

postos/centro de saúde. As famílias vivem da agropecuária, trabalham como diaristas,  

entre outros. A terra indígena conta com um posto de saúde e, com relação às 

características econômicas a agricultura e o artesanato são os principais meios de renda. 

Dados comparando indicadores sociais, econômicos e ambientais contrastando as três 

regiões são apresentados na tabela 1. 

Para fins deste estudo as crianças foram localizadas nas escolas onde estavam 

matriculadas, optou-se pelas escolas da área indígena, e por aquelas próximas a terra 

indígena que tivessem maior número de alunos, devido aos objetivos do estudo e a 

operacionalização da pesquisa. Após as crianças serem identificadas foram agrupadas 

conforme região de residência. Das escolas selecionadas todos os alunos foram convidados, 

sendo avaliados aqueles que compareceram no dia da coleta dos dados. Participaram deste 

estudo 100 crianças pertencentes a zona urbana e 99 pertencentes a zona rural não indígena. 

Segundo o texto “Nova Laranjeiras um pouco de História”, cedido pela Prefeitura 

Municipal de Nova Laranjeiras a população dessas zonas em sua maioria é formada por 

descendentes de italianos, poloneses, alemães e ucranianos, em sua maioria oriundos do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na TI, demarcada pela FUNAI, foram avaliadas  

78 crianças Kaingang, todas residentes na TI do Município de Nova Laranjeiras.  

Das 63 entrevistadas, 95 % dos filhos têm pai e mãe e 5 % são filhos de mãe Kaingang e, 

95 % das famílias entrevistadas informaram que a língua mais falada em suas residências é 

o Kaingang. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa e 

autorizado pela FUNAI. Foi apresentado à Secretaria de Educação do Município,  

diretores das escolas envolvidas, aos líderes indígenas, bem como aos pais/responsáveis 

pelas crianças, sendo que todos concordaram com a sua realização. Os dados foram 

coletados nas escolas onde as crianças estudavam, e as informações para identificação das 

crianças (nome, idade, sexo e local de moradia) foram fornecidas pela secretaria de 

educação do município. As entrevistas individuais, realizadas por um avaliador treinado, 

ocorreram nas escolas onde as crianças estavam matriculadas com aproximadamente  
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30% dos pais/mães/responsáveis pelas crianças da zona rural e urbana, os quais foram 

sorteados aleatoriamente, e na TI todos foram convidados, dos quais compareceram cerca 

de 80%. As questões da entrevista envolviam informações sobre a descendência das 

crianças, língua mais falada na família, condições sociais, econômicas e ambientais.  

Além das entrevistas os dados de descendência foram verificados junto ao escritório da TI 

com a finalidade de verificação de todos os ascendentes dos sujeitos indígenas em estudo.  

Para avaliar a composição corporal foram mensurados os seguintes dados 

antropométricos: peso (balança mecânica Filizola), estatura (estadiômetro fixado a parede 

Seca), circunferência do braço e da perna (fita métrica inelástica Cardiomed), dobra cutânea 

tricipital subescapular, suprailíaca e panturrilha (compasso de dobras cutâneas Harpenden) 

e diâmetros bicondilar do femur e biepicondilar do úmero (paquímetro Cardiomed).  

Todas as medidas foram realizadas por um grupo de avaliadores treinados da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. As medidas seguiram as recomendações publicadas por 

LOHMAN  (1991), sendo registradas no lado direito do corpo. 

Os dados de área muscular do braço (AMB), área gorda do braço (AGB),  

índice de massa corporal (IMC), bem como os escores z de peso, estatura, IMC, AGB e 

AMB foram analisados utilizando-se o programa SISCRES (MORCILLO e LEMOS 

MARINI, 2002). 

A análise descritiva dos dados antropométricos foi feita por meio de medidas de 

posição e dispersão para variáveis contínuas. A ANOVA (SPSS), com transformação em 

postos (ranks), foi utilizada para comparar as características antropométricas em função do 

fator local urbano, rural não Indígena e TI controlando pela idade e controlando pela idade, 

peso e estatura. A análise foi efetuada em dois estágios. Primeiro as diferenças em peso, 

estatura, IMC, dobras cutâneas, circunferências, diâmetros, áreas do braço, soma das dobras 

e percentual da razão tronco/membros (%RTM) foram comparadas em função do local 

controlando pela idade. Segundo as variáveis circunferências, diâmetros, áreas do braço 

soma das dobras e percentual da razão tronco/membros foram comparadas em função do 

local controlando pela idade, peso e estatura. A MANOVA (SPSS), com transformação em 

postos (ranks), foi utilizada para comparar as características antropométricas não 

compostas, entre elas, peso, estatura, soma das dobras, circunferências e diâmetros em 
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função do local controlando pela idade e depois as variáveis soma das dobras, 

circunferências e diâmetros em função do local controlando pela idade, peso e estatura.  

A ANOVA com transformação em postos (ranks) foi utilizada para comparar os escores-z 

de peso, estatura, IMC, AMB e AGB, em função do fator local. A análise foi efetuada com 

separação por sexo. Para as comparações múltiplas foi utilizado Bonferroni. O nível de 

significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%.  

 

Resultados 

Os valores da média e do desvio padrão das características antropométricas são 

apresentados na Tabela 2. Os resultados indicam uma tendência do grupo de crianças da 

Terra indígena apresentar um menor desvio padrão, isto é, maior homogeneidade quando 

comparadas com os outros dois grupos que apresentam tendência semelhante. 

As médias das medidas antropométricas, após serem controladas pela idade, 

estão na tabela 3  para o sexo masculino e na tabela 4 para o feminino, bem como a 

comparação dessas variáveis entre as três zonas. Foram utilizados os procedimentos 

estatísticos  ANOVA e MANOVA para as variáveis não compostas, entre elas peso, 

estatura, circunferências e diâmetros. As crianças da zona rural não indígena tendem a ter 

tamanho corporal (peso, estatura e IMC) e outros indicadores de crescimento (diâmetros, 

circunferências, soma das dobras cutâneas, AMB, AGM, %RTM) menores quando 

comparadas com a zona urbana, embora essas diferenças não sejam estatisticamente 

significativas. As crianças da zona rural não indígenas tendem a ter tamanho corporal e os 

outros indicadores de crescimento estatisticamente maior quando comparadas com as 

crianças da TI, exceto a AMB que é igual e o IMC que é menor para o sexo masculino,  

e para o sexo feminino  o IMC e o percentual razão tronco/membro são menores e a 

circunferência do braço  e a AMB são iguais. O grupo de crianças da zona urbana apresenta 

tamanho corporal e outros indicadores de crescimento estatisticamente maiores quando 

comparadas com as crianças da zona rural indígena, exceto a AMB, IMC e percentual da 

razão tronco/membros que são iguais para o sexo masculino, assim como a circunferência 

do braço e a AMB para o sexo feminino, contudo as meninas indígenas têm maior IMC e 

percentual razão tronco/membros. 
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Os outros indicadores do crescimento, após serem controlados pela idade,  

peso e estatura e analisados utilizando-se os procedimentos estatísticos da ANOVA e da 

MANOVA para as variáveis não compostas, entre elas circunferências e diâmetros,  

foram comparados entre as três regiões. Entre as meninas da zona urbana e da zona rural 

não existem diferenças, entretanto, existem diferenças estatisticamente significativas das 

meninas da zona urbana e rural não-indígena quando comparadas àquelas da  

Terra Indígena. Essas apresentam valores significativamente menores na soma das dobras 

cutâneas e na AGB, e valores maiores na AMB e no percentual da razão tronco/membros, 

quando comparadas com as outras duas zonas (tabela 5). Os meninos seguem a mesma 

direção, mas as diferenças não foram significativas entre as três zonas. 

Os resultados do escore-z realizados a partir dos dados de referência 

internacional de peso, estatura, IMC, AGB e AMB são apresentados na tabela 6.  

Verifica-se que a estatura, o peso e o IMC das crianças da zona urbana e rural estão entre 

0,3 e  -0,6 dp, e o IMC das crianças indígenas próximos a 0,5 dp. Quanto à estatura as 

crianças da Terra Indígena apresentam valores abaixo de -2 dp. Com relação a AMB,  

não houve diferença significativa entre as crianças do sexo masculino e entre as do sexo 

feminino entre as três regiões, os quais ficaram respectivamente entre -0,9 e -1,1 e -0,7 e  

-1,0 dp. Por outro lado houve diferença entre a AGB das crianças de zona urbana e rural, 

quando comparadas com as indígenas, onde as crianças de zona urbana e rural ficaram 

entre -0,4 e -0,7 dp e as indígenas do sexo masculino com -1dp e as do sexo feminino com  

-1,3 dp. 

 

Discussão  

A tendência do grupo de crianças da Terra Indígena apresentar um menor 

desvio padrão na maioria das medidas pode ser entendida pela maior homogeneidade do 

grupo, no que diz respeito à genética e padrão de vida (tabela 2). FERNANDES (1939) ao 

descrever as características somáticas dominantes dos Kaingang, percebeu que eles não 

eram uma coletividade miscigenada, e estudo mais recente sobre as relações matrimoniais 

entre os Kaingang de Palmas no Paraná aponta para existência de casamentos entre os 

Capítulo 2 
73



parentes próximos, além disso, a maioria dos Kaingang possuem algum vínculo de 

parentesco entre si (FASSHEBER, 1998). A maior variabildade na zona urbana parece 

seguir outros estudos (ROCHA FERREIRA, 1987; GUEDES, 1994). 

As médias das medidas antropométricas ajustadas pela idade para o sexo 

masculino (tabela 3) e feminino (tabela 4) indicam que as crianças da zona rural não 

indígena tendem a ter peso, estatura e outros indicadores de crescimento menores quando 

comparadas com a zona urbana, embora essas diferenças não sejam estatisticamente 

significativas. Estudos de revisão bibliográfica apontam para uma diferença consistente em 

favor do urbano na Europa (BIEILICKI et al., 1986) e México (REYES e MALINA, 2003), 

outros apontam para similaridades na Austrália e Estados Unidos (EVELETH e TANNER, 

1990) e MALINA (1990) indica que a situação na América Latina parece ser similar àquela 

observada na Europa e nos Estados Unidos no século passado e início deste (1890-1920), 

ou seja, crianças rurais mais altas e mais pesadas do que crianças urbanas. No Brasil,  

mais especificamente no Estado de Santa Catarina, região sul do país, Pires Neto e 

GLANER (2003) verificaram que o crescimento físico é semelhante entre meninas rurais e 

urbanas. É importante realçar a dificuldade de se delimitar e comparar as zonas urbana e 

rural. Em alguns locais, as zonas rurais e urbanas podem se sobrepor, especialmente em 

cidades pequenas onde a zona rural está muito próxima à urbana e esta população usufrui 

dos benefícios do urbano, como é o caso deste estudo.  

Os valores das médias ajustadas pela idade para o sexo masculino (tabela 3) e 

feminino (tabela 4) indicam que as crianças da zona urbana e da zona rural não indígena 

tendem a ter as variáveis não compostas como peso, estatura e diâmetros estatisticamente 

superiores às crianças da zona rural indígena, exceto as circunferências para as crianças do 

sexo feminino. Esses valores mostram que o peso e a estatura das crianças da zona urbana e 

rural não-indígena tendem a ser maiores do que as crianças da TI. No estudo realizado por 

REYES e MALINA (2003), os resultados apontam para valores superiores de peso e 

estatura das crianças urbanas quando comparadas com as crianças da zona rural de uma 

comunidade indígena, Zapotec, em Oaxaca no México. Outros estudos realizados no Brasil 

com populações indígenas, apontam para uma tendência de menor estatura destes em 

relação à população de referência nacional (FAGUNDES et al, 2004). 
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Quando os outros indicadores do crescimento são controlados pela idade,   

peso e estatura, observa-se que as meninas das três zonas não diferem estatisticamente nos 

diâmetros e circunferências, mas diferem na soma das dobras cutâneas (tabela 5).  

Essa mesma tendência foi observada por REYES e MALINA (2003). No presente estudo 

foi observada menor AGB e maior AMB entre as meninas da TI, quando comparadas com 

as outras duas zonas. Esses valores podem estar relacionados à maior atividade física das 

meninas indígenas, principalmente as laborais. Os meninos seguem a mesma direção,  

mas as diferenças não foram significativas entre as três zonas. Esta tendência foi observada 

por REYES e MALINA  (2003) na maioria das variáveis, quando comparou os meninos da 

zona urbana com os da zona rural da comunidade indígena. 

Os resultados do escore-z realizados a partir dos dados de referência 

internacional de peso, estatura, IMC, AGB e AMB são apresentados na tabela 6.  

Verifica-se que a estatura, o peso e o IMC das crianças da zona urbana e rural estão entre 

0,3 e  -0,6 dp, e o IMC das crianças da TI próximos a 0,5 dp. Quanto à estatura as crianças 

da TI apresentam valores abaixo de -2 dp, os quais podem indicar déficit de crescimento 

para esta população, contudo deve ser observado com cuidado, pois baixos valores de 

estatura  foram verificados em outros estudos envolvendo povos indígenas. Com relação a 

AMB, não houve diferença significativa entre as crianças do sexo masculino e feminino 

entre as três regiões, e os resultados se aproximam a -1 dp, o que pode indicar baixos 

valores de musculatura para essas crianças. Estudos realizados por ROCHA FERREIRA 

(1987), mostram a mesma tendência. Já para a área gorda do braço, as crianças indígenas 

foram diferentes, sendo que os valores destas aproximam-se a -1 dp, resultando em menor 

reserva adiposa em relação às crianças da zona urbana e rural.  

Em conclusão as crianças residentes na zona urbana e na zona rural são maiores 

e mais pesadas do que as residentes na TI e também apresentam maiores valores na maioria 

dos outros indicadores de crescimento, após serem controlados pela idade.  

As outras medidas do crescimento (circunferências, dobras e diâmetros), quando 

controladas pela idade, peso e estatura puderam explicar pouco as diferenças entre as 

crianças da três zonas, com exceção das meninas indígenas em que AMB foi maior e as 

dobras cutâneas foram menores quando comparadas com as meninas das zonas rural  

não-indígena e urbana. As comparações das crianças das três zonas com outras populações, 
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por meio do escore-z, apontam valores maiores de peso, estatura e área gorda do braço de 

crianças de zona urbana e rural, exceto na AMB. As possíveis influências dos fatores 

genéticos associados ao estilo de vida podem ser fatores explicativos nas diferenças 

encontradas nesta pesquisa.  
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Tabela 1- Indicadores sociais, econômicos e ambientais das zonas urbana, rural não 

indígena e Terra Indígena. 

 Rural não Indígena Urbano Terra Indígena 

Sujeitos entrevistados n=31 n=31 n=63 

Saneamento    

Água encanada poço/sanepar % 87 90 97a

Fossa/esgoto % 74 77 79a

Energia elétrica % 87 87 17 

Eletrodomésticos    

Televisão % 84 84 10 

Rádio % 94 90 70 

Geladeira % 81 84 8 

Renda Domiciliarb    

≤ 1 salário mínimo % 23 25 68 

>1 a ≤ 3 % 47 43 27 

> 4 % 30 32 5 

Escolaridadec    

Não soube responder % 11 8 8 

Nunca estudou % 16 13 25 

1ª à 4ª séries incompleto/completo % 45 37 46 

5ª à 8ª séries incompleto/completo % 18 21 16 

2º grau incompleto/completo % 8 16 5 

Universitário incompleto/completo % 2 5 0 
aAté dois anos atrás era privilégio para pouquíssimas famílias. 
bSoma da renda mensal domiciliar transformada em salário mínimo. Incluindo-se aposentadorias, bolsas do 

governo, valor líquido dos produtos produzidos com a finalidade de venda ou troca e outras rendas.  

Na período das entrevistas o salário mínimo era de 260 reais o que correspondia a aproximadamente  

90 dólares americanos. 
cRepresenta o percentual dos pais ou responsáveis masculinos e das mães ou responsáveis femininos pelas 

crianças em estudo em relação ao grau de escolaridade por eles alcançados. 
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Tabela 2- Médias e desvios-padrão das medidas antropométricas das crianças do sexo 

masculino e feminino em crianças da zona rural não indígena, urbana e rural 

indígena. 

Masculino Feminino 

Rural Urbano Indígena Rural Urbano Indígena 

n = 48 n = 48 n = 33 n = 51 n = 52 N = 45 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

Idade 9,1 0,5 9,1 0,6 9,0 0,6 8,9 0,6 9,0 0,5 8,8 0,6 

Estatura (cm) 131,3 4,4 130,9 6,4 121,3 5,5 129,0 6,5 129,7 6,6 119,2 5,2 

Peso (Kg) 28,9 4,2 29,5 5,0 25,6 3,0 27,2 4,9 28,6 5,5 24,6 2,9 

Índice de massa 

corporal 

(Kg/m2 ) 

16,7 2,3 17,1 2,0 17,3 1,0 16,3 2,1 16,9 2,1 17,2 1,2 

Diâmetro 

biepicondilar do 

úmero 

5,2 0,3 5,3 0,3 4,9 0,3 5,0 0,4 5,0 0,4 4,7 0,3 

Diâmetro 

condilar do 

femur 

8,1 0,4 8,2 0,5 7,6 0,3 7,6 0,5 7,7 0,4 7,3 0,4 

Circunferência 

panturrilha (cm) 
26,5 2,2 26,7 2,3 25,1 1,7 25,7 2,7 26,6 2,3 24,9 1,6 

Circunferência 

do braço (cm) 
18,3 1,9 18,7 2,0 17,5 1,3 18,3 2,1 18,7 1,9 17,9 1,2 

Área muscular 

do braço (cm2 ) 
19,7 3,3 20,0 3,0 18,8 2,7 18,2 3,3 18,9 3,0 18,8 2,3 

Área gorda do 

braço (cm2 ) 
7,3 3,2 8,0 4,2 5,7 1,6 8,7 3,8 9,3 4,0 6,6 1,8 

Soma das 4 

dobras cutâneas 

(mm)a

27,5 10,7 29,3 13,5 22,4 5,0 34,6 14,6 37,4 16,2 25,7 4,7 

Razão das 

dobras 

tronco/membros 

(%) 

65,9 9,6 67,8 10,9 71,1 11,7 67,6 11,0 71,4 12,5 75,4 10,4

aSoma das dobras subescapular, tricipital, suprailíaca e panturrilha. 
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Tabela 3- Resultados das diferenças rural não indígena, urbano e rural indígena das 

características antropométricas, médias dos valores ajustados pela idade para o 

tamanho do corpo e outros indicadores do crescimento para o sexo masculino. 

Masculino  

Rural (1) Urbano (2) Indígena (3) aDif. 

n = 48 n = 48 n = 33  

X EP X EP X EP   

 

      bWilks’ Λ   p 

,535       ,000 

 

Estatura (cm) 131,1 0,75 130,8 0,75 121,5 0,90  1=2>3 

Peso (Kg) 28,9 0,61 29,5 0,61 25,6 0,74  1=2>3 

Índice de massa corporal (Kg/m2 ) 16,9 0,30 17,1 0,30 17,3 0,34  1<3 

Diâmetro biepicondilar do úmero 5,2 0,04 5,3 0,04 4,9 0,05  1=2>3 

Diâmetro condilar do femur 8,1 0,06 8,2 0,06 7,6 0,08  1=2>3 

Circunferência panturrilha (cm) 26,5 0,31 26,7 0,31 25,1 0,37  1=2>3 

Circunferência do braço (cm) 18,3 0,26 18,7 0,26 17,5 0,31  1=2>3 

Área muscular do braço (cm2 ) 19,7 0,44 20,0 0,44 18,8 0,53  - 

Área gorda do braço (cm2 ) 7,3 0,48 8,0 0,48 5,6 0,58  1=2>3 

Soma dobras das 4 dobras 

cutâneas (mm)c 27,6 1,55 29,4 1,55 22,2 1,87  1=2>3 

Razão das dobras 

tronco/membros (%) 
65,9 1,54 67,8 1,54 71,2 1,86  - 

aDif. Os números indicam os locais com os quais existe diferença estatisticamente significativa (p < ,05); - 

indica que entre todos os locais não existe diferença significativa (p < 0,05). 
bManova: estatura, peso, diâmetros ósseos, soma das dobras e circunferências. 
cSoma das dobras subescapular, tricipital, suprailíaca e panturrilha. 

 

 

 

 

Capítulo 2 
81



Tabela 4- Resultados das diferenças rural não indígena, urbano e rural indígena das 

características antropométricas, médias dos valores ajustados pela idade para o 

tamanho do corpo e outros indicadores do crescimento para o sexo feminino. 

Feminino  

Rural (1) Urbano (2) Indígena (3) aDif. 

n = 51 n = 52 N = 45  

X EP X EP X EP   

 

      bWilks’ Λ   p 

,438           ,000 

 

Estatura (cm) 129,1 0,79 129,3 0,78 119,6 0,84  1=2>3 

Peso (Kg) 27,3 0,60 28,3 0,60 24,8 0,64  1=2>3 

Índice de massa 

corporal (Kg/m2 ) 
16,3 0,26 16,8 0,25 17,3 0,27  1=2<3 

Diâmetro biepicondilar 

do úmero 
5,0 0,05 5,0 0,04 4,7 

0,05 

 
 1=2>3 

Diâmetro condilar do 

femur 
7,6 0,06 7,7 0,06 7,3 0,06  1=2>3 

Circunferência 

panturrilha (cm) 
25,8 0,31 26,4 0,31 25,0 0,33  2>3 

Circunferência do  

braço (cm) 
18,3 0,24 18,6 0,24 17,9 

0,26 

 
 - 

Área muscular do  

braço (cm2 ) 
18,3 0,39 18,7 0,39 19,0 

0,42 

 
 - 

Área gorda do  

braço (cm2 ) 
8,7 0,48 9,2 0,48 6,7 

0,51 

 
 1=2>3 

Soma dobras das 4 

dobras cutâneas (mm)c 34,6 1,82 37,1 1,81 25,9 
1,94 

 
 1=2>3 

Razão das dobras 

tronco/membros (%) 
67,6 1,59 71,2 1,58 75,6 1,69  1=2<3 

aDif. Os números indicam os locais com os quais existe diferença estatisticamente significativa (p < 0,05); 

- indica que entre todos os locais não existe diferença significativa (p < 0,05). 
bManova: estatura, peso, diâmetros ósseos, soma das dobras e circunferências. 
cSoma das dobras subescapular, tricipital, suprailíaca e panturrilha. 
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Tabela 5- Resultados das diferenças rural não indígena, urbano e rural indígena das 

características antropométricas, médias dos valores ajustados pela idade, peso e 

estatura para os outros indicadores do crescimento. 

Feminino  

Rural (1) Urbano (2) Indígena (3) aDif. 

n = 51 n = 52 N = 45  

X EP X EP X EP   

 

      bWilks’ Λ    p 

   ,794         ,000 

 

Diâmetro biepicondilar do úmero 5,0 0,04 4,9 0,03 4,9 0,04  - 

Diâmetro condilar do femur 7,6 0,42 7,6 0,41 7,5 0,52  - 

Circunferência panturrilha (cm)cia 25,8 0,16 25,9 0,16 25,6 0,2  - 

Circunferência do braço (cm) 18,4 0,10 18,3 0,10 18,2 0,12  - 

Área muscular do braço (cm2 ) 18,2 0,30 18,1 0,26 19,7 0,33  1=2<3 

Área gorda do braço (cm2 ) 9,1 0,28 8,8 0,27 6,8 0,35  1=2>3 

Soma das 4 dobras cutâneas(mm)c 36,2 1,12 35,7 1,10 25,8 1,38  1=2>3 

Razão das dobras tronco/membros 

(%) 

68,6 1,61 71,2 1,6 74,4 1,98  1<3 

aDif. Os números indicam os locais com os quais existe diferença estatisticamente significativa (p < 0,05);  

- indica que entre todos os locais não existe diferença significativa (p < 0,05). 
bManova: diâmetros ósseos, soma das dobras e circunferências. 
cSoma das dobras subescapular, tricipital, suprailíaca e panturrilha 
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Tabela 6- Resultado das diferenças do z-escore das medidas antropométricas das crianças 

da zona rural não indígena, urbana e zona rural indígena. 

Masculino  Feminino  

Rural  

(1) 

Urbano 

(2) 

Indígena 

(3) 

aDif. Rural 

(1) 

Urbano 

(2) 

Indígena 

(3) 

aDif. 

n = 48 n = 48 n = 33  n = 51 n = 52 n = 45  

 

X DP X DP X DP  X DP X DP X DP  

Z Estatura (cm) -0,5 0,7 -0,5 1,0 -2,1 0,8 1=2>3 -0,6 1,1 -0,6 1,0 -2,2 0,8 1=2>3

Z Peso (Kg) -0,1 0,9 0,0 0,9 -0,8 0,8 1=2>3 -0,3 0,9 -0,2 0,9 -0,9 0,6 1=2>3

Z Índice de massa 

corporal (Kg/m2 ) 
0,1 0,8 0,3 0,9 0,5 0,5 1<3 -0,1 0,9 0,1 0,8 0,4 0,5 1<3 

Z Área muscular do 

braço (cm2 ) 
-1,0 1,0 -0,9 0,8 -1,1 0,8 - -1,0 0,9 -0,8 0,8 -0,7 0,6 - 

Z Área gorda do 

braço (cm2 ) 
-0,5 0,8 -0,4 0,9 -1,0 0,6 1=2>3 -0,7 0,8 -0,4 0,8 -1,3 0,5 1=2>3

aDif. Os números indicam os locais com os quais existe diferença estatisticamente significativa (p < 0,05);  

- indica que entre todos os locais não existe diferença significativa (p < 0,05). 
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Atividade Física, Performance e Ingestão Alimentar em Crianças de Terra Indígena, 

de Zonas Urbana e Rural não Indígena 

 

Introdução 

As mudanças no processo de urbanização em diferentes regiões do mundo têm 

tido impacto em diferentes setores da sociedade e, por conseguinte na saúde. Se por um 

lado houve melhoria nas condições de vida no Brasil, por outro, grande parte da população 

ainda vive em condições inadequadas de saúde. De acordo com estimativas feitas pelo 

INSTITUTO CIDADANIA (2001), tendo como base a Pesquisa Nacional por Amostragem 

de Domicílios (PNAD) de 1999, 27,4% da população vive abaixo da linha da pobreza, 

decrescendo no Sul do país, mas ainda atingindo a 18,3% da população. Má-nutrição, 

doenças infecto contagiosas, deficiência de cuidados com a saúde, desemprego e baixa 

escolaridade são os principais problemas. Esses fatores, associados com a alimentação 

inadequada são apontados como causas da desnutrição energético-protéica (PEM) que 

reflete na redução do crescimento, na massa muscular, na capacidade de trabalho e em 

baixos níveis de performance em testes de velocidade, corridas de longa distância e força 

(FRISANCHO et al, 1980; SPURR, 1983, ROCHA FERREIRA, 1987). 

BOUCHARD et al (1993) associam, ainda, a atividade física diária e a 

hereditariedade a muitos fatores do “fitness” relacionado à saúde, incluindo a flexibilidade, 

agilidade, força, resistência e potência muscular. STRONG et al (2005) apontam a força e a 

resistência muscular como importantes componentes do “fitness” para crianças e 

adolescentes, assim como a ênfase em atividades relacionadas às habilidades motoras para 

as crianças. 

As variações na alimentação e nos hábitos de atividade física entre outras 

variáveis, podem estar contribuindo para explicar os contrastes da performance de crianças 

de zonas rurais e urbanas, especialmente em países em desenvolvimento e 

subdesenvolvidos. É importante destacar que em muitas áreas, especialmente nos países 

considerados desenvolvidos, a delimitação entre zona rural e urbana não é tão nítida,  
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o que torna difícil a categorização e comparação entre regiões e países. E mesmo no Brasil, 

as regiões podem se confundir, especialmente em cidades pequenas onde a zona urbana está 

muito próxima à rural e esta usufrui dos benefícios do ambiente rural como a segurança e 

os espaços favoráveis para a prática da atividade física. 

Estudos sobre performance, utilizando testes indicadores da flexibilidade, 

agilidade, potência muscular e resistência muscular dinâmica têm sido realizados 

comparando zonas urbana e rural. Nesta direção GUILA e AUGUSTO (2000), pesquisando 

meninos e meninas de zona urbana e rural em Maputo na África, não encontraram 

diferenças significativas entre as regiões em ambos os sexos no salto horizontal. No Brasil, 

GLANER (2002) verificou que os meninos da zona rural tiveram melhores resultados nos 

testes de abdominal, de flexão na barra e de sentar e alcançar do que os meninos da zona 

urbana do Município de Chapecó, SC. REYES et al (2003) verificaram que meninos da 

zona urbana tiveram resultados significativamente superiores nos testes salto em distância, 

sentar e alcançar e sentar e deitar, da mesma forma as meninas, exceto no teste sentar e 

alcançar que foi igual, quando comparados com  crianças da zona rural que eram indígenas, 

com grande proporção de falantes Zapotec. Neste estudo verificou-se que os resultados 

encontrados nos testes de performance podem estar relacionados aos hábitos de atividade 

física e ao estilo de vida nas respectivas comunidades.  

Os estudos em área indígena no Brasil têm sido escassos, especialmente 

comparando com crianças da zona urbana e rural. Com isso deixa-se de perceber o quanto o 

entorno da aldeia pode estar influenciando a vida dos povos indígenas, bem como a 

influência desses povos nas populações vizinhas, uma vez que as condições ambientais 

estão relacionadas à performance, à atividade física e à nutrição. Além disso a falta de 

estudos nestas populações deixa em aberto questões importantes sobre saúde pública e 

programas de intervenção. 

O contato dos Kaingang, aldeados com a comunidade não indígena é cada vez 

maior, povos que tradicionalmente viviam da caça, coleta e agricultura, hoje sobrevivem 

das roças administradas pela FUNAI, das roças familiares, da venda de artesanato e da 

prestação de serviços para produtores rurais. Com a diminuição de suas terras,  

foram confinados em espaços que não atendem às necessidades materiais das famílias 
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(TOMMASINO e FERNANDES, 2001). Os Kaingang estão localizados no Estado de  

São Paulo e na Região Sul do Brasil, neste trabalho será estudada a Terra Indígena situada 

no Município de Nova Laranjeiras, Região Centro-Sul paranaense. Este Município foi 

classificado com um baixo índice de desenvolvimento Humano (IDH), ficando no censo de 

1991 com o 12º pior índice, e no censo de 2000 com o 54º entre os 399 municípios do 

Paraná (IPEA, 2000). Em específico trataremos sobre a Terra Kaingang - Rio das Cobras, 

que se encontra nas proximidades da zona rural não-indígena e da zona urbana, situação 

esta que proporciona o acesso e confronto dos hábitos da cidade.  

O objetivo desta pesquisa é investigar a atividade física, a performance e a 

ingestão alimentar de escolares de 8 e 9 anos residentes em Terra Indígena, de zonas urbana 

e rural não indígena do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. 

 

Método 

Este estudo caracterizou-se por ser transversal utilizando-se de variáveis 

quantitativas e qualitativas. Participaram 277 escolares entre 8 e 9 anos de idade residentes 

em três regiões do Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. Esse município tem 

economia voltada para a agropecuária e serviços (PARANACIDADE, 2005) e conta com 

uma população de 11.848 pessoas, sendo 15,3% na zona urbana e 84,7% na rural 

(IBGE,2000).  

As três regiões selecionadas foram: 1) zona urbana, 2) zona rural não indígena 

e, 3) zona rural indígena/Terra Indígena (TI) Rio das Cobras. As regiões urbano e rural 

foram definidas de acordo com os critérios da Prefeitura Municipal (IBGE,2000) e da 

FUNAI no caso da TI, que promove o reconhecimento oficial de Territórios Indígenas 

(IBGE, 1991). 

As crianças foram classificadas de acordo com o domicílio - rural não indígena 

e urbano, embora freqüentassem duas escolas situadas na zona urbana. Todas as crianças 

indígenas moravam na TI e freqüentavam escolas nesta mesma região.  
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As escolas foram selecionadas por  que concentravam o maior número de 

alunos do Município na faixa etária estudada. Nestas escolas foram convidados todos os 

alunos e somente foram avaliados aqueles com autorização dos pais e que compareceram 

na coleta dos dados. 

Participaram do estudo 100 crianças moradoras da zona urbana, 99 da zona 

rural e 78 da TI. Segundo dados da Prefeitura Municipal de Nova Laranjeiras a população 

das zonas urbana e rural não indígena, em sua maioria, é formada por descendentes de 

italianos, poloneses, alemães e ucranianos, em sua maioria oriundos do Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina. Na TI, após entrevista com 63  mães/responsáveis pelas crianças, 

verificou-se que 95 % dos filhos têm pai e mãe e 5 % são filhos de mãe Kaingang e 95 % 

das famílias entrevistadas informaram que a língua mais falada em suas residências é o 

Kaingang. 

Os dados foram coletados por meio da entrevista, dos testes de performance 

motora e do acelerômetro. As entrevistas individuais, realizadas por um avaliador treinado, 

ocorreram nas escolas onde as crianças estavam matriculadas com aproximadamente 30% 

dos pais/mães/responsáveis pelas crianças e com as crianças da zona rural e urbana, os 

quais foram sorteados aleatoriamente, e na TI todos os pais foram convidados, dos quais 

compareceram cerca de 80%.  

O formulário de entrevista foi construído de acordo com PIOVESAN (1974) e 

ROCHA FERREIRA (1987). As questões envolviam informações sobre a atividade física e 

alimentação das crianças, entre elas: a) tipos de jogos e brincadeiras realizadas pela criança, 

b) tipos de atividades laborais realizadas pelas crianças, c) recordatório alimentar.  

O método recordatório de 24 horas consiste no relato de todos os alimentos consumidos no 

período de 24 horas, desde a primeira até a última refeição realizada neste intervalo de 

tempo. Os alimentos e/ou preparações informados pelos entrevistados foram convertidos 

em medidas caseiras e posteriormente em peso (gramas). Os cálculos para quantificar o 

valor energético total da dieta e das proteínas ingeridas foram realizados com o auxílio do 

Software Diet Win. 

Capítulo 3 

88



Ao realizar as entrevistas, durante o projeto piloto deste estudo, percebeu-se a 

necessidade de contar com a colaboração de uma tradutora, pois algumas mães e crianças 

da Terra Indígena não falavam ou tinham dificuldade de falar o português. Durante a coleta 

de dados deste artigo o entrevistador tentava inicialmente entrevistar a mãe e/ou a criança, 

quando não conseguia recorria à tradutora para garantir a compreensão das questões. 

Os testes de performance foram utilizados como indicadores de flexibilidade, 

potência muscular, resistência muscular dinâmica e agilidade: i) sentar e alcançar,  

cm (flexibilidade), ii) salto em distância, cm (potência muscular), iii) sentar e alcançar 

modificado, rep. em 1 minuto (força/resistência muscular) e, iv) shuttle-run, seg (agilidade). 

As medidas i e iii seguiram as recomendações publicadas pela  AAPHER (1980), a ii pela 

AAPHER (1976) e a iv) MATSUDO (1987). Foram mensurados os seguintes dados 

antropométricos: peso (balança mecânica Filizola), estatura (estadiômetro fixado a parede 

Seca). As medidas seguiram as recomendações publicadas por LOHMAN (1991).  

Todas as medidas foram realizadas e registradas por um grupo de avaliadores treinados da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste. 

Durante a realização do teste de performance shuttle run, poucas crianças 

indígenas não conseguiram entender o teste, mesmo depois dele ter sido demonstrado 

várias vezes. Então recorreu-se a um processo pedagógico do shuttle run, onde essas 

crianças realizavam um mini shuttle-run, ou seja, foi diminuída a distância percorrida para 

apenas dois metros, onde as crianças o realizavam andando até aprendê-lo  sem dispêndio 

de energia que pudesse prejudicar a realização do teste, posteriormente,  

no formato original. 

Os dados de índice de massa corporal (IMC) foram analisados utilizando-se o 

programa SISCRES (MORCILLO e LEMOS-MARINI 2000). 

A quantidade de atividade física diária e o gasto energético foram mensurados 

por meio do acelerômetro Bio-trainer 2 que é unidimensional. O aparelho foi colocado 

junto ao corpo da criança ao levantar e retirado ao deitar, durante três dias consecutivos.  

As informações foram armazenadas neste período. Foi recomendado às crianças e a seus 

pais alguns cuidados com a utilização do aparelho: a) ao colocar o aparelho junto verificar 

se ele encaixou bem até o fim; b) usar o aparelho o dia todo, só retirar para tomar banho e 
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dormir, recolocar ao terminar de tomar banho e  ao acordar; c) não emprestar o aparelho 

para ninguém; d) cuidar para não perder, verificar sempre se o aparelho está na cintura;  

e) mexer no aparelho somente para colocar e tirar da cintura; f) as atividades diárias,  

jogos brincadeiras e ajudar em casa podem ser feitas normalmente; g) não pode molhar o 

aparelho, h) todos os dias o avaliador verificará se vocês estão utilizando corretamente o 

aparelho. Cabe ressaltar que a parte digital onde é visualizada a contagem da quantidade 

das atividades diárias foi coberta por uma fita, impedindo que a criança visualizá-se as 

pontuações, para que elas não se motivassem a brincar com o aparelho junto às mãos, 

alterando os resultados. Considerando a operacionalização do estudo 30% das crianças da 

zona urbana e da zona rural não indígena e aproximadamente 40% das crianças da Terra 

Indígena foram avaliadas por meio do acelerômetro, as quais foram aleatoriamente 

sorteadas. 

A análise descritiva dos tipos de atividades físicas realizadas e dos tipos de 

alimentos ingeridos foi efetuada por meio de medidas de freqüência e percentual.  

A análise descritiva dos resultados dos testes de performance e das medidas 

antropométricas foi efetuada por meio da média e do desvio padrão. A ANOVA (SPSS), 

com transformações em postos (ranks) foi utilizada para comparar os resultados das 

atividades físicas diárias, da energia e das proteínas ingeridas, controlados pela idade, em 

função do fator local urbano, rural não indígena e Terra Indígena. A ANOVA (SPSS), com 

transformação em postos (ranks), foi também utilizada para comparar os resultados de cada 

um dos testes de performance em separado,  em função do fator local urbano, rural não 

Indígena e TI controlando pela idade e controlando pela idade, peso e estatura. A análise foi 

efetuada em dois estágios a) as diferenças nos testes shuttle run, sentar e deitar,  

salto horizontal e, sentar e alcançar foram comparadas em função do local controlando pela 

idade e, b) os resultados dos testes de performance foram comparados em função do local 

controlando pela idade, peso e estatura. A MANOVA (SPSS), com transformação em 

postos (ranks), foi utilizada para comparar todos os testes de  performance em conjunto em 

função do local controlando pela idade e depois em função do local controlando pela idade, 

peso e estatura. A análise foi efetuada com separação por sexo. Para as comparações 

múltiplas foi utilizado Bonferroni. O nível de significância adotado para os testes 

estatísticos foi de 5%.  
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Resultados 

Os percentuais dos alimentos ingeridos pelas crianças do sexo masculino e 

feminino da zona urbana, rural não Indígena e Terra Indígena são apresentados na tabela 1. 

Os alimentos mais consumidos nas três regiões e para ambos os sexos foram cereais e 

derivados, sendo o tipo de alimento mais consumido o arroz, seguido do feijão que está 

categorizado como leguminosos ou derivados. Depois segue-se o pão na zona urbana e 

rural não indígena e o bolinho de trigo para a terra indígena, ambos os alimentos estão 

classificados como cereais e derivados. Na zona urbana e rural são consumidos mais carne, 

açucares e doces do que na terra indígena, bem como leite e derivados. Café e infusões são 

consumidos mais na Terra Indígena do que nas zonas urbana e rural não indígena. Frutas e 

verduras são quase inexistentes nas três regiões, principalmente na Terra Indígena. Sopa é a 

preparação mais freqüente nas três regiões, seguido na terra indígena pelo virado,  

já na zona urbana e rural são diversificados, entre eles, rizoles, sanduíche, salgadinhos 

empacotados, pastel/coxinha e pizza, principalmente para o sexo feminino. Percebe-se 

maior diversificação de alimentos nas zonas urbanas e rural não indígena, além disso, as 

crianças destas zonas consomem mais alimentos energéticos e protéicos, conforme tabela 2. 

As médias das medidas de ingestão de energia e de proteínas, após serem 

controladas pela idade, estão na tabela 2, para o sexo masculino e feminino, bem como a 

comparação dessas variáveis entre as três zonas por meio da ANOVA. Os valores das 

médias do consumo de energia e proteínas são significativamente maiores nas zonas urbana 

e rural, quando comparadas com a Terra Indígena. 

Os valores de freqüência e percentual dos jogos e brincadeiras são apresentados 

na tabela 3. Entre os meninos da zona rural não indígena e da zona urbana os jogos e 

brincadeiras mais realizados são brincar de carrinho, bola/futebol, esconde-esconde e  

pega-gega e na terra indígena são as mesmas citadas anteriormente incluindo-se 

bulica/bolinha de gude, subir em árvore e nadar. Para as meninas da zona urbana e da zona 

rural são boneca/casinha/escolinha, esconde-esconde e pega-pega e na terra indígena são as 

mesmas incluindo-se bola/futebol, nadar e subir em árvore. Em se tratando das atividades 

laborais (tabela 4), destaca-se o lavar louça e limpar a casa para as meninas da zona rural 

não indígena e da zona urbana, o mesmo ocorre entre as meninas da terra indígena 

Capítulo 3 

91



incluindo-se o lavar roupas e, entre os meninos elas são realizadas em menor escala 

destacando-se apenas o buscar a lenha para aqueles da TI. 

Médias e desvios-padrão das medidas antropométricas e dos resultados dos 

testes de performance são apresentados na tabela 5 e, na tabela 6, são apresentadas as 

médias dos resultados dos testes de performance controladas pela idade, peso e estatura por 

meio dos procedimentos estatísticos ANOVA e MANOVA. Entre os meninos e entre as 

meninas não existem diferenças no teste shuttle-run e no teste salto horizontal. No teste de 

sentar e alcançar as crianças indígenas em ambos os sexos tiveram resultados 

significativamente maiores quando comparadas com as demais. No teste sentar e deitar os 

meninos das zonas urbana e rural não indígenas tiveram resultados significativamente 

maiores, quando comparados com os da Terra Indígena, já entre as meninas não existe 

diferença, contudo, ao controlar apenas a idade, as meninas das zonas urbana e rural não 

indígena tiveram resultados significativamente maiores, quando comparadas com as 

indígenas. 

O acelerômetro foi utilizado para verificar a quantidade de atividade física 

diária realizada pelas crianças e o gasto energético. As médias destas medidas foram 

controladas pela idade por meio dos procedimentos estatísticos ANOVA (tabela 7).  

Na quantidade de atividade física diária não existe diferença significativa entre as três 

regiões em ambos os sexos. Existe uma tendência das crianças indígenas terem maiores 

resultados na quantidade de atividade física diária, em ambos os sexos, seguidas pelas da 

zona rural e da zona urbana. 

 

Discussão  

Os tipos de alimentos ingeridos são mais diversificados nas zonas urbana e rural 

não indígena, além disso, as crianças destas zonas consomem mais alimentos energéticos e 

protéicos (tabela 1). A energia e as proteínas consumidas nas três regiões foram 

comparadas por meio da ANOVA e, conforme tabela 2, verifica-se que as crianças das 

zonas urbanas e rural consomem mais energia e proteínas do que as crianças da  

Terra Indígena. Contudo, em todas as regiões são consumidas menos energia em relação às 
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propostas pela FAU/WHO/ONU, RDA dos EUA, pela Coréia, pelo Reino Unido,  

bem como quando são avaliadas pelo nomograma proposto por Boothby e Berkson  

(SHILS et al, 2003). Ao comparar com os resultados de outros estudos populacionais 

verifica-se que as crianças de zona urbana e rural não indígena possuem um consumo de 

energia semelhante quando comparadas com as crianças de baixo-nível sócio-econômico 

em São Paulo (Rocha Ferreira, 1987), menor consumo quando comparadas com  

pré-escolares em São José dos Campos (ROCHA FERREIRA e ROCHA, 1998) e, maior 

consumo de energia quando comparadas com pré-escolares de Ilha Bela, SP  

(PRADO, 2000). As crianças indígenas possuem um consumo de energia menor quando 

comparadas com as crianças de baixo-nível sócio-econômico em São Paulo  

(ROCHA FERREIRA, 1987), bem como com pré-escolares em São José dos Campos 

(ROCHA FERREIRA e ROCHA, 1998). Contudo, elas apresentam valores semelhantes de 

consumo de energia quando comparadas com pré-escolares de Ilha Bela, SP (PRADO, 

2000). As crianças da terra indígena possuem valores de proteína próximos e as crianças da 

zona urbana e rural possuem valores de proteína superiores aos recomendados pela 

FAU/WHO/ONU, RDA dos EUA, pelo Reino Unido e Austrália (SHILS et al,  2003).  

As crianças indígenas possuem valores inferiores e as crianças de zona urbana e rural não 

indígena possuem valores próximos aos relatados para crianças de baixo nível  

sócio-econômico em São Paulo (ROCHA FERREIRA, 1987). 

As oportunidades para os jogos e brincadeiras parecem ser similares entre os 

meninos da zona urbana e da zona rural não indígena, havendo pouca variação,  

quando comparadas com aquelas realizadas na Terra Indígena, as meninas seguem a mesma 

direção (tabela 3). Para ambos os sexos na zona urbana, na zona rural e principalmente na 

Terra Indígena as atividades mais citadas são aquelas que envolvem uma participação 

bastante ativa das crianças, exceto o brincar de carrinho para os meninos e o brincar de 

boneca/casinha para as meninas. Percebe-se a inexistência de atividades físicas 

programadas fora do ambiente escolar e, nas aulas de Educação Física que ocorrem uma 

vez por semana, percebe-se a realização de poucas atividades programadas, principalmente 

na Terra Indígena. Assim como, no estudo de TAGLIARI E KREBS (2000) que,  

ao investigar os ambientes  familiares e escolares na zona urbana (centro e periferia) e na 

zona rural,  verificaram que o desenvolvimento motor parece ser mais decorrente dos 
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ambientes onde as atividades físicas são praticadas informalmente no cotidiano das 

crianças, do que daqueles onde elas são praticadas formalmente. 

As atividades laborais mais realizadas são similares entre os meninos da zona 

urbana e da zona rural, diferenciando-se daquelas realizadas pelos meninos da terra 

indígena. Na zona urbana e na zona rural as atividades mais realizadas são as domésticas, 

acrescentando o tratar de animais para os meninos da zona rural. Entre os meninos 

indígenas a mais realizada é o  buscar lenha, seguida de outras atividades realizadas na 

roça. Entre as meninas as atividades mais realizadas são similares nas três regiões.  

Em se tratando das meninas da Terra Indígena verifica-se a participação numa maior 

variedade de atividades laborais, sendo que algumas delas envolvem uma participação 

bastante ativa. Evidencia-se que as crianças indígenas estão envolvidas em mais atividades 

laborais. É um importante aprendizado que determinará os papéis sociais na fase adulta,  

o homem no plantio e as mulheres nos afazeres da casa. PEREIRA (1998) ao estudar os 

Kaingang na Terra Indígena Apucaraninha, situada no Estado do Paraná, verificou que 

acima dos 6-7 anos as crianças ingressam de forma mais evidente no mundo do trabalho 

como mencionado acima.  

As médias e desvios-padrão dos testes de performance tendem a ser maiores 

para as crianças da zona urbana e rural não indígena, para ambos os sexos, exceto no teste 

sentar e alcançar e no teste shuttle run que é avaliado pelo menor tempo e não pelo maior. 

Ao comparar os valores deste estudo com a curva de GUEDES (1994) Londrina, Pr, 

observa-se que no teste salto horizontal as crianças das três zonas, em ambos os sexos,  

os valores ficam próximos ao percentil 25. No teste de sentar e deitar os meninos indígenas 

ficam próximos ao percentil 5 e os valores dos meninos da zona urbana e rural próximos ao 

percentil 25, já as meninas indígenas ficam próximas ao percentil 10 e as meninas da zona 

urbana e rural não indígena próximas ao percentil 25. No teste sentar e alcançar os meninos 

das zonas urbana e rural ficam próximos ao percentil 75, as meninas entre o percentil  

50 e 75 e os meninos e meninas indígenas acima do percentil 95.  

Os resultados do teste shuttle-run, para ambos os sexos e nas três regiões,  

ficam próximos aos valores encontrados para crianças de baixo nível sócio-econômico 

estudados por ROCHA FERREIRA (1987) em São Paulo e ANJOS (1989)  
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no Rio de Janeiro. Os resultados dos testes de sentar e alcançar das crianças do sexo 

masculino das três regiões e das  meninas da TI foram superiores, já as meninas da zona 

rural não indígena e urbana têm resultados semelhantes aos encontrados por  

REYES et al (2003) ao estudar crianças indígenas no México. No teste de salto horizontal 

as três zonas apresentam resultados maiores em ambos os sexos ao se comparar com as 

crianças indígenas estudadas por REYES et al (2003).  

As médias das medidas de performance controladas pela idade, peso e estatura 

por meio dos procedimentos estatísticos ANOVA e MANOVA são apresentados na tabela 

6. No presente estudo no teste de salto horizontal não existem diferenças significativas 

entre as três regiões, em ambos os sexos. Estudo realizado em Maputo na África também 

não encontrou diferenças significativas entre as regiões urbana e rural, em ambos os sexos 

(GUILA e AUGUSTO 2000), já no estudo de REYES et al (2003) as crianças da zona 

urbana tiveram resultados superiores, quando comparados com crianças da zona rural,  

em ambos os sexos. No presente estudo no teste de sentar e alcançar os valores das crianças 

indígenas são maiores, quando comparados com as crianças das zonas urbana e rural,  

em ambos os sexos. REYES et al (2003) não encontraram diferenças entre as meninas,  

mas entre os meninos os resultados da zona urbana foram superiores aos da zona rural.  

No presente estudo, no teste sentar e deitar os meninos das zonas urbana e rural têm 

resultados maiores, quando comparados com os da Terra Indígena, já entre as meninas não 

existe diferença, contudo ao se controlar apenas a idade, as meninas das zonas urbana e 

rural têm maiores resultados, quando comparadas com as indígenas. REYES et al (2003) 

encontraram valores maiores no teste sentar e deitar (repetições em 30 segundos) para as 

crianças da zona urbana, quando comparadas com as crianças da zona rural, em ambos os 

sexos.   

O acelerômetro foi utilizado para mensurar a quantidade de atividade física 

diária realizada pelas crianças e verifica-se uma tendência de maiores valores para as 

crianças da Terra Indígena em relação às crianças da zona rural e destas em relação às 

crianças da zona urbana, isto talvez ocorra pelo fato das crianças da Terra Indígena 

caminharem mais e realizarem jogos, brincadeiras e atividades laborais mais ativas do que 

as crianças da zona rural e urbana, contudo cabe salientar que essas diferenças não são 
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significativas. A inexistência de diferenças significativas entre as três zonas em ambos os 

sexos passa pela própria caracterização do contexto em que as crianças vivem, ou seja, uma 

cidade pequena com características de zona rural onde elas têm a oportunidade de realizar 

as atividades semelhantes àquelas realizadas na zona rural não indígena e indígena,  

tanto pelo espaço que lhes é permitido como pela segurança que lhes é assegurada. 

Considerações finais, os alimentos ingeridos pelas crianças da zona urbana e 

rural não indígena são mais diversificados, além disso, as crianças dessas zonas consomem 

mais alimentos energéticos e protéicos em relação às indígenas. O consumo de energia e 

proteínas foi estatisticamente menor para as crianças indígenas em relação às crianças da 

zona urbana e rural não indígena, mas as três zonas não atingem as necessidades 

energéticas diárias recomendadas. As atividades de jogos e brincadeiras são variadas nas 

três regiões e as laborais são mais realizadas pelas crianças indígenas, pois, para os povos 

indígenas em estudo, as crianças devem contribuir nos afazeres da família e, desta forma, já 

iniciam o aprendizado daquelas atividades, as quais farão na idade adulta e posteriormente 

transmitirão aos seus descendentes. Nos testes de performance,  controlando-se pela idade, 

peso e estatura, as diferenças ocorrem apenas no teste de flexibilidade em que as crianças 

indígenas de ambos os sexos têm resultados superiores em relação às demais e no teste de 

abdominal as crianças das zonas urbana e rural do sexo masculino têm resultados 

superiores aos meninos da Terra Indígena. Existe uma tendência de maior quantidade de 

atividade física diária das crianças indígenas em relação às crianças das outras duas zonas, 

contudo as diferenças não são significativas. Os fatores ambientais envolvidos parecem 

estar influenciando nos resultados dos testes de performance motora e na quantidade de 

atividade física diária, em que as características do contexto onde as crianças vivem,  

ou seja, uma cidade pequena com características de zona rural onde elas têm a oportunidade 

de realizar as atividades de jogos e brincadeiras semelhantes aos realizadas na zona rural 

não indígena e indígena, tanto pelo espaço que lhes é permitido como pela segurança que 

lhes é assegurada. Ressalta-se a necessidade de atividades físicas programadas, o que pode 

contribuir na melhora dos resultados nos testes de performance motora das crianças nas três 

regiões estudadas. 
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Tabela 1- Percentual dos alimentos ingeridos pelas crianças do sexo masculino e feminino 

da zona urbana, rural não Indígena e Terra Indígena 

 Masculino Feminino 

 Rural 

(n = 15) 

Urbano 

(n = 15) 

Indígena 

(n = 27) 

Rural 

(n = 16) 

Urbano 

(n = 16) 

Indígena

(n = 36) 

*Categorias dos Alimentos % % % % % % 

Cereais e derivados 23,8 22,7 28,9 22,1 22,3 29,3 

Tubérculos e raízes 5,1 3,4 1,8 2,9 2,5 2 

Açúcares e doces 10 11,1 8,9 11,6 13,4 8,6 

Leguminosos e derivados 9,4 9,6 12,6 8,7 8,3 12,9 

Verduras 2,2 1,3 1,8 2,3 1,9 0,7 

Frutas 3,6 4,8 2,6 4,6 5 2,4 

Carnes 8,7 9,6 5,6 9,3 10,2 5,4 

Ovos - 0,7 - 0,6 0,6 0,4 

Leite e derivados 8,5 6,4 0,5 8,7 6,3 0,7 

Café e infusões 10 8,3 14 8,1 8,9 15,7 

bebidas 1,4 0,7 2,3 1,1 0,6 1,2 

Preparações 9,4 11,1 13,5 9,2 10,5 13,4 

Gorduras 7,2 6,9 6,1 7,8 7,6 5,4 

Outros 0,7 3,4 1,4 3 1,9 1,9 

Total dos alimentos ingeridos 100 100 100 100 100 100 

*Classificação segundo categorias propostas pelo IBGE (1977). 
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Tabela 2- Resultados das diferenças rural não indígena, urbano e rural indígena da ingestão de energia e proteínas, médias dos 

valores ajustados pela idade. 

 

 Masculino  Feminino  

Rural (1) Urbano (2) Indígena 

(3) 

 Dif. Rural (1) Urbano (2) Indígena 

(3) 

  Dif.

n = 15 n = 15 n = 27  n = 16 n = 16 N = 36  

 

X             EP X EP X EP  X EP X EP X EP

              #Wilks’ Λ   p 

0,563           0,000

#Wilks’ Λ   p 

0,689          0,000 

 

energia    1479 69,1 1492 68,8 1149 51,6 1=2>3* 1430 79,8 1444 79,8 1055 53,2  1=2>3* 

Proteínas 56,3 4,9 59,2 4,8 37,7 3,6  1=2>3* 46,1    3,9 52,7 3,9 35,4 2,6  1=2>3* 



Tabela 3- Freqüência e percentual dos tipos de Jogos e brincadeiras realizados pelas 

crianças do sexo masculino e feminino da Terra Indígena, Zona Urbana e Zona 

Rural não Indígena 

 Masculino Feminino 

 Rural Urbano Indígena Rural Urbano Indígena

 n=15 n=15 n=27 n=16 n=16 n=36 

Atividades f % f % f % f % f % f % 

Carrinho 12 80 11 73 25 93 - - -  -  

Boneca/casinha/escolinha - - - - - - 16 100 16 100 35 97 

Bola de gude 6 40 5 33 26 96 - - - - 4 11 

Bola/ futebol 13 87 12 80 26 96 8 50 5 31 27 75 

Bola/voleibol 1 7 1 7 12 44 7 44 5 31 21 58 

Esconde-esconde 13 87 11 73 21 78 15 94 15 94 23 67 

Bicicleta 6 40 7 47 - 0 5 31 5 31 1 3 

Pega-pega/mãe 11 73 10 67 23 85 16 94 16 94 31 86 

Caçar passarinho/Estilingue 6 40 2 13 19 70 - - - - - - 

Subir em árvore 8 53 7 47 19 70 2 13 1 6 15 42 

Parquinho 

(balanço/escorregador) 
- - 2 13 7 26 2 13 - - 8 22 

Roda/ciranda - - - - - - 1 6 3 19 - - 

nadar 2 13 2 13 25 93 1 6 - - 24 67 

Tazzo 3 20 3 20 - - - - - - - - 

caçador 2 13 3 20 - - 2 13 2 13 - - 

Vídeo game 1 7 4 27 - - - - 1 6 - - 

Bola ao cesto/basquete 1 7 2 13 - - 3 19 2 13 1 3 

Brincar na areia/terra 1 7 5 33 - - 2 13 - - - - 

Brincar com animais 3 20 - - - - - - - - - - 

Luta/karate - - 1 7 6 40 - - - - - - 

Roda/brinquedo cantado - - 1 7 - - 1 6 2 13 1 3 

dançar - - - - - - 1 6 1 6 2 6 

Puxar carrinho com amigo 

em cima 
- - - - 8 30 - - - - - - 

outros 3 20 5 33 4 15 5 19 3 19 2 6 
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Tabela 4- Freqüência e percentual das atividades laborais realizadas pelas crianças do sexo 

masculino e feminino da Terra Indígena, Zona Urbana e Zona Rural não 

Indígena. 

 Masculino Feminino 

 Rural Urbano Indígena Rural Urbano Indígena

 n=15 n=15 n=27 n=16 n=16 n=36 

Atividades f % f % f % f % f % f % 

Roça             

roçar/carpir 1 7 - - 7 26 - - - - 5 14 

Plantar - - - - 6 22 - - - - 2 6 

Colher/quebrar 

milho 
3 20 - - 9 33 - - - - 6 17 

Casa             

Lavar louça 5 33 5 33 2 7 13 81 14 88 23 67 

Limpar casa 5 33 4 27 5 19 11 69 10 63 26 72 

Varrer  o quintal - - 2 13 3 11 2 13 3 19 3 8 

Lavar roupa - - - - - - 1 6 - - 15 42 

Cozinhar - - - - - - - - - - 4 11 

Outras             

Buscar lenha 2 13 2 13 22 81 - - - - - - 

Fazer artesanato - - - - - - - - - - 6 17 

Buscar água 2 13 2 13 - - - - 1 6 - - 

Tratar animais 4 27 2 13 - - 2 13 - - - - 

Outros 1 7 1 7 - - 1 6 1 6 3 8 
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Tabela 5- Médias e desvios-padrão das medidas antropométricas  e dos resultados dos 

testes de performance das crianças do sexo masculino e feminino das crianças 

da zona rural não indígena, urbana e rural indígena. 

Masculino Feminino 

Rural Urbano Indígena Rural Urbano Indígena 

n = 48 n = 48 n = 33 n = 51 n = 52 N = 45 

 

X DP X DP X DP X DP X DP X DP 

Idade  9,1 0,5 9,1 0,6 9,0 0,6 8,9 0,6 9,0 0,5 8,8 0,6 

Estatura (cm) 131,3 4,4 130,9 6,4 121,3 5,5 129,0 6,5 129,7 6,6 119,2 5,2 

Peso (Kg) 28,9 4,2 29,5 5,0 25,6 3,0 27,2 4,9 28,6 5,5 24,6 2,9 

Índice de massa 

corporal (Kg/m2 ) 
16,7 2,3 17,1 2,0 17,3 1,0 16,3 2,1 16,9 2,1 17,2 1,2 

Sit-ups, n/1 min 

(sentar e deitar) 
26,2 7,6 25,6 9,0 19,33 9,0 23,2 8,4 21,0 9,1 17,4 7,7 

Sit and reach, cm 

(sentar e alcançar) 
28,3 4,4 29,3 4,9 34,0 2,3 28,5 3,7 27,5 5,1 35,0 2,6 

Shuttle run, seg. 12,6 0,8 12,6 1,0 13,0 1,1 13,5 0,9 13,6 1,2 13,8 0,9 

Salto horizontal, cm. 122,8 17,1 121,9 18,6 119,9 18,1 110,8 13,8 109,9 17,4 110,0 13,9
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Tabela 6- Resultados das diferenças rural não indígena, urbano e rural indígena dos testes de performance, médias dos 

valores ajustados pela idade, peso e estatura.  

 

Dif. Os números indicam os locais com os quais existe diferença estatisticamente significativa (p < 0,05)*; - indica que entre todos os locais não existe 

diferença significativa (p < 0,05). 

Masculino   Feminino  
Rural (1) Urbano 

(2) 
Indígena 
(3) 

 Dif. Rural (1) Urbano (2) Indígena 
(3) 

  Dif.

N = 48 n = 48 n = 33  n = 51 n = 52 N = 45  

 

X EP       X EP X EP X EP X EP X EP  
              #Wilks’ Λ    p 

  0,731   0,000 
#Wilks’ Λ     p 
 0,692      0,000  

Sit-ups, n/1 min 
(sentar e deitar) 25,5 1,29 25,3 1,26 20,7 1,83  1=2>3* 22,5    

   

1,26 20,9 1,23 18,4 1,55 -

Sit and reach, cm 
(sentar e alcançar) 28,3 0,64 29,3 0,63 34,0 0,91  1=2>3* 28,8 0,60 27,7 0,59 34,6 0,74 1=2>3*

#Manova 

 



Tabela 7- Resultados das diferenças rural não indígena, urbano e rural indígena das atividades diárias, médias dos valores 

ajustados pela idade. 

Masculino    Feminino
Rural (1) Urbano (2) Indígena (3) Dif. Rural (1) Urbano (2) Indígena (3) Dif. 

n = 15 n = 15 n = 15  n = 17 n = 17 N = 18  

 

X EP        X EP X EP X EP X EP X EP
               

Atividades 
diárias 31658     1552 30657 1551 33322 1556 - 25337 1322 24635 1323 27219 1280 -

Dif. Os números indicam os locais com os quais existe diferença estatisticamente significativa (p < 0,05)* ou (p < 0,01)** ; - indica que entre todos os 

locais não existe diferença significativa (p < 0,05). 
#Manova 

 



Estado do Crescimento, Características Sócio-econômicas, Ingestão Alimentar, 

Atividade Física e Performance em Crianças Kaingang da Terra Indígena  

Rio das Cobras 

 

Introdução 

As mudanças ocorridas no Brasil têm tido impacto em diferentes setores da 

sociedade e, por conseguinte, na saúde. Se por um lado houve melhoria nas condições de 

vida, por outro, grande parte da população ainda vive em condições inadequadas de saúde. 

De acordo com estimativas feitas pelo INSTITUTO CIDADANIA (2001), tendo como base 

a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 1999, 27,4% da população 

vive abaixo da linha da pobreza, decrescendo no Sul do país, mas ainda atingindo a 18,3% 

da população. Má-nutrição, doenças infecto-contagiosas, deficiência de cuidados com a 

saúde, desemprego e baixa escolaridade são os principais problemas. Crianças vivendo em 

condições inadequadas de saúde podem apresentar estatura para idade abaixo de - 2 escore 

z da referência NCHS, o que pode caracterizar um déficit de estatura para idade que reflete 

o processo da falta de crescimento potencial, como resultado sub-ótimo de saúde ou de 

condições nutricionais (WHO, 1995). Em se tratando dos Povos Indígenas, os dados 

disponíveis indicam, em diversas situações, taxas de morbidade três a quatro vezes maiores 

que aquelas encontradas na população brasileira em geral. Verifica-se a presença de 

doenças infecto-contagiosas, desnutrição, entre outras, caracterizadas pela alta ocorrência 

de agravos que poderiam ser significativamente reduzidos com o estabelecimento de ações 

sistemáticas e continuadas de atenção básica à saúde no interior das áreas indígenas 

(POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS POVOS INDÍGENAS, 2000). 

Entre as crianças indígenas, a desnutrição ainda é a principal doença nutricional 

(YAMAMOTO, 2004). Esses fatores, associados com a alimentação inadequada,  

são apontados como causas da desnutrição energético-protéica (PEM) que reflete na 

redução do crescimento, na massa muscular, na capacidade de trabalho e em baixos níveis 

de performance em testes de velocidade, corridas de longa distância e força (FRISANCHO 

et al, 1980; SPURR, 1983, ROCHA FERREIRA, 1987).  
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Os fatores genéticos associados aos ambientais como ingestão alimentar, 

atividades físicas diárias e desportivas, entre outros podem estar contribuindo para explicar 

as variações populacionais  no crescimento e na performance,  medidas por meio dos testes 

de força, potência muscular, agilidade e flexibilidade.  

A literatura vem apontando que crianças indígenas apresentam valores de 

estatura para idade abaixo dos valores de referência, o que se pode observar nos estudos 

com as etnias ameríndias Tukanoan da Colombia e Achuar do Equador (ORR et al, 2001).  

No Brasil ocorre o mesmo com as crianças Kaingang (ROCHA, 1997) do alto-xingu e com 

as crianças Ikpeng (FAGUNDES, 2004). Ainda  estudos realizados por HORTA e CÉSAR 

(2001) com crianças indígenas, no Rio Grande do Sul, apontam para o déficit altura/idade 

em 47% das crianças estudadas, tendo como referência - 2 escore z da curva do NCHS. 

Neste estudo os autores apontam que as carências do contexto sócio-cultural poderiam estar 

influenciando no déficit de estatura das crianças estudadas. Os resultados encontrados por 

GUGELMIM et al (2001), entretanto, indicam que as crianças da etnia Xavante têm 

estatura superior em relação àquelas encontradas em outras etnias e aproximam-se dos 

valores reportados para as crianças não indígenas brasileiras. De maneira geral os estudos 

demonstram haver diferenças de estatura quando se observa diferentes grupos indígenas. 

Tais resultados devem ser vistos com cuidado quando se trata de populações indígenas, 

uma vez que os estudos realizados com essas populações, em sua maioria, apontam para 

valores de estatura abaixo da referência e, ao mesmo tempo quando estudadas as condições 

ambientais, estas apontam para um contexto com carências para a saúde dessas crianças.  

Os povos Kaingang foram alvo de estudos realizados por ROCHA (1997), 

HORTA e CÉSAR (2001), onde verificou-se crianças com déficit de estatura para a idade. 

Estes estudos envolveram algumas variáveis do contexto sócio-cultural, relacionadas ao 

estado de crescimento das crianças, contudo não discutem a variação de crescimento  

intra-grupo, principalmente em se tratando de características sócio-econômicas, de ingestão 

alimentar e atividade física. 

O presente estudo é realizado em população Indígena Kaingang.  

Os povos Kaingang que tradicionalmente viviam da caça, coleta e agricultura, hoje 

sobrevivem das roças administradas pela FUNAI, das roças familiares, da venda de 
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artesanato e da prestação de serviços para produtores rurais. Com a diminuição de suas 

terras, foram confinados em espaços que não atendem às necessidades materiais das 

famílias (TOMMASINO e FERNANDES, 2001).  

No Município de Nova Laranjeiras, Região Centro-Sul paranaense está 

localizada a Terra Indígena Rio das Cobras com Povos Kaingang. Esse município foi 

classificado com um baixo índice de desenvolvimento Humano (IDH), ficando no censo de 

1991 com o 12º pior índice, e no censo de 2000 com o 54º, entre os 399 municípios do 

Paraná (IPEA, 2000).  

O objetivo desta pesquisa é investigar o estado de crescimento,  

os fatores sócio-econômicos, a ingestão alimentar, a atividade física e a performance em 

crianças com 8 e 9 anos de idade com possível déficit de estatura e as demais crianças 

Kaingang na Terra Indígena Rio das Cobras. 

 

Método 

Este estudo caracterizou-se por ser transversal, utilizando-se de variáveis 

quantitativas e qualitativas. Participaram 78 escolares Kaingang entre 8 e 9 anos de idade 

freqüentando escolas na Aldeia e residentes na Terra Indígena (TI) Rio das Cobras, 

localizada no Município de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná. A Terra Indígena  

Rio das Cobras é demarcada pela FUNAI  (IBGE, 1991).. 

As informações obtidas em entrevistas com 63  mães/responsáveis pelas 

crianças, apontam que 95 % dos filhos têm pai e mãe, 5 % são filhos de mãe Kaingang e  

95 % das famílias entrevistadas informaram que a língua mais falada em suas residências é 

o Kaingang. 

Os dados foram coletados por meio de entrevista, de testes de performance e do 

acelerômetro. As entrevistas individuais, realizadas por um avaliador treinado, ocorreram 

nas escolas onde as crianças estavam matriculadas, sendo todos os pais convidados, 

comparecendo cerca de 80%.  
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O formulário de entrevista envolvia informações sobre as características 

étnicas, a atividade física, características sócio-econômicas e alimentação das crianças, 

entre elas: a) descendência dos pais e língua mais falada no domicílio, b) tipos de jogos e 

brincadeiras realizados pela criança, c) tipos de atividades laborais realizadas pelas 

crianças, d) escolaridade da mãe (anos de estudo) e renda domiciliar (reais) e,  

e) recordatório alimentar. O método recordatório de 24 horas consiste no relato de todos os 

alimentos consumidos no período de 24 horas, desde a primeira até a última refeição 

realizada neste intervalo de tempo. Os alimentos e/ou as preparações informados pelos 

entrevistados foram convertidos em medidas caseiras e posteriormente em peso (gramas). 

Os cálculos para quantificar o valor energético total da dieta e das proteínas ingeridas foram 

realizados com o auxílio do Software Diet Win. 

Ao realizar as entrevistas durante o projeto piloto deste estudo, percebeu-se a 

necessidade de contar com a colaboração de uma tradutora, pois algumas mães e crianças 

da Terra Indígena não falavam ou tinham dificuldade de falar o português. Durante a coleta 

de dados deste trabalho o entrevistador tentava inicialmente entrevistar a mãe/pai e/ou a 

criança, quando não conseguia recorria à tradutora o que permitiu que todas as mães/pais e 

crianças fossem entrevistados.  

Os testes de performance foram utilizados como indicadores de flexibilidade, 

potência muscular, resistência muscular dinâmica e agilidade: i) sentar e alcançar,  

cm (flexibilidade), ii) salto em distância, cm (potência muscular), iii) sentar e alcançar 

modificado, rep. em 1 minuto (força/resistência muscular) e, iv) shuttle-run, seg (agilidade). 

As medidas i e iii seguiram as recomendações publicadas pela  AAPHER (1980),  

a ii pela AAPHER (1976) e a iv) por MATSUDO (1987).  

Durante a realização do teste de performance shuttle run, quatro crianças 

indígenas não conseguiram entender o teste, mesmo depois dele ter sido demonstrado 

várias vezes. Então recorreu-se a um processo pedagógico do shuttle run, ou seja,  

foi diminuída a distancia percorrida para apenas dois metros. As crianças o realizavam 

andando até aprendê-lo,  sem dispêndio de energia que pudesse prejudicar a realização do 

teste, posteriormente, no formato original.  
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Para avaliar a composição corporal foram mensurados os seguintes dados 

antropométricos: peso (balança mecânica Filizola), estatura (estadiômetro fixado a parede 

Seca), circunferência do braço e da perna (fita métrica inelástica Cardiomed), dobra cutânea 

tricipital subescapular, suprailíaca e panturrilha (compasso de dobras cutâneas Harpenden) 

e diâmetros bicondilar do femur e biepicondilar do úmero (paquímetro Cardiomed).  

Todas as medidas foram realizadas por um grupo de avaliadores treinados da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste. As medidas seguiram as recomendações publicadas por 

LOHMAN  (1991), sendo registradas no lado direito do corpo. 

Os dados de área muscular do braço (AMB), área gorda do braço (AGB), índice 

de massa corporal (IMC), bem como os escores z de peso, estatura, IMC, AGB e AMB 

foram analisados utilizando-se o programa SISCRES (Morcillo e Lemos Marini, 2002) 

As crianças do sexo masculino e feminino foram classificadas em dois grupos 

de acordo com escore z de estatura para a idade. Grupo 1 quinze meninos (> - 3,55  e  

< -2 escore z) e vinte e cinco meninas (> - 3,89  e < - 2 escore z) e ao grupo 2  

dezoito meninos (> - 2 e < - 0,24 escore z) e vinte meninas (> - 2 e <  - 0,73 escore z). 

Foram consideradas com possível déficit de estatura para a idade as crianças abaixo de  

- 2 escore z da referência NCHS (WHO, 1995). 

Todas as medidas de performance e de composição corporal foram realizadas e 

registradas por um grupo de avaliadores treinados da Universidade Estadual do  

Centro-Oeste. 

A quantidade de atividade física diária e o gasto energético foram mensurados 

por meio do acelerômetro Bio-trainer 2 que é unidimensional. O aparelho foi colocado 

junto ao corpo da criança ao levantar e retirado ao deitar, durante três dias consecutivos.  

As informações foram armazenadas neste período. Foi recomendado às crianças e a seus 

pais alguns cuidados com a utilização do aparelho: a) ao colocar o aparelho junto verificar 

se ele encaixou bem até o fim; b) usar o aparelho o dia todo, só retirar para tomar banho e 

dormir, recolocar ao terminar de tomar banho e  ao acordar; c) não emprestar o aparelho 

para ninguém; d) cuidar para não perder, verificar sempre se o aparelho está na cintura;  

e) mexer no aparelho somente para colocar e tirar da cintura; f) as atividades diárias,  
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jogos brincadeiras e ajudar em casa podem ser feitas normalmente; g) não pode molhar o 

aparelho, h) todos os dias o avaliador verificará se vocês estão utilizando corretamente o 

aparelho. Cabe ressaltar que a parte digital onde é visualizada a contagem da quantidade 

das atividades diárias foi coberta por uma fita, impedindo que a criança visualizá-se as 

pontuações, para que elas não se motivassem a brincar com o aparelho junto às mãos, 

alterando os resultados. Considerando a operacionalização do estudo 30% das crianças da 

zona urbana e da zona rural não indígena e aproximadamente 40% das crianças da  

Terra Indígena foram avaliadas por meio do acelerômetro, as quais foram aleatoriamente 

sorteadas. 

A análise descritiva dos tipos de atividades físicas realizadas e dos tipos de 

alimentos ingeridos foi efetuada por meio de medidas de freqüência e percentual.  

A ANOVA (SPSS), com transformações em postos (ranks), foi utilizada para comparar os 

resultados das atividades físicas diárias, da energia e das proteínas ingeridas, da renda 

domiciliar, da escolaridade das mães e de cada um dos testes de performance, em separado, 

controlados pela idade, em função do fator crianças com baixa estatura e demais crianças. 

A MANOVA (SPSS), com transformação em postos (ranks), foi utilizada para comparar 

todos os testes de  performance em conjunto em função do fator crianças com baixa 

estatura e demais crianças controlando pela idade. A análise foi efetuada com separação por 

sexo. Para as comparações múltiplas foi utilizado Bonferroni. O nível de significância 

adotado para os testes estatísticos foi de 5%. 

 

Resultados 

Os valores das médias das variáveis sócio-econômicas são apresentados na 

tabela 1 e indicam que as crianças indígenas abaixo de -2 escore z de estatura para idade da 

referência NCHS (grupo 1) tendem a ter  menor renda domiciliar e mães com menor 

escolaridade, quando comparadas com as crianças indígenas acima de -2 escore z de 

estatura para idade da referência NCHS (grupo 2), em ambos os sexos, embora essas 

diferenças não sejam estatisticamente significativas.  
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O percentual dos alimentos ingeridos pelas crianças do sexo masculino e 

feminino do grupo 1 e do grupo 2 são apresentados na tabela 2. Os alimentos mais 

ingeridos para ambos os sexos, tanto para o grupo 1 como para o grupo 2 são semelhantes, 

entre eles o arroz, seguido do bolinho de trigo (cereais e derivados),  o café seguido do chá 

(café e infusões),  feijão (leguminosos e derivados),  a sopa seguida do virado (preparações) 

observando-se a quase inexistência de frutas, verduras, leite e derivados.  

Contudo verificou-se menor diversidade de tipos de alimentos ingeridos pelas crianças do 

grupo 1, bem como o consumo em menor quantidade.  

Os valores de ingestão energética e protéica são apresentados na tabela 3 e 

mostram que as crianças do grupo 1 tendem a consumir menos energia e proteínas,  

sendo a diferença  no consumo energético estatisticamente significativa. 

Os valores da média e do desvio padrão das medidas antropométricas são 

apresentados na tabela 4. Os resultados indicam uma tendência do grupo 1 apresentar 

menores valores nas medidas antropométricas, exceto no IMC e no %RTM. Médias das 

medidas antropométricas após serem controlados pela idade, estão na tabela 5, bem como 

as comparações entre os dois grupos em ambos os sexos. Os resultados indicam que as 

crianças do grupo  1 apresentam resultados significativamente menores quando comparadas 

com aquelas do grupo 2, exceto no IMC e no % RTM. 

Os valores do percentual dos jogos e brincadeiras realizados são apresentados 

na tabela 6  e das atividades laborais na tabela 7 . Entre os meninos os jogos e brincadeiras 

mais realizados são futebol, bola de gude, nadar, carrinho e pega-pega e as atividades 

laborais é o buscar lenha, para ambos os grupos, contudo um menor percentual de meninos 

do grupo 1 se envolve nas atividades. Para as meninas os jogos e brincadeiras mais 

realizados são brincar de boneca/casinha/escolinha, pega-pega, futebol e esconde-esconde e 

as atividades laborais são lavar louça, limpar a casa e lavar roupa, para ambos os grupos, 

contudo um menor percentual de meninas do grupo 1 se envolve nos jogos e nas 

brincadeiras.  

Os resultados dos testes de performance são apresentados na tabela 8  e indicam 

que as crianças do grupo 1 tendem a ter resultados inferiores nos testes de sentar e deitar, 

shuttle run e salto horizontal em ambos os sexos e resultados superiores no teste sentar e 
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alcançar para o sexo feminino. Em nenhum dos testes as diferenças entre as médias são 

estatisticamente significativas (tabela 9). 

Os resultados da quantidade de atividade física diária realizada são 

apresentados na tabela 10 e indicam que as crianças do grupo 1 tendem a ter menores 

valores, embora as diferenças não sejam estatisticamente significativas. 

 

Discussão  

As crianças com possível déficit de crescimento (grupo 1) tendem a ter  menor 

renda domiciliar e mães com menor escolaridade, quando comparadas com as demais 

crianças (grupo 2), em ambos os sexos, embora essas diferenças não sejam estatisticamente 

significativas. Estudos têm apontado para a influência do baixo nível socioeconômica na 

estatura das crianças. MALINA e BOUCHARD (2002) explicam que o baixo nível  

sócio-econômico, incluindo entre os indicadores a renda e a formação do responsável,  

é um fator importante que afeta o crescimento, sendo que as crianças com melhor nível 

sócio-econômico tendem a ser em média mais altas.  

Quanto aos tipos de alimentos mais consumidos verifica-se semelhança entre as 

crianças do grupo 1 e as do grupo 2 e, em geral, esses alimentos são pouco energéticos. 

Verifica-se ainda menor diversidade de tipos de alimentos ingeridos pelas crianças do 

grupo 1, bem como o consumo em menor quantidade para ambos os sexos. 

As crianças do grupo 1 tendem a consumir menos energia e proteínas, sendo a 

diferença  no consumo energético estatisticamente significativa. Segundo YAMAMOTO 

(2004), entre as crianças indígenas, a desnutrição ainda é a principal doença nutricional.  

A desnutrição energético-protéica (PEM) reflete, entre outros fatores, na redução do 

crescimento (FRISANCHO et al, 1980; SPURR, 1983). Em geral, as crianças estudadas 

consumem menos energia em relação às propostas pela FAU/WHO/ONU, RDA dos EUA, 

pela Coréia, pelo Reino Unido, bem como quando são avaliadas pelo nomograma proposto 

por Boothby e Berkson (SHILS et al, 2003). Elas possuem valores inferiores no consumo 

de energia, relatados para crianças de baixo nível sócio-econômico (ROCHA FERREIRA, 
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1987). Os meninos e as meninas indígenas do grupo 1 possuem valores próximos,  

e as demais crianças possuem valores superiores em relação às crianças pré-escolares filhas 

de mães com baixo nível escolar (Prado, 2000). As crianças indígenas possuem valores de 

proteína próximos aos recomendados pela FAU/WHO/ONU, RDA dos EUA,  

pelo Reino Unido e Austrália (SHILS et al, 2003) e, possuem valores inferiores aos 

relatados para crianças de baixo nível sócio-econômico (ROCHA FERREIRA, 1987). 

Os resultados das medidas antropométricas mostram que as crianças indígenas 

abaixo de -2 escore z de estatura para idade também apresentam menores valores nas outras 

medidas antropométricas quando comparadas com as crianças acima de -2 escore z de 

estatura para idade, exceto no IMC e no %RTM. Contudo quando são controlados o peso e 

a estatura essas diferenças desaparecem.  

Entre os meninos os tipos de jogos e brincadeiras e os tipos de atividades 

laborais são semelhantes em ambos os grupos, contudo um menor percentual de meninos 

do grupo 1 participam das atividades, principalmente nas mais ativas. Entre as meninas os 

jogos e brincadeiras e as atividades laborais são semelhantes em ambos os grupos,  

contudo um menor percentual de meninas do grupo 1 participam dos jogos e brincadeiras, 

principalmente nas mais ativas. Percebe-se a inexistência de atividades planejadas e 

organizadas, tanto nas aulas de Educação Física como fora do ambiente escolar. A mesma 

tendência é observada em outros estudos em que o desenvolvimento motor parece ser mais 

decorrente dos ambientes onde as crianças praticam as atividades informalmente, do que 

daqueles  onde elas são praticadas formalmente (TAGLIARI e KREBS (2000). 

Os resultados dos testes de performance controlados pela idade indicam que as 

crianças do grupo 1 tendem a ter resultados inferiores nos testes de sentar e deitar,  

shuttle run e salto horizontal e, resultados superiores no teste sentar e alcançar para o sexo 

feminino. Percebe-se que nos testes indicadores de força e agilidade as crianças do grupo 1 

têm resultados menores. Em estudo realizado por ROCHA FERREIRA (1987) as crianças 

com nível sócio-econômico mais baixo, tinham estatura menor e resultados inferiores nos 

testes de performance, quando comparadas com as crianças de melhor nível  

sócio-econômico. Ao comparar crianças desnutridas e não desnutridas da  

Baixada Fluminense, ANJOS (1988) verificou que no teste shuttle run, no teste de impulsão 
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vertical e no de corrida de 50 metros existe uma tendência de melhores resultados para as 

crianças não desnutridas, embora as diferenças não sejam significativas.  

As crianças indígenas estudadas por REYES et al (2003) tiveram desempenho inferior nos 

testes de sentar e alcançar e de salto horizontal, quando comparadas com ambos os grupos e 

sexos deste estudo. Comparando os resultados do presente estudo com a curva de  

GUEDES (1994) verifica-se que no salto horizontal os meninos do grupo 1 ficam entre o 

percentil 10 e 25 e do grupo 2 próximos ao percentil 25 e, as meninas do grupo 1 ficam 

entre o percentil 10 e o 25 e as do grupo 2 ao percentil 25. No teste de sentar e deitar os 

meninos do grupo 1 ficam próximos ao percentil 5 e os do grupo 2 próximos ao  

percentil 10 e, as meninas do grupo 1 próximas ao percentil 5 e as do grupo 2 próximas ao 

percentil 10.  No teste sentar e alcançar ambos os grupos e  sexos ficam acima do  

percentil 95. As crianças indígenas estudadas por REYES et al (2003) tiveram desempenho 

inferior nos testes de sentar e alcançar e de salto horizontal,  quando comparadas com 

ambos os grupos e sexos deste estudo. 

As crianças do grupo 1 tendem a ter menores valores de quantidade de 

atividade física diária, medida por meio do acelerômetro, quando comparadas com as 

crianças do grupo 2, embora as diferenças não sejam estatisticamente significantes.  

Estes resultados podem estar relacionados com a menor participação das crianças do grupo 

1 em jogos, brincadeiras e atividades laborais mais ativas, quando comparadas com as do 

grupo 2, em ambos os sexos. A inexistência de diferenças significativas entre os  

dois grupos em ambos os sexos passa pela própria caracterização do contexto onde vivem, 

ou seja uma aldeia com espaço e segurança para a realização de tais atividades. 

Considerações finais, as crianças do grupo 1 tendem a apresentar menores 

resultados nas características sócio-econômicas, de atividade física, de performance e 

ingestão nutricional, sendo apenas a ingestão energética estatisticamente significativa, 

quando comparadas com as crianças do grupo 2.  As características do contexto estudadas 

parecem ser menos favoráveis para as crianças do grupo 1, contribuindo para um 

desenvolvimento menos favorável, quando comparadas com as crianças do grupo 2. 
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Tabela 1- Resultados das diferenças entre crianças do sexo masculino e feminino indígenas 

do grupo 1 e do grupo 2 das características sócio-econômicas. 

Masculino Feminino 

Grupo 1 Grupo 2 Dif. Grupo 1 Grupo 2 Dif. 

n = 11 n = 16  n = 17 n = 19  

 

X EP X EP  X EP X EP  

Escolaridade da mãe 2,4 0,91 2,6 0,76 ,820 2,5 0,63 4,0 0,60 ,226 

Renda domiciliar 161,3 69,9 275,1 221,8 ,205 235,1 50,84 325,6 47,5 ,161 

Dif. Diferença significativa (p < 0,05). 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

 

Tabela 2- Percentual dos alimentos ingeridos pelas crianças do sexo masculino e feminino 

indígenas do grupo 1 e do grupo 2. 

 Masculino Feminino 
 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 
 (n=11) (n=16) (n=17) (n=19) 
*Categorias dos Alimentos % % % % 
Cereais e derivados 31,8 28,9 29,3 29,7 
Tubérculos e raízes 2,5 1,5 1,9 2 
Açúcares e doces 6,3 10,5 7,5 9,5 
Leguminosos e derivados 13,9 11,9 14,1 12,8 
Verduras 2,5 1,5 0,9 0,7 
Frutas 1,3 1,5 1,9 1,4 
Carnes 5,1 5,9 4,7 6,1 
Ovos - - 0,9 - 
Leite e derivados - 0,7 - 1,4 
Café e infusões 15,2 13,3 17,2 15,5 
Bebidas 1,2 2,9 0,9 1,4 
Preparações 13,9 13,3 14,1 12,1 
Gorduras  5,1 6,6 4,7 5,4 
Outros 1,2 1,5 1,9 2 
Total  dos alimentos ingeridos 100 100 100 100 
*Classificação segundo categorias propostas pelo IBGE (1977). 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 
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Tabela 3- Resultados das diferenças entre crianças do sexo masculino e feminino indígenas 

do grupo 1 e do grupo 2 da ingestão alimentar, médias dos valores ajustados pela 

idade 

Masculino Feminino 

Grupo 1 Grupo 2 Dif. Grupo 1 Grupo 2 Dif. 

n = 11 n = 16  n = 17 n = 19  

 

X EP X EP  X EP X EP  

Energia 1041 69,4 1231 57,5 ,016 931 58,4 1159 55,2 ,008 

Proteínas 35,9 3,50 40,1 2,90 ,488 31,4 3,27 38,8 3,10 ,111 

Dif. Diferença significativa (p < 0,05). 

Grupo 1- (abaixo de -2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

 

Tabela 4- Média e desvios-padrão das medidas antropométricas das crianças do sexo 

masculino e feminino indígenas do Grupo 1 e do grupo 2. 

Masculino Feminino 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

N=15 N=18 N=25 N=20 

 

X DP  DP X DP X DP 

Idade  9,0 0,5 9,0 0,6 8,8 0,6 8,9 0,6 

Estatura (cm) 117,0 3,6 124,8 4,2 115,9 3,7 123,3 3,5 

Peso (Kg) 23,4 2,4 27,4 2,3 23,1 2,9 26,3 2,3 

IMC (Kg/m2 ) 17,1 1,2 17,6 0,8 17,3 1,4 17,1 0,9 

Diâmetro biepicondilar do úmero  4,8 0,3 5,0 0,3 4,6 0,3 4,9 0,3 

Diâmetro condilar do fêmur 7,5 0,3 7,7 0,3 7,1 0,5 7,5 0,2 

Circunferência panturrilha (cm) cia  24,0 1,4 26,0 1,4 24,3 1,6 25,6 1,2 

Circunferência do braço (cm) 16,7 1,0 18,1 1,2 17,3 1,1 18,5 1,1 

Área muscular do braço (cm2 ) 17,5 2,1 19,9 2,7 18,2 2,2 19,7 2,1 

Área gorda do braço (cm2 ) 4,9 0,8 6,4 1,7 5,8 1,5 7,6 1,8 

Soma dobras (mm) 19,7 1,8 24,6 5,7 24,3 4,5 27,4 4,3 

RMT (%) 71,9 9,9 70,5 13,3 78,6 11,7 73,9 8,1 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS)  
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Tabela 5- Resultados das diferenças entre crianças do sexo masculino e feminino indígenas 

do grupo 1 e do grupo 2 dos dados antropométricos, médias dos valores 

ajustados pela idade. 

Grupo 1: (abaixo de – 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2: (acima de – 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS)
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Tabela 5- Resultados das diferenças entre crianças do sexo masculino e feminino indígenas do grupo 1 e do grupo 2 dos 

dados antropométricos, médias dos valores ajustados pela idade. 

 

Masculino  Feminino

Grupo 1 Grupo 2  Dif. Grupo 1 Grupo 2  Dif. 

n = 15 n = 18   n = 25 n = 20  

  

X           EP X EP X EP X EP

              p Wilks’ p 

,221   ,000 

Wilks’ 

 ,233     0,000  

 

Estatura (cm)            

             

             

             

             

             

117,2 0,73 124,6 0,66 ,000 116,1 0,50 123,1 0,56 ,000

Peso (Kg) 23,5 0,53 27,3 0,49 ,000 23,2 0,44 26,1 0,49 ,000

IMC (Kg/m2 ) 17,1 0,26 17,6 0,24 ,131 17,4 0,23 17,1 0,26 ,496

Diâmetro biepicondilar do úmero  4,8 0,07 5,0 0,06  ,031 4,6 0,06 4,9 0,07  ,002 

Diâmetro condilar do fêmur 7,5 0,08 7,7 0,07  ,036 7,1 0,07 7,5 0,08  ,002 

Circunferência panturrilha (cm)cia  24,1 0,35 26,0 0,31  ,000 24,4 0,27 25,5 0,30  ,006 

Circunferência do braço (cm) 16,8 0,28 18,1 0,26  ,001 17,4 0,19 18,4 0,21  ,001 

Área muscular do braço (cm2 ) 17,6 0,60 19,8 0,54 ,019 18,2 0,40 19,6 0,45 ,030

Área gorda do braço (cm2 ) 4,8 0,36 6,4 0,33 ,001 5,9 0,31 7,5 0,34 ,001

Soma dobras (mm) 19,7 1,16 24,6 1,05  ,005 24,4 0,84 27,3 0,94  ,044 

RMT (%) 72,0 3,05 70,4 2,79 ,559 78,6 2,06 73,8 2,31 ,163

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 



Tabela 6- Freqüência e percentual dos tipos de jogos e brincadeiras realizados pelas 

crianças do sexo masculino e feminino indígenas do grupo 1 e do grupo 2. 

 Masculino Feminino 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 n=11 (100%) n=16 (100%) n=17 (100%) n=19 (100%) 

Atividades f % f % f % F % 

Carrinho 10 91 15 94 - - - - 

Boneca/casinha/escolinha - - - - 16 94 19 100 

Bola de gude 10 91 15 94 2 12 2 12 

Bola/ futebol 10 91 16 100 10 59 17 89 

Bola/voleibol 5 45 7 44 7 41 14 74 

Esconde-esconde 8 73 13 81 9 53 14 74 

Pega-pega/mãe 10 91 13 81 13 76 18 95 

Caçar passarinho/Estilingue 9 82 10 63 - - - - 

Subir em árvore 8 72,7 11 69 7 41 8 42 

Parquinho (balanço/escorregador) 2 18 5 31 3 18 5 26 

Nadar 10 91 15 94 11 65 13 68 

Luta/karate 2 18 4 25 - - - - 

Dançar - - - - - - 2 12 

Puxar carrinho com amigo em cima 2 18 6 38 - - - - 

Outros 1 9 3 19 1 6 1 5 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 
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Tabela  7- Freqüência e percentual dos tipos de atividades laborais realizadas pelas 

crianças do sexo masculino e feminino indígenas do grupo 1 e do grupo 2.  

 Masculino Feminino 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

 n=11 (100%) n=16 (100%) n=17 (100%) n=19 (100%)

Atividades f % f % f % f % 

Roça         

roçar/carpir 2 18 5 31 2 12 3 16 

Plantar 2 18 4 25 1 6 1 5 

Colher/quebrar milho 4 36 5 38 2 12 3 16 

Casa         

Lavar louça 1 9 1 6 13 76 10 53 

Limpar casa 1 9 4 25 11 65 15 79 

Varrer o quintal 1 9 2 13 1 6 2 11 

Lavar roupa - - - - 7 41 8 42 

Outras         

Buscar lenha 9 82 14 88 - - - - 

Fazer artesanato - - - - 3 18 3 16 

Vender artesanato - - - - 2 12 1 5 

Outros - - - - 2 12 1 5 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 
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Tabela 8- Médias dos valores e desvios padrão das crianças do sexo masculino e do sexo 

feminino indígenas do grupo 1 e do grupo 2 

Masculino Feminino 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

N=15 N=18 N=25 N=20 

 

X DP X DP X DP X DP 

Idade  9,0 0,5 9,0 0,6 8,8 0,6 8,9 0,6 

Sit-ups, n/1 min (sentar e deitar) 18,3 6,4 20,2 10,9 16,8 6,8 18,3 8,7 

Sit and reach, cm (sentar e 

alcançar) 

34,0 2,5 34,0 2,2 35,6 2,5 34,4 2,7 

Shuttle run, seg. 13,2 1,2 12,9 0,9 14,0 0,9 13,6 0,9 

Salto horizontal, cm. 115,1 18,1 123,8 17,5 107,0 13,3 113,0 14,8 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2-(acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 
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Tabela 9- Resultados das diferenças entre crianças do sexo masculino e feminino indígenas 

do grupo 1 e do grupo 2 da performance motora, médias dos valores ajustados 

pela idade. 

Masculino Feminino 

Grupo 1 Grupo 2  Dif. Grupo 1 Grupo 2  Dif. 

n = 15 n = 18  n = 25 n = 20  

 

X EP X EP  X EP X EP  

     Wilks’  p 

,937   ,769 

     Wilks’  p 

,814   ,084 

 

Sit-ups,n/1 min 

(sentar e deitar) 
18,4 2,40 20,1 2,19  ,579 16,6 1,50 18,5 1,68  ,518 

Sit and reach, cm 

(sentar e alcançar) 
34,0 0,62 34,0 0,57  ,816 35,6 0,49 34,3 0,55  ,051 

Shuttle run, seg. 13,2 0,26 12,9 0,25  ,301 14,0 0,17 13,6 0,19  ,145 

Salto horizontal, cm. 115,2 4,67 123,8 4,27  ,275 106,8 2,77 113,3 3,10  ,137 

Dif. Diferença significativa (p < 0,05). 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

 

Tabela 10- Resultados das diferenças entre crianças do sexo masculino e feminino 

indígenas do grupo 1 e do grupo 2 das atividades físicas diárias, médias dos 

valores ajustados pela idade. 

 Masculino Feminino 

 Grupo 1 Grupo 2 Dif. Grupo 1 Grupo 2 Dif. 

 n = 7 n = 8  n = 9 n = 9  

 X EP X EP  X EP X EP  

Atividades diárias 30995 2956 35133 2752 ,342 26106 2659 28333 2659 ,586 

Dif. Diferença significativa (p < 0,05). 

Grupo 1- (abaixo de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 

Grupo 2- (acima de - 2 escore z de estatura para a idade da referência NCHS) 
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No capítulo 1 foi efetuada uma revisão de estudos sobre o crescimento físico e 

o estado nutricional de crianças indígenas sob o ponto de vista antropológico.  

Nesses trabalhos as crianças indígenas apresentavam estatura para idade abaixo da 

referência nacional. Os dados apontam para possíveis influências genéticas que, associadas 

às condições de carências ambientais, agravam o crescimento e o desenvolvimento. 

Resultados semelhantes são encontrados no presente trabalho (capítulos 2 e 4). 

No capítulo 2 investigou-se o crescimento físico das crianças indígenas, 

urbanas e rurais não indígenas que residiam próximas à aldeia e num mesmo município.  

As crianças residentes nas zonas urbana e rural apresentam maior estatura e peso do que as 

residentes na Terra Indígena e também maiores valores na maioria dos outros indicadores 

de crescimento, após serem controlados pela idade. As outras medidas do crescimento 

(circunferências, dobras e diâmetros), quando controladas pela idade, peso e estatura podem 

explicar pouco as diferenças entre as crianças da três zonas, com exceção das meninas 

indígenas em que a área muscular do braço foi maior e as dobras cutâneas foram menores, 

quando comparadas com as meninas das zonas rural não-indígena e urbana.  

A estatura para idade das crianças indígenas tanto para o sexo masculino como 

para o feminino situa-se abaixo de - 2 escore z da referência NCHS (National Center for 

Health Statistics)  o que, segundo a Organização Mundial de Saúde, pode se caracterizar 

como déficit de estatura. No capítulo 4 foram avaliadas, especificamente, as crianças 

indígenas abaixo de - 2 escore z de estatura para idade da referência NCHS (grupo 1) e as 

crianças indígenas acima de - 2 escore z (grupo 2), na tentativa de estudar as variações 

existentes entre os dois grupos. Observou-se  que 56% das meninas e 45% dos meninos 

estavam abaixo do índice. As crianças do grupo 1 têm valores antropométricos 

estatisticamente menores do que as crianças do grupo 2 e tais diferenças desaparecem ao se 

controlar o peso e a estatura. 

A nutrição adequada é fundamental  para o crescimento, para a saúde atual e 

futura da criança. A sub-alimentação, mais especificamente, a desnutrição  

energético-protéica provoca distúrbios no crescimento (CARRAZA e MARCONDES, 1991 

e FEET, 2000). No presente estudo as crianças com maior consumo de energia e proteínas 

Discussão Geral e Considerações Finais 
131



apresentam melhores resultados de estatura, peso, dobras cutâneas, diâmetros e 

circunferências, quando comparadas com aquelas com menor ingestão alimentar. 

Os alimentos consumidos pelas crianças das zonas urbana e rural são mais 

diversificados, conforme capítulo 3. O consumo de energia e proteínas é estatisticamente 

menor para as crianças indígenas em relação às crianças da zona urbana e rural não 

indígena, mas as três zonas não atingem as necessidades energéticas diárias recomendadas. 

Quando as crianças indígenas são analisadas em separado no capítulo 4, observa-se que 

existe variação entre os grupos, isto é as crianças abaixo de - 2 escore z de estatura para 

idade da referência NCHS (grupo 1) ingerem menor diversidade, quantidade de alimentos e 

consumo energético. 

Nas três regiões estudadas (capítulo 3) percebe-se a inexistência de atividades 

planejadas e organizadas, tanto nas aulas de Educação Física como fora do ambiente 

escolar. A mesma tendência é observada em outros estudos onde o desenvolvimento motor 

parece ser mais decorrente dos ambientes onde as crianças praticam as atividades 

informalmente, do que daqueles onde elas são praticadas formalmente (TAGLIARI e 

KREBS, 2000). Os jogos e brincadeiras apresentam uma certa variação entre as  

três regiões. Nas zonas urbana e rural as atividades laborais mais realizadas, tanto para os 

meninos como para as meninas são aquelas realizadas dentro de casa, e de uma certa 

maneira praticadas também pelas meninas da Terra Indígena. Os meninos indígenas se 

envolvem mais nas atividades da roça e no buscar lenha. As atividades de jogos e 

brincadeiras e principalmente as laborais envolvem maior força muscular do braço das 

crianças indígenas, o que também pode ser observado nas meninas. Esses resultados podem 

estar relacionados à maior área muscular dos braços das meninas indígenas,  

quando comparadas com as demais, após controlar peso e estatura, e também semelhança 

do escore z de área muscular entre as crianças das três regiões (capítulo 2). No capítulo 4, 

em se tratando especificamente das crianças indígenas, os tipos de jogos e brincadeiras e os 

tipos de atividades laborais são semelhantes nos grupos 1 e 2, contudo um menor 

percentual de meninos e meninas do grupo 1 participam das atividades, principalmente nas 

mais ativas. 
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Nos testes de performance (capítulo 3) ao controlar pela idade verifica-se 

tendência de maiores valores para as crianças da zona urbana e rural, quando comparadas 

com as indígenas de ambos os sexos, com exceção do teste sentar e alcançar.  

Quando controlados pela idade, peso e estatura, percebe-se a tendência de melhores 

resultados para as crianças de zonas urbana e rural nos testes de sentar e deitar e shuttle run, 

e maiores valores para as crianças indígenas no teste de salto horizontal e sentar e alcançar. 

Os valores do teste de salto horizontal se modificam ao se controlar o peso e a estatura o 

que mostra que estas variáveis estão relacionadas a este teste no presente estudo.  

Em se tratando, especificamente, das crianças indígenas (capítulo 4), existe uma tendência 

de melhores valores para as crianças do grupo 2 (acima de - 2 escore z de estatura para 

idade da referência NCHS). 

Há uma tendência de maior quantidade de atividade física diária, avaliada por 

meio do acelerômetro, das crianças indígenas em relação às crianças das outras duas zonas. 

Contudo as diferenças não foram significativas, após controlar pela idade. 

As possíveis influências dos fatores genéticos, associados ao estilo de vida, 

podem ser fatores explicativos nas diferenças de crescimento encontradas nesta pesquisa. 

As características do contexto sócio-cultural em que as crianças vivem podem estar 

influenciando nos resultados dos testes de performance e na quantidade de atividade física 

diária. A cidade pequena, com características de zona rural, oferece espaço e segurança 

para a prática diária de uma vida ativa.  As crianças têm a oportunidade de realizar jogos e 

brincadeiras semelhantes aos realizados na zona rural não indígena e indígena,  

respeitando-se as diferenças culturais. 

Ao se tratar especificamente das crianças indígenas (capítulo 4),  

o grupo 1 (abaixo de - 2 escore z de estatura para idade da referência NCHS) tende a 

apresentar menores resultados nas características sócio-econômicas, de atividade física, de 

performance e ingestão nutricional, sendo apenas a ingestão energética estatisticamente 

significativa, quando comparadas com as crianças do grupo 2 (acima de - 2 escore z de 

estatura para idade da referência NCHS). As características do contexto estudadas parecem 

ser menos favoráveis para as crianças do grupo 1, contribuindo para um desenvolvimento 

menos favorável, quando comparadas com as crianças do grupo 2. 
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Estes trabalhos apontam que ações integradas entre universidade,  

prefeitura municipal, Fundação Nacional do Índio, Fundação Nacional de Saúde,  

entre outras entidades e os povos indígenas devem ser efetuadas. A universidade pode 

trabalhar junto às comunidades indígenas no sentido de auxiliar no resgate dos alimentos 

tradicionais e de novos alimentos que venham a ser aceitos pela comunidade, inclusive de 

frutas e verduras, as quais foram quase inexistentes neste estudo. O auxílio na 

administração de hortas e pomares poderia contribuir na diversidade de alimentos para 

esses grupos, visto que a Sede da Aldeia fornece sementes de alguns tipos de alimentos 

como feijão e milho. Outra contribuição seria na combinação e utilização dos alimentos. 

Deve-se ter claro que o grupo possui suas próprias características sendo necessário entender 

e respeitar a cosmologia do grupo envolvida com a alimentação. Esta atuação poderia ser 

estendida as outras duas regiões em estudo. Melhoras na condição alimentar repercutiriam 

favoravelmente no crescimento dessas crianças. 

Em se tratando de atividade física verifica-se que nas três regiões as atividades 

são quase que exclusivamente informais, o que pode ter influenciado no resultado dos testes 

de performance, uma vez que atividades programadas poderiam melhorar o desempenho 

nestes testes. Essas atividades contribuem ampliando o repertório motor das crianças, 

resultando desta forma em condições mais favoráveis para a realização das atividades 

diárias e esportivas e preparando as crianças para outras atividades mais complexas que 

aprenderão no futuro.  

A Universidade pode ter um papel importante no resgate das atividades 

tradicionais do grupo e  do ensino de outras atividades necessárias para o desenvolvimento 

potencial dessas crianças, seja por meio da atuação em conjunto com os professores de 

classe nas aulas de Educação Física, seja pelo oferecimento de projetos de extensão de 

brincadeiras e esportes, ou também pela criação de clubes esportivos ou de equipes 

esportivas em diferentes modalidades, para que essas crianças tenham a oportunidade de se 

envolver com a cultura esportiva do nosso país.  

Estudos envolvendo o crescimento das crianças indígenas devem ser 

aprofundados, investigando as questões genéticas, realizando-se estudos longitudinais e 

também observando-se a diversidade das crianças de mesma etnia vivendo em diferentes 

aldeias. 
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Matriz para a entrevista com o responsável e com a criança 

 

Identificação, etnia  e exposição ao ambiente 

Objetivos Variáveis indicadores questões 

Identificação da criança Nome completo: 

Data de nascimento (dia/mês/ano): 

Local de nascimento:  

Local de residência 

(município/urbano/rural/terra indígena): 

Escola: 

 

Identificação dos pais Nome completo(pai e mãe):  

Identificar os 

sujeitos da 

pesquisa 

Identificação do entrevistado Nome completo: 

Grau de parentesco em relação a 

criança: 

 

Sobrenome dos pais e/ou 

identidade indígena. 

 

- Sobrenome dos pais: 

- Identidade segundo organização social 

na terra indígena de acordo com as 

“metades clânicas”: Kamé/kairu. 

 

 

Descendência dos pais e avós Descendência dos pais e avós  

Local de nascimento dos pais Local de nascimento dos   

Identificar as  

características 

étnicas segundo 

descendência e 

língua falada.   

Língua falada na família Língua mais falada na família: 

Segunda língua falada: 

 

Verificar o tipo físico dos 

residentes da terra indígena.  

  Identificar o 

“cline” (traços 

físicos comuns de 

uma população) 

Verificar o tipo físico dos 

moradores da cidade (urbana 

e rural)  

  

Local de nascimento dos pais Local de nascimento do pai e da mãe  Verificar o fator 

de migração Razão da migração Razão da migração  
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Sócio econômico, demográfico e ambientais. 

Objetivos variáveis Indicadores questões 

Renda familiar - Composta pelo ganho individual de cada 

membro e somatório de todos os ganhos 

monetários em real pelos diferentes 

membros da família (mensal e anual); 

- Produção de alimentos ou artesanato 

considerando seu valor para troca ou 

utilização, expresso em reais (mensal e 

anual, determinados períodos): 

 

Nível de Instrução dos pais - Expresso em anos de séries concluídas; 

- Hierarquia/posição ocupada na terra 

indígena: 

 

Condição de trabalho dos 

pais 

- Tipo de ocupação do pai e da mãe e 

demais membros da família: 

 

Trabalho infantil Tipo, freqüência, duração. Recebe algo em 

troca. 

 

Equipamentos domésticos Tipos (rádio, tv, fogão -gás/lenha-, 

geladeira) 

 

Tipo de Moradia Casa madeira, alvenaria ou outro tipo 

(mista madeira e tijolo; palha; lona 

plástica; outros). Cômodos (tipo e 

quantidade); serviços básicos: água 

(origem da água para beber; água 

encanada, dentro ou fora de casa; poço, 

fonte, fonte protegida ou córrego); esgoto 

( privada da casa: sanitário com descarga, 

casinha, fossa, não tem) energia elétrica 

(sim/não – o que é usado para iluminar a 

casa: lâmpada elétrica, lampião, vela, fogo 

de chão, bateria, outros) 

 

Registro A criança têm registro (cartório/FUNAI)  

Monitoramento Peso e estatura  

Verificar as 

características 

sócio-

econômicas e 

demográficas. 

Escola Freqüência (motivo), repetência (motivo); 

língua falada. 
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Número de pessoas na 

família 

- Quantidade de pessoas residentes 

segundo idade e sexo: 

 

Lixo Depósito de lixo (junto a casa, no mato, 

em latões, enterra, queima) 

 

Animais Animais domésticos ou de criação na/ou 

próximos a casa. 

 

Agrotóxicos Agrotóxicos utilizados nas plantações; 

proteção individual recomendada. 

 

Consumo alimentar, acesso e aquisição de alimentos. 

Objetivos variáveis indicadores questões 

Verificar o 

consumo 

alimentar 

- Consumo de alimentos Recordatário de 24 horas, prospecção da 

qualidade alimentar pelo modelo INCAP 

(1961);  ou 

- Recordatário alimentar de 24 horas 

(Beaton e col, 1979; Treiber e col. 1990)  

ou (Prado) 

 

Verificar o 

cardápio 

alimentar 

- Cardápio alimentar 

semanal. 

- Tipos e quantidade de alimentos 

consumidos durante as refeições e extra-

refeição pela família e pela criança. 

 

Verificar a 

aquisição e o 

conhecimento 

em relação a 

nutrição 

- Decisão do alimento a ser 

comprado; 

- Citação dos alimentos 

mais importantes 

- Quais alimentos a criança 

não pode comer (motivos) 

- Pessoa que decide o alimento a ser 

comprado; 

- Citação dos alimentos mais importantes 

e motivos. 

- citação dos alimentos que a criança não 

pode comer e seus motivos (devido a 

idade, devido a estar doente, devido a 

fazer mal, outros motivos)”crenças”” 

 

Verificar as 

situações de 

fome ou não. 

Fome/carência 

alimentar/fome sazonal/ 

não há 

Questionário (Mapa da Fome II entre 

povos indígenas, 1995) 
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Atividade Física 

Objetivos variáveis indicadores questões 

Componentes da atividade 

física 

Intensidade (custo energético para realizar a 

atividade); freqüência (número de vezes); 

duração (tempo); tipo e motivos. 

 

Locais de realização Locais  

Locomoção até a escola e, 

demais ambientes. 

Distância e meios de locomoção  

Percepção em relação aos 

ambientes para prática da 

atividade física da criança 

Possíveis ambientes, Existem programas 

nesses ambientes; existem equipamentos 

nesses ambientes. 

 

Prática da atividade física da 

criança com os membros da 

família ou demais pessoas 

Pessoas em relação aos componente da 

atividade física  

 

Verificar a 

atividade 

física 

Inatividade Tempo permanecido sentado ou ditado. 

Incluindo tempo gasto assistindo tv, 

estudando e dormindo) 
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Entrevista para as crianças e responsáveis 

 

Essa entrevista contém perguntas fáceis de serem respondidas, não existem 

respostas certas ou erradas, mas sim resposta verdadeira, ou seja, aquelas que realmente 

mostrem como a sua criança é. Seu nome e o nome do(a) seu filho(a) serão mantidos em 

sigilo. 

Obs: as crianças participaram apenas no item III  

 

I -    Identificação, etnia e exposição ao ambiente 

1. Nome da criança __________________________________________________ 

2. Data de nascimento da criança _______________________________________ 

3. Local de residência da criança 

       (1) terra indígena ___________________________________ 

       (2) zona urbana ________________________________________ 

       (3) zona rural não indígena  ___________________________________ 

4. Você é da criança: 

 (1) Mãe 

 (2) Pai 

 (3) Avó 

 (4) Avô 

 (5) outros_________________ 

5. Escola onde a criança estuda e localização:  

      (1) Terra Indígena Rio das Cobras: Escola "Coronel" Nestor da Silva (Sede) 

      (2) Terra Indígena Rio das Cobras: Escola Feg-Prag Fernandes (Campo do Dia) 

      (3) Terra Indígena Rio das Cobras: Escola José Ner-Nor Bonifácio (Taquara) 
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      (4) Terra Indígena Rio das Cobras: Escola Marechal Candido Rondon (Missão-Trevo) 

      (5) Zona Rural: Escola Osvaldino 

      (6) Zona Urbana: Escola Ely Nardelo 

6. Descendência dos pais da criança e avós maternos e paternos: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Qual a língua mais falada na família? 

 (1) Português 

 (2) Kaingang 

 (3) outra ____________________ 

8. Qual a segunda língua mais falada na família? 

 (1) Português 

 (2) Kaingang 

 (3) outra ____________________ 

 

II- Sócio econômico, demográfico e ambiental 

9. Quais pessoas moram na casa da criança segundo sexo, idade e parentesco? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10. O local onde vocês moram é de? 

 (1) Casa de madeira 

 (2) Casa de tijolo/concreto 
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 (3) Lona 

 (4) mista lona e madeira 

 (5) mista tijolo/concreto e madeira 

 (6) Outros ____________________________________________  

11. Quantos cômodos tem sua casa? (incluir banheiro) 

Número de cômodos ______________________________________ 

Quais são eles    __________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

12. Qual a origem da água para beber 

 (1) encanada poço 

 (2) encanada sanepar 

 (3) poço  

 (4) rio 

 (5) fonte 

 (6) outros__________ 

13. Vocês têm banheiro ou casinha. Caso contrário onde fazem as necessidades? 

      (1) Sanitário com descarga e  esgoto 

      (2) Sanitário com descarga e  fossa 

      (3) casinha com descarga e fossa 

      (4) casinha sem descarga 

      (5) no mato 

      (6) outros _________ 
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14. O que é utilizado para iluminar a casa? 

 (1) luz elétrica 

 (2) lampião  

 (4)  vela  

 (8) bateria  

 (16)outros __________________________ 

15. Associação, q. 14 _______ 

16. Lixo 

 (1) Serviço de coleta  

 (2) queimado 

 (4) enterrado 

 (8) outros ____________________________ 

17. Associação, q. 16 _____________ 

18. Animais domésticos ou de criação 

     ___________________________________________________________ 

19. Quais os equipamentos domésticos que existem na casa? 

 (1) nenhum 

 (1) Televisão 

 (2) Rádio 

 (4) Geladeira  

 (8) Fogão a gás 

 (16) Fogão a lenha 

 (32) lavadora de roupas 

 (64) Antena parabólica 

 (128) outros ____________________________________________ 
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20. Associação, q. 19 __________ 

21. Qual a última série que a pessoa que educa a criança (mãe, madrasta, avó ou outra 

pessoa do sexo feminino) terminou, ou ela não freqüentou a escola? 

  (0) NÃO FREQÜÊNTOU A ESCOLA  

                  1º GRAU                               2º GRAU                     UNIVERSIDADE 

  (1) 1º série             (5) 5º série            (9) 1º série                  (12) completo 

  (2) 2º série             (6) 6º série            (10) 2º série                (13) incompleto 

  (3) 3º série             (7) 7º série            (11) 3º série 

  (4) 4º série             (8) 8º série 

22. Qual a última série que a pessoa que educa a criança (pai, padrasto, avô ou outra pessoa 

do sexo masculino) terminou, ou ele não freqüentou a escola? 

 (0) NÃO FREQÜÊNTOU A ESCOLA  

1º GRAU                                                 2º GRAU                     UNIVERSIDADE 

  (1) 1º série             (5) 5º série            (9) 1º série                  (12) completo 

  (2) 2º série             (6) 6º série            (10) 2º série                (13) incompleto 

  (3) 3º série             (7) 7º série            (11) 3º série 

  (4) 4º série             (8) 8º série 

23. Condição de trabalho do pai 

 (1) Roça/agricultor 

 (2) professor 

 (4) Comerciante 

 (8) aposentado 

 (16) artesanato 

 (32) produção leite 
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 (64) por dia/bóia fria. 

 (128) não tem 

 (256) outros __________________________  

24. Associação q. 23 _________________ 

25. Condição de trabalho da mãe 

 (1) Roça/agricultora 

 (2) professora 

 (4) dona de casa 

 (8) artesanato  

 (16) aposentada 

 (32) produção de leite 

 (64) por dia/diarista/bóia fria  

 (128) não têm __________________________  

 (256) outros __________________________  

26. Associação q. 25 ____________ 

27. Condição de trabalho das crianças 

 (0) não trabalha 

 (1) roça 

 (2) ajuda em casa 

 (4) faz artesanato 

 (8) vende artesanato 

 (16) outros __________________________ 

28. Associação q. 27 ____________ 
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29. Qual a renda familiar em reais, média mensal, incluindo a de todas as pessoas que 

contribuem para a renda da casa?  

29.1 Aposentadoria _________ 

29.2 Bolsa do governo _______ 

29.3 Quanto colheu na última roça (milho/feijão/arroz/outros) e o valor de 

comércio/venda________ quanto gastou para produzir _____________ 

29.4 Quantos litros de leite foram colhidos e o valor de comércio/venda ________ quanto 

gastou para produzir 

29.5 Quantos artesanatos produziu no último mês e o valor médio de comércio _______ 

29.6 Outras rendas  ___________ 

Somatório dos itens: RENDA FAMILIAR FOI DE ________________ 

 

II- ALIMENTAÇÃO 

30. Você poderia me dizer o que seu filho(a) comeu e bebeu ontem em casa?  Gostaria 

também que você me dissesse se a alimentação de ontem do seu filho(a) foi normal, ou 

se teve algum problema que fizesse com que ele(a) comesse menos, ou comesse coisas 

diferentes. 

 (1) Alimentação normal  

       (2) não normal  

30.1 NO CAFÉ DA MANHÃ O QUE BEBEU E COMEU, ONTEM? 

Café ___________________________ 

Leite ___________________________ 

Nescau/toddy  ___________________________ 

Pão___________________________ 

Manteiga___________________________ 

Outros______________________________________________________ 

Anexos 

161



 30.2 NO ALMOÇO O QUE COMEU E BEBEU, ONTEM? 

Arroz ___________________________ 

Feijão___________________________ 

Carne___________________________ 

Frango___________________________ 

Macarrão___________________________ 

Batata___________________________ 

Ovo___________________________ 

Salada: qual? ___________________________ 

Suco___________________________ 

Refrigerante___________________________ 

Outros______________________________________________________ 

30.3 NO JANTAR O QUE COMEU E BEBEU, ONTEM? 

Arroz ___________________________ 

Feijão___________________________ 

Carne___________________________ 

Frango___________________________ 

Macarrão___________________________ 

Batata___________________________ 

Ovo___________________________ 

Salada: qual? ___________________________ 

Suco___________________________ 

Refrigerante___________________________ 

Outros___________________________ 
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30.4 SE COMEU ENTRE O CAFÉ-ALMOÇO-JANTAR? 

 

 

31.  Quem decide o alimento a ser comprado? 

 (1) Mãe, Madrasta 

 (2) Pai, Padrasto 

 (4) Avós 

 (8) filhos 

 (16) Outros __________________________ 

32. Associação, q. 31 ________________ 

33. Quem decide o alimento a ser feito? 

 (1) Mãe, Madrasta 

 (2) Pai, Padrasto 

 (4) Avós 

 (16) filhos 

 (32) Outros __________________________ 

34. Associação, q. 33 ___________________ 

35. Sobre o cardápio semanal, quais os alimentos que têm na maioria dos dias da semana na 

casa? 

 (1) café 

 (2)  pão 

 (4)  chá 

 (8 ) suco 

 (32) bolinho de farinha 
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 (64) feijão 

 (128) macarrão 

 (256) carne de gado 

 (512) carne de galinha 

 (1024) arroz  

 (2048)  outros ______________________________ 

36. Associação, q. 35 __________________ 

37. Neste ano algum dia faltou comida na casa? 

 (1) sim 

 (2) não 

 

III- ATIVIDADE FÍSICA 

38. Você considera seu filho (a) uma criança? 

(1) muito ativa 

(2) ativa 

(3) pouco ativa 

39. Do que o seu filho brinca? 

 (0) não realizou 

 (1) carrinho 

 (2) boneca/casinha/escolinha 

 (4) bola de gude/bulica 

 (8) bola/futebol 

 (16) bola/voleibol 

 (32) esconde-esconde 
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 (64) bicicleta 

 (128) pega-pega/mãe 

 ( 256) caçar passarinho/brincou de estilingue 

 (512) pular corda 

 ( 1024) subiu em árvore 

 ( 2048) parquinho  

 ( 4096) roda cutia/ciranda 

 ( 8192) nadar no rio 

 ( 16384) outros 

40. Associação, q. 39 __________________ 

41. O seu filho ajuda em casa ou na roça? 

 (0) não 

 (1) roçar/carpir 

 (2) plantar 

 (4) colher/quebrar milho 

 (8) lavar louça 

 (16) limpar casa 

 (32) varrer o quintal 

 (64) buscar lenha  

 (128) lavar roupa 

 (256) fazer artesanato 

 (512) vender artesanato 

 (1024) outros 
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42. Associação, q. 41 __________________ 

43. Em geral o seu filho brinca com quem? 

 (1) irmão (ã) 

 (2) pais  

 (4)amigos 

 (8) primos 

 (16) adultos 

 (32) animais 

 (64) outros 

44. Associação, q. 43 __________________ 

45. Você solta o seu filho para brincar 

 (1) sim 

 (2) não 

46. Onde seu filho brinca? 

 (1) na própria casa (fora) 

 (2) na própria casa (dentro) 

 (4) casa de amigos 

 (8) casa de parentes 

 (16) escola 

 (32) outros 

47. Associação, q. 46 __________________ 

48. Quantas horas por dia seu filho assiste tv? 

(      ) Assiste :durante o dia ____ h, a noite ____ = total h ____ 
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49. Qual a freqüência da criança na escola 

 (1) sem comparece 

 (2) as vezes falta _____________ 

50. Qual a distância entre a escola e a casa da criança: ___________________ 

51. Como o seu filho vai para a escola? 

 (1) a pé 

 (2) ônibus 

 (4) carro 

 (8) outros 

52. Como o seu filho volta da escola? 

 (1) a pé 

 (2) ônibus 

 (4) carro 

 (8) outros 

53. Quanto tempo seu filho anda a pé por dia 

  (1)Menos de 15 minutos 

  (2)De 15 a 30 minutos 

  (3)Mais de 30 minutos 

54. A criança dorme na cama? 

 (1) sim 

 (2) não 
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Medidas Antropométricas 

Estatura: Foi utilizado um estadiômetro com escala de precisão de 0,1 cm fixado a uma 

parede sem desigualdades e com solo plano. O sujeito foi avaliado descalço em pé, 

com os pés paralelos, com os membros superiores pendentes ao longo de corpo, 

mantidos  em contato com a parede os calcanhares, as nádegas, a cintura escapular e 

a região occipital. A medida foi realizada com o avaliado em apnéia inspiratória, 

estando a cabeça orientada no plano de Frankfurt paralela ao solo. A medida 

correspondeu à distância da região plantar ao vertex. 

 

Peso: Foi utilizada uma balança mecânica sob uma superfície plana, com escala de precisão 

de 100g. O sujeito foi avaliado descalço e com o mínimo de roupa possível, 

permanecendo na posição ereta, no centro da balança, com os braços ao longo do 

corpo, olhando para frente e sem se movimentar. A balança foi aferida a cada dez 

pesagens.  

 

Dobras cutâneas: As dobras cutâneas foram inicialmente localizadas e marcadas com 

caneta. Foram realizadas três medidas alternadamente em cada dobra, sendo 

considerada a média.  Quando ocorreu discrepâncias superiores a 5 % entre uma 

medida e as demais, uma nova série foi realizada. O tecido celular subcutâneo foi 

definido em relação ao tecido muscular com o auxílio do polegar e do indicador. A 

borda superior do compasso foi aplicada a aproximadamente 1 cm abaixo do ponto 

de reparo, sendo que aguardou-se dois segundos antes de efetuar a leitura. Para a 

avaliação das dobras cutâneas o sujeito permaneceu na posição ortostática. A dobra 

cutânea tricipital foi medida verticalmente no ponto médio entre o acrômio e o 

olecrano, na face posterior do braço. A dobra subescapular foi medida obliquamente 

ao eixo longitudinal seguindo a orientação dos arcos costais sendo localizada abaixo 

do ângulo inferior da escápula. A dobra cutânea suprailíaca foi medida 

diagonalmente sobre linha axilar média, imediatamente superior a crista ilíaca. A 
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dobra cutânea da panturrilha foi medida na face medial da perna considerando a 

região de maior perímetro da mesma, sendo que o sujeito ficou com o joelho da perna 

direita flexionado em um ângulo de 90 graus e com o pé sobre uma superfície de 

apoio. 

 

Circunferências: Para a obtenção das circunferências o avaliador segurou a fita métrica 

inelástica com os dedos indicador e polegar de ambas as mãos. A fita métrica foi 

posicionada ao redor do segmento a ser medido, com um mínimo de pressão, sobre a 

superfície da pele. Todas as medidas foram realizadas três vezes, sendo considerada a 

média. Em caso de dúvidas elas foram repetidas. A circunferência do braço foi 

medida com a fita métrica inelástica posicionada no ponto médio entre o acrômio e o 

olecrano. O braço manteve-se relaxado ao lado do corpo. A circunferência da 

panturrilha foi mensurada no maior perímetro da panturrilha, estando o sujeito na 

posição ortostática e o peso corporal distribuído igualmente entre os membros 

inferiores.  

 

Diâmetros ósseos: Utilizou-se um paquímetro com precisão de 0,1 mm. A medida foi 

realizada com o medidor exercendo uma pressão firme com o paquímetro sobre os 

locais de medição. A media foi realizada uma vez. O Diâmetro biepicondilar do 

úmero foi medido na distância entre as bordas externas dos epicôndilos medial e 

lateral do úmero, com o cotovelo flexionado num ângulo de 90 graus, com o braço 

estendido para a frente e a palma da mão voltada para o rosto. A medida foi efetuada 

com o avaliador em frente ao avaliado após localizar o ponto de medida, por meio da 

apalpação dos epicôndilos do úmero. O Diâmetro bicondilar do fêmur foi medido na 

distância entre a borda medial e lateral dos côndilos do fêmur, com o avaliado 

sentado, com os joelhos flexionados em um ângulo de 90 graus entre a coxa e a 

perna. O ponto de medida foi localizado com os dedos por meio da apalpação pelo 

avaliador.  
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Testes de Performance 

 

Teste de salto horizontal: o teste foi realizado num espaço adequado com uma fita métrica 

fixada no solo plano com 3 metros de comprimento e graduada em cm; esquadro 

com ângulo de 90 graus. Uma linha demarcatória de 1 m é posicionada no solo e 

perpendicularmente a esta é fixada a fita métrica de 3 m de comprimento.  

O avaliado deve ficar próximo a linha demarcada de 1 m com os pés separados e a 

ponta dos mesmos sem ultrapassá-la.  Ao sinal do avaliador o avaliado deve saltar 

o mais distante possível para frente com impulsão das duas pernas podendo 

flexionar os joelhos e movimentar o tronco e os membros superiores na preparação 

e realização do salto. Ao aterrissar no solo após o salto os pés não podem deslizar, 

o que invalida a tentativa. O resultado é obtido desde a linha demarcatória de  

1 m até o calcanhar do pé que ficou mais próximo da mesma. Para a medição o 

esquadro que é apoiado em ângulo reto desde o citado calcanhar até a fita métrica 

fixada no solo. O resultado do teste é a maior distância saltada em cm em três 

execuções.  

 

Teste de shuttle run: O teste foi realizado num espaço adequado sendo utilizados dois 

blocos de madeira (5 cm x 5 cm x 10 cm), uma fita adesiva para demarcação do 

solo  plano e um cronômetro com precisão de décimos de segundo. Duas linhas 

paralelas são demarcadas no solo separadas 9,14 m uma da outra. Dois blocos de 

madeira (5 cm x 5 cm x 10 cm), são colocados 10 cm atrás de uma das linhas e 

separados entre si por um espaço de 30 cm. O avaliado fica atrás da outra linha, 

próxima a esta, em pé e em afastamento antero-posterior de membros inferiores. 

Ao sinal do avaliador o avaliado, no menor período de tempo possível, deve correr 

até a linha onde estão os blocos, apanhar um deles, passando um dos pés por cima 

da linha, retornar à linha inicial e colocar o primeiro bloco transportado atrás da 

mesma, passando pelo menos um dos pés por cima da linha, retornar, apanhar o 

segundo bloco, passando uma dos pés por cima da linha, voltar e colocá-lo atrás da 

linha inicial. O bloco deve ser colocado e nunca jogado. O resultado do teste é 

expresso em segundos com precisão de décimos de segundo, prevalecendo a 
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melhor de duas execuções. O avaliado deve descansar pelo menos 2 minutos entre 

uma execução e outra.  

 

Teste de sentar e alcançar: O “teste de sentar e alcançar” foi realizado com o auxílio de 

uma caixa de madeira, apresentando dimensões de 30,5 x 30,5 x 30,5 cm, tendo a 

parte superior plana com 56,5 cm de comprimento, na qual é fixada a escala de 

medida apresentando uma amplitude de 0 a 50 cm, de tal forma que o valor de  

23 coincide com a linha onde o avaliado acomoda os pés. Para a aplicação o 

avaliado deve estar descalço  numa posição sentada de frente para o aparelho,  

com as pernas em baixo da caixa, joelhos completamente estendidos e com os pés 

encostados na caixa. Os braços estendidos sobre a superfície da caixa,  

com uma mão colocada sobre a outra e com a ponta dos dedos de ambas 

coincidindo. Para o registro dos resultados, o avaliado, com as palmas das mãos 

voltadas para baixo e em contato com a caixa, deve estender-se à frente ao longo 

da escala de medida, procurando alcançar a maior distância possível, realizando o 

movimento de modo lento e sem solavancos. A distância alcançada é registrada a 

cada 0,5 c, determinada pela posição máxima atingida pelas pontas dos dedos de 

ambas as mãos e mantida por aproximadamente dois segundos. O avaliador deve 

apoiar os joelhos do avaliado assegurando que esses permaneçam devidamente 

estendidos durante a realização do teste. Foram efetuadas 3 tentativas,  

sendo o resultado final a maior distância alcançada.  

 

 Teste de sentar e deitar: o teste foi aplicado com o avaliado na posição inicial em 

decúbito dorsal sobre um colchão para a prática de ginástica. Os quadris e joelhos 

devem ficar flexionados e, as plantas dos pés voltadas para o solo, os braços 

cruzados sobre a face anterior do tórax, com a palma das mãos voltada para este 

na altura dos ombros, com o terceiro dedo em direção ao acrômio. Os pés devem 

ser seguros pelo avaliador, mantendo-os em contato permanente com o solo, sendo 

permitida uma distância entre os pés. A distância entre a região glútea e os 

calcanhares de  aproximadamente 30 a 45 cm foi permitida para o conforto do 

avaliado. Para a realização do teste o avaliado elevou o tronco até o nível em que 
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ocorreu o contato da face anterior dos antebraços com as coxas, mantendo o 

queixo encostado ao peito, retornando logo em seguida à posição inicial até 

encostar pelo menos a metade anterior das escápulas ao solo. Os movimentos 

foram repetidos durante 60 segundos, sendo permitido descanso entre uma 

repetição e outra. Foi permitida uma única tentativa, sendo o resultado final o 

número de repetições realizadas. 
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Z-scores e calculo da área braquial 

  

 Peso:  O cálculo do z-escore do peso (0 a 18 anos) é realizado pelo método LMS a partir 

dos dados do estudo CDC/NCHS 2000.  

z = [(x/M)L – 1]/[L.S] 

 

Altura: O sistema calcula os z-escores da altura em relação a dois referenciais: 

CDC/NCHS 2000 e TANNER & Cols.  

 

Índice de massa corporal: O índice de massa corporal é calculado da seguinte forma:  

IMC = PESO (Kg) / ALTURA 2 (m) 

O sistema calcula os z-escores empregando os dados de Frisancho (1989).  

 

Perímetro braquial: O sistema calcula os z-escores empregando os dados de Frisancho 

(1989).  

 

Dobras cutâneas: Os z-escores das dobras cutâneas tricipital e subescapular e da soma das 

duas dobras, são calculados a partir dos dados de Frisancho (1989).  

 

Áreas braquiais: A partir do perímetro braquial e da dobra cutânea tricipital, o sistema 

calcula a área muscular braquial e a área de gordura braquial (Frisancho, 1989).  

 

PB2 – (PB-π.PCT) 2

AGB = 
          4.π 
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   PB – PCT        2        π 
    AMB =                                   .        
                               π                         4        
                             
 

 

 

 

 

Os z-escores da área muscular braquial e da área de gordura braquial são 

calculados a partir dos dados de Frisancho (1989).  
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Resultados das medidas antropométricas e dos testes de performance do  

projeto piloto 

 

Média e desvios-padrão das medidas antropométricas das crianças não 

indígenas e indígenas 

 

Masculino Feminino 

Não Indígenas Indígenas Não Indígenas Indígenas 

N=15 N=8 N=15 N=9 

 

X DP X DP X DP X DP 

Idade 8,9 0,6 9,1 0,7 8,9 0,5 8,9 0,4 

Estatura (cm) 130,3 5,8 120,9 4,4 128,9 7,2 119,9 3,4 

Peso (Kg) 28,8 4,6 25,1 2,8 28,2 5,7 24,8 2,3 

Diâmetro 

biepicondilar do 

úmero 

5,2 0,4 4,8 0,2 4,9 0,3 4,6 0,2 

Diâmetro condilar 

do fêmur 
8,0 0,3 7,6 0,3 7,6 0,4 7,3 0,2 

Circunferência 

panturrilha (cm) 
26,4 1,3 24,5 1,4 26,3 1,8 24,8 1,5 

Circunferência 

do braço (cm) 
18,4 1,1 17,4 1,0 18,5 1,9 17,5 1,0 

Soma dobras (mm) 28,2 8,9 21,9 3,1 35,3 12,5 25,9 3,6 
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 Média e desvios-padrão dos testes de performance das crianças não indígenas e indígenas 

 

Masculino Feminino 

Não Indígenas Indígenas Não Indígenas Indígenas 

N=15 N=8 N=15 N=9 

 

X DP X DP X DP X DP 

Idade  8,9 0,6 9,1 0,7 8,9 0,5 8,9 0,4 
Sentar e deitar (rep/30s) 16,3 4,7 10,8 4,6 13,5 6,9 10,7 4,3 
Shuttle run 12,3 0,6 12,8 1,0 13,2 0,8 13,5 0,8 
Sentar e alcançar 30,3 4,5 36,3 2,9 27,8 6,1 37,5 4,5 
Salto horizontal 142,1 7,1 139,7 11,9 134,3 12,7 133,6 15,0 
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Autorização da Escola 

 

Município, data 

 

Escola 

 

Através da presente autorizamos o Prof. Ms. Itamar Adriano Tagliari 

desenvolver o Projeto de Pesquisa intitulado “ Crescimento, estado nutricional e atividade 

física em escolares de zonas urbana e rural do Paraná”, nesta escola.  

 

Atenciosamente 

 

Diretor da Escola 

 

Anexos 
177



Autorização dos Pais 

 

Projeto: Crescimento, Estado Nutricional e Atividade Física em Escolares de Zonas 

Urbana e Rural no Paraná. 

Responsável:  Itamar Adriano Tagliari 

Identificação da Criança e Responsável: 

Nome: 

Idade:                                        sexo: 

Endereço: 

Bairro:                                                           CEP: 

Cidade:                                    Estado:                                        Fone: 

Nome do Pai:                                                                     RG: 

Nome da Mãe:                                                                    RG: 

 

Justificativa do estudo: Considerando a importância do contexto relacionado ao 

crescimento, estado nutricional e atividade física sobre a saúde da criança, associando-se a 

carência de estudos neste município sobre o tema proposto, esta pesquisa permitirá a 

Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e Saúde, FUNAI, FUNASA, e escolas uma 

visão contextualizada do crescimento, estado nutricional e atividade física da criança. Serão 

beneficiados os profissionais diretamente relacionados a esta população, como professores 

que lecionam nessa faixa etária e os pais das crianças, podendo favorecer outros 

profissionais que atuam na educação e saúde da criança. 
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Objetivos do estudo: Avaliar o crescimento, estado nutricional e atividade física das 

crianças; Comparar o crescimento, estado nutricional e atividade física das crianças entre os 

grupos e com outras populações; Sensibilizar ao órgãos de educação e saúde quanto ao 

estado dos grupos. 

 

Procedimentos: Todas as crianças serão avaliadas da seguinte forma: Será efetuada a 

avaliação antropométrica, incluindo as variáveis: peso, estatura, altura tronco-cefálica, 

dobras cutâneas (bicipital, tricipital, subescapular, supra-crisatailíaca, panturrilha), 

diâmetros (ombro, joelho e quadril) e circunferências (braço e panturrilha). Será efetuada 

uma entrevista estruturada com as crianças e com os responsáveis para avaliar as 

características de identificação, demográficas e sócio-econômicas. Será utilizado o 

recordatório de 24 horas com anotação de todos os alimentos ingeridos pelas crianças no 

último período de 24 horas. Os seguintes instrumento serão utilizados para avaliar a 

atividade física: Entrevista estruturada com a criança, o pedômetro (medição da distância 

percorrida, energia gasta, tempo de exercício e total de passos)  e os testes de aptidão física 

(força muscular, potência, flexibiliade e agilidade).  

 

Riscos e benefícios do estudo: As crianças não serão submetidas a qualquer risco. A 

qualquer momento será observado o direito ao aluno ou a pedido do responsável de se 

recusar a participar da pesquisa. Como benefícios a população será informada dos 

resultados da avaliação de crescimento, estado nutricional e atividade física. Os resultados 

também serão encaminhados aos setores públicos. 

 

Sigilo: As identificações dos alunos serão sigilosas e confidenciais e não serão expostas nas 

publicações e relatórios. 
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Prof. Ms. Itamar Adriano Tagliari. 

Departamento de Educação Física da UNICENTRO, telefones (42)9974-2910 e 423-2381. 

 

Profª Drª Maria Beatriz Rocha Ferreira 

Faculdade de Educação Física da UNICAMP 

 

Prof. Dr. Antonio de Azevedo Barros Filho 

Departamento  de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP 

 

Secretaria da Comissão de ética:  

Local:                          data: 

 
 

______________________________________ 
Prof. Ms. Itamar Adriano Tagliari 

 

______________________________________ 
Responsável pela criança 

 

Anexos 
180



 

Processo de obtenção da anuência  da comunidade indígena envolvida e termo de 

consentimento livre e esclarecido 

 

Projeto: Crescimento, Estado Nutricional e Atividade Física em Escolares de Zonas 

Urbana e Rural no Paraná. 

Responsável:  Itamar Adriano Tagliari 

 

Processo de obtenção da anuência  da comunidade indígena envolvida: Obteremos a 

anuência da comunidade indígena alvo desta pesquisa através da FUNAI - Administração 

Executiva Regional de Guarapuava, a qual abrange a Comunidade "Terra Indígena  

Rio das Cobras" a ser estudada, sem prejuízo de consentimento individual, que em comum 

acordo com a referida comunidade designará o intermediário para contato entre o 

pesquisador e a comunidade.  

 

Identificação da Criança e Responsável: 

Nome: 

Idade:                                        sexo: 

Endereço: 

Bairro:                                                           CEP: 

Cidade:                                    Estado:                                        Fone: 

Nome do Pai:                                                                     RG: 

Nome da Mãe:                                                                    RG: 

 

Identificação da Comunidade Indígena Envolvida: 

Nome da Comunidade: 

Local: 

Responsável:                                                                RG: 
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Justificativa do estudo: Considerando a importância do contexto relacionado ao 

crescimento, estado nutricional e atividade física sobre a saúde da criança, associando-se a 

carência de estudos neste município sobre o tema proposto, esta pesquisa permitirá a 

Prefeitura Municipal, Secretaria de Educação e Saúde, FUNAI, FUNASA, e escolas uma 

visão contextualizada do crescimento, estado nutricional e atividade física da criança.  

Serão beneficiados os profissionais diretamente relacionados a esta população,  

como professores que lecionam nessa faixa etária e os pais das crianças, podendo favorecer 

outros profissionais que atuam na educação e saúde da criança. 

 

Objetivos do estudo: Avaliar o crescimento, estado nutricional e atividade física das 

crianças; Comparar o crescimento, estado nutricional e atividade física das crianças entre os 

grupos e com outras populações; Sensibilizar aos órgãos de educação e saúde quanto ao 

estado dos grupos. 

 

Procedimentos: Todas as crianças serão avaliadas da seguinte forma: Será efetuada a 

avaliação antropométrica, incluindo as variáveis: peso, estatura, altura tronco-cefálica, 

dobras cutâneas (bicipital, tricipital, subescapular, supra-crisatailíaca, panturrilha), 

diâmetros (ombro, joelho e quadril) e circunferências (braço e panturrilha). Será efetuada 

uma entrevista estruturada com as crianças e com os responsáveis para avaliar as 

características de identificação, demográficas e sócio-econômicas. Será utilizado o 

recordatório de 24 horas com anotação de todos os alimentos ingeridos pelas crianças no 

último período de 24 horas. Os seguintes instrumento serão utilizados para avaliar a 

atividade física: Entrevista estruturada com a criança, o pedômetro (medição da distância 

percorrida, energia gasta, tempo de exercício e total de passos)  e os testes de aptidão física 

(força muscular, potência, flexibiliade e agilidade).  

 

Riscos e benefícios do estudo: As crianças não serão submetidas a qualquer risco.  

A qualquer momento será observado o direito ao aluno ou a pedido do responsável de se 

recusar a participar da pesquisa. Como benefícios a população será informada dos 
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resultados da avaliação de crescimento, estado nutricional e atividade física. Os resultados 

também serão encaminhados aos setores públicos. 

 

A realização da pesquisa poderá a qualquer tempo ser suspensa, desde que: - seja 

solicitada a sua interrupção pela  comunidade indígena em estudo; 

-  a pesquisa em desenvolvimento  venha a gerar conflitos e/ou qualquer tipo de mal estar 

dentro da comunidade; 

- haja violação nas formas de organização e sobrevivência da comunidade  indígena,  

relacionadas principalmente à vida dos sujeitos, aos  recursos humanos,  aos recursos 

fitogenéticos, ao conhecimento das propriedades do solo, do subsolo, da fauna e flora,  

às tradições orais e a todas as expressões artísticas daquela comunidade. 

 

Nesta pesquisa será: 

- Respeitada a visão de mundo, os costumes, atitudes estéticas, crenças religiosas; 

- Organização social, filosofias peculiares, diferenças lingüísticas e estrutura política; 

- Não admite-se exploração física, mental, psicológica ou intelectual e social dos indígenas; 

- Não admite-se situações que coloquem em risco a integridade e o bem estar físico,  

mental e social; 

- Será assegurada a  adequação às peculiaridades culturais e lingüísticas dos envolvidos. 

 

Sigilo: As identificações dos alunos serão sigilosas e confidenciais e não serão expostas nas 

publicações e relatórios. 
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Prof. Ms. Itamar Adriano Tagliari. 

Departamento de Educação Física da UNICENTRO,  

Telefones: (42)9974-2910 e 423-2381. 

 

Profª Drª Maria Beatriz Rocha Ferreira 

Faculdade de Educação Física da UNICAMP,  

Telefones: 

 

Prof. Dr. Antonio de Azevedo Barros Filho 

Departamento  de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP,  

Telefones: 

 

Secretaria da Comissão de ética:  

Local:                data: 

 

_____________________________________ 

Prof. Ms. Itamar Adriano Tagliari 

 

_____________________________________ 
Responsável pela criança 

 

_____________________________________ 
Responsável pela Comunidade Indígena 

 
 

_____________________________________________________ 
FUNAI - Administração Executiva Regional de Guarapuava 
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