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Pesquisa desvenda relação entre
inatividade física e desempenho escolar
Levantamento envolveu cerca de 250 estudantes de escolas estaduais de Londrina e demonstra importância
de hábitos saudáveis e da prática esportiva como antídoto para doenças, obesidade e dores na coluna
PEDRO LIVORATTI

P

esquisa desenvolvida no Centro de
Educação Física e Esporte (CEFE) da
UEL joga luz em um problema comum
relacionado às novas gerações que
priorizam o computador e a TV em detrimento a programas ao ar livre, que possibilitam a prática de esportes e exercícios
físicos. O projeto representa a tese de
doutorado do professor Gustavo Aires de
Arruda, do Departamento de Estudos do
Movimento Humano, com orientação do
professor Arli Ramos de Oliveira, dentro
do programa de Pós-graduação associado
UEL/UEM em Educação Física. O estudo
demonstra a importância de hábitos saudáveis e da prática esportiva como antídoto para doenças cardiovasculares, obesidade e dores na coluna. O estudo demonstrou ainda que adolescentes ativos têm
mais chances de se tornarem adultos saudáveis, embora o exercício não interfira diretamente no desempenho escolar.
O levantamento representa uma pesquisa comparativa com cerca de 250
estudantes de duas escolas estaduais
de Londrina a partir de informações
(dados fisiológicos) coletados nos anos
de 2010 e 2013.
“O incentivo à prática de exercício
físico ganha importância na medida em
que alunos que adquirem hábitos saudáveis acabam mantendo-os no decorrer da
vida”, resume o pesquisador. Ele detalha
que o levantamento longitudinal, ou seja,
que acompanhou os mesmos personagens em um período de três anos de
diferença, permitiu observar que os jovens que tinham hábitos do exercício
físico rotineiro foram beneficiados com
o chamado efeito tracking no final da
adolescência.
A investigação do professor foi dividida em quatro etapas com os subtemas
prática de atividade física; prática de esporte e/ou exercício físico e fatores de
risco cardiovascular; prática de esporte e/
ou exercício físico e dores na coluna;
prática de esporte e/ou exercício físico e
desempenho escolar.
Os resultados demonstraram que jovens suficientemente ativos tiveram três
vezes mais chance de manter um estilo de
vida ativo. Outro dado impactante foi
relacionado a jovens com excesso de
massa corporal (sobrepeso ou obesidade). De acordo com a pesquisa, adolescentes com sobrepeso/obesidade apresentaram 36 vezes mais chance de manter a condição.

Para o professor Gustavo Aires de Arruda (no detalhe) hábitos saudáveis
combatem doenças, obesidade e dores. Crianças e adolescentes ativos
tem mais chances de se tornarem adultos saudáveis

“ Os jovens que apresentaram
sobrepeso ou obesidade no início do estudo mostraram uma predisposição a se
manter nesta condição, isto reforça que a
prevenção é fundamental para uma boa
condição de saúde”, resume o pesquisador. De acordo com os dados levantados,
39,8% dos estudantes analisados apresentaram quadro de sobrepeso ou obesidade
em algum momento. Os dados refletem
números nacionais. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) em parceria com o Ministério da
Saúde aponta que uma em cada três crianças de cinco a nove anos está acima do
peso recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Para o professor, a
situação ainda se complica porque “o
sobrepesado, se não tiver uma intervenção
terá uma maior chance de se tornar um
obeso”, afirma ele.

Estudo verificou casos
de dores na cervical
O levantamento mostrou ainda que
46,6% dos estudantes apresentaram problemas de dores na coluna em algum
momento do estudo. A pesquisa verificou
casos de dores na cervical, lombar e na
torácica. De acordo com o pesquisador,
aqueles que apresentaram dores no início
do estudo, tiveram três vezes mais chances
de apresentar o quadro posteriormente.
Meninas representam o grupo com maior
frequência do problema, 59,1%, contra
36,5% dos adolescentes do sexo masculino.
Ele chama a atenção que a prática
constante de exercícios melhora os quadros de dores, embora existam modalidades e práticas que podem provocar
impactos. A recomendação se baseia no

fato de que quanto maior a força muscular e a flexibilidade, melhor a postura e
menor a chance de ter dor na coluna.
Para analisar a relação desempenho
escolar e prática de esportes, a pesquisa
avaliou o desempenho dos estudantes,
considerando notas maiores do que a
média sete em pelos menos 70% das
disciplinas, sem o registro de reprovação
nas demais. O professor identificou que
o exercício não interferiu diretamente no
desempenho escolar, embora alguns estudos revelem que a vida ativa causa
efeito positivo em funções cognitivas. “A
prática de atividade física proporciona
bem estar, influenciando a capacidade de
atenção e memória”, afirma ele.

