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OBESIDADE E A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA ESCOLA 

 

JÚLIA CRISTINA CAMPOS PALUMBO 

 

RESUMO 

 

A obesidade vem aumentando acentuadamente ao longo dos últimos anos, principalmente entre os 
adolescentes, tornando-se importante preveni-la e tratá-la para que suas complicações não se 
estenda a vida adulta. É nesse sentido que a disciplina Educação Física Escolar assume importante 
papel, pois pode elevar os níveis diários de atividades físicas desses adolescentes e conscientizá-los 
sobre a reeducação alimentar. O objetivo dessa pesquisa foi investigar a importância da atividade 
física no controle da obesidade na escola. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que se pauta na 
produção científica contemporânea de diversos autores que vem escrevendo sobre o tema. Assim, 
este trabalho se articula com a disciplina Educação Física Escolar, em um momento em que se 
reconhece a crescente procura de indivíduos obesos pela prática de atividades físicas como 
promotora de benefícios a saúde como um todo, buscando entender os reais benefícios e cuidados 
que se deve ter com este público-alvo para uma prática segura e que tragam os benefícios 
almejados. Os resultados da pesquisa demostraram que as atividades físicas, somadas a reeducação 
alimentar, trazem resultados benéficos a saúde dos alunos obesos e que a atividade física é uma 
importante ferramenta que deve ser estimulada desde a infância, principalmente nas aulas de 
Educação Física. 

 

Palavras-chave: Obesidade. Educação Física. Atividades físicas. 

 

Introdução 

 

A obesidade tanto infantil quanto em adulto é definida como uma doença 

crônica causada por excesso de gordura no corpo, maior quantidade do tecido 

adiposo em que ocorre simultaneamente de fatores de riscos genéticos, endócrino – 

metabólicos ambientais ou por alterações nutricionais (SOTELO COLUGNATI e 

TADDEI, 2004, p. 07). 

Mcardle, Katch e Katch (2002, p. 48) corrobora com os autores supracitados 

ao afirmar que “a obesidade consiste no resultado de um desequilíbrio entre a 

ingestão calórica e os gastos energéticos utilizados para a manutenção das diversas 

atividades orgânicas e outras atividades adicionais”. 

Segundo Oliveira e Fisberg (2003, p.107) atualmente estima-se que um 

milhão e meio de jovens são obesos com a maior parte no sexo feminino. Os casos 

de obesidade infanto-juvenil estão aumentando não só em países de alto nível 

socioeconômico, como também nos países em desenvolvimento como o Brasil. Os 

avanços tecnológicos e a revolução industrial adicionados com os hábitos 
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alimentares irregulares, sedentarismo e distúrbios emocionais no âmbito familiar 

contribuem acentuadamente para o alarde do problema em questão. 

Nos dias atuais com a evolução tecnológica, somada a falta de tempo a que 

somos acometidos fazem com que tenhamos uma qualidade de vida inadequada, 

associada a uma saúde precária, afetando a nossa alimentação, tornando-a escassa 

e irregular para manter nosso organismo saudável. Também em função do curto 

tempo disponível ficamos em muitos casos impedidos de praticar exercícios físicos 

regulares, esses fatores interligados a pouca informação da sociedade, podem 

acarretar o sobre peso e a obesidade de crianças e adultos. 

Com base nessas informações surge o seguinte questionamento: A 

Educação Física Escolar através de atividades pode contribuir de maneira eficaz na 

melhoria da obesidade nos alunos? 

A reeducação alimentar e a prática de atividades físicas na escola são de 

vital importância para a melhoria da obesidade, visto que elas podem evitar 

problemas de ordem fisiológicas e psicossociais provocadas pela obesidade, além 

de interferirem na qualidade dos alunos, reduzindo as possibilidades de que esses 

indivíduos se tornem adultos obesos no futuro. 

Assim sendo, o presente estudo tem como objetivo geral investigar a 

importância da atividade física no controle da obesidade na escola. E 

especificamente analisar a relação entre a atividade física escolar e obesidade; 

conhecer as causas e consequências e tratamento da obesidade e entender a 

relação entre a alimentação e a prática de atividades físicas na prevenção e 

combate a obesidade. 

Guerra et al (2001, p. 223) salienta que a reeducação alimentar refere-se á 

aprendizagem de conceitos básicos de nutrição como a quantidade e qualidade dos 

alimentos ideais para cada refeição. E a atividade física pode propiciar benefícios na 

qualidade de vida dos adolescentes como a redução de gordura corporal, sem 

interferência no metabolismo basal. 

Amaral e Pimenta (2001, p. 19-24) citam que o uso de equipamentos 

eletrônicos em especial a televisão, contribui para a instalação da obesidade, pois 

são atividades com baixíssimo gasto energético e estão associadas na maioria das 

vezes, a propaganda de produtos alimentícios, induzindo o consumo de alimentos 

ricos em gorduras e açúcares. 
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Assim Giugliano e Carneiro (2004, p. 17-22) ao estudar a prática de esportes 

entre a população com peso normal e sobrepeso/obesidade, averiguaram que os 

indivíduos com sobrepeso/obesidade são os menos assíduos ao esporte. Quanto as 

modalidades esportivas, os autores observaram que existe preferência pela natação 

e futebol em ambas populações e gêneros. 

Dessa forma, justifica-se o presente estudo, visto que a escola e a disciplina 

Educação Física assume papéis fundamentais tanto na prevenção quanto no 

tratamento da obesidade. A escola oferece um ambiente acessível aos 

adolescentes, além de possuir estruturas necessárias para a prática de atividade 

física o que favorece a adesão e o resultado da atividade física. A Educação Física 

contribui no sentido de aumentar os níveis de atividades físicas diárias desses 

adolescentes e de abordar conceitos associados a temas de saúde e obesidade.   

Os procedimentos metabólicos deste trabalho foram baseados em um 

estudo bibliográfico pertinente ao tema, através de livros, artigos científicos já 

publicados nos bancos de dados da internet. 

Este artigo encontra-se estruturado da seguinte forma: introdução, 

desenvolvimento e considerações finais. 

 

Desenvolvimento 

 

A organização Mundial de Saúde (OMS) (2000) conceitua “a atividade física 

como qualquer movimento corporal capaz de produzir a elevação do gasto 

energético”. Já o exercício físico é visto como um tipo de atividade física planejada, 

ou seja, estruturada e organizada. 

Wilmore e Perrin (2001, p. 49) afirmam que a atividade física é importante 

tanto para a prevenção como para o controle da obesidade. Durante a atividade 

física além dos gastos de calorias, ocorre também um gasto substancial de calorias 

durante o período pós – exercício. 

Os mesmos autores ainda ressaltam que a inatividade é uma das causas 

que gera a obesidade, podendo ser de fato um fator mais relevante do que a 

alimentação exagerada para o desenvolver da patologia, e é por esta razão que a 

atividade física deve ser adotada como um componente essencial de qualquer 

programa de controle de peso. 
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Pinheiro et al (2004), apud Monteiro e Conde (1999, p. 98) conceituam a 

obesidade como um acúmulo excessivo de gordura corporal, de forma que esse 

acúmulo acarrete prejuízos a saúde dos indivíduos, como por exemplo, 

dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer.  

O sedentarismo e a prática insuficiente de atividades físicas são, sem 

dúvida, responsáveis pela maior prevalência de excesso de peso e obesidade, 

somados a maior ingestão de energia, ou seja, associada a um gasto cada vez 

menor da mesma, tende a proporcionar a um acúmulo de peso, tornando a pessoa 

obesa. Estudos têm sugerido que a diminuição no nível de atividade física pode ser 

a explicação para o ganho de peso corporal, em maior proporção, quando 

comparada ao aumento de ingestão energética (MATSUDO e MATSUDO, 2006, p. 

321). 

A atividade física vem sendo associada a diversos benefícios físicos, 

psicológicos e sociais, e em função disto, ressalta-se a sua importância em 

estratégia de prevenção de casos de excesso de peso e obesidade. Além disto, a 

atividade física está associada com a melhoria do perfil lipídico e diminuição de 

riscos de doenças associadas a obesidade como diabetes, hipertensão, síndrome 

metabólica, doenças cardiovasculares, menor risco de morte (MATSUDO e 

MATSUDO, 2006, p. 323). 

Em um estudo prospectivo Matsudo e Matsudo (2006, p. 323) realizado em 

homens e mulheres na adolescência até a idade de 31 anos, verificou-se que ao 

tornar sedentário durante a transição da adolescência a idade adulta está 

diretamente relacionado com o maior risco de excesso de peso nos homens, maior 

risco de peso abdominal nas mulheres e obesidade total, tanto em homens como 

mulheres. Percebe-se, portanto, a importância da manutenção de um estilo de vida 

ativo na transição da adolescência á idade adulta na prevenção da obesidade 

adulta. 

Num outro estudo Guedes (2004, p. 112) foi analisado o envolvimento de 

adolescentes nas diferentes categorias de atividades do cotidiano e constatou-se 

que moças e rapazes com mais idade apresentaram redução quanto ao tempo de 

participação naqueles envolvendo esforços físicos mais intensos, como lazer que 

envolvia atividades físicas, práticas de esportes e trabalho manual moderado, 

compensando com maior tempo de participação em atividades realizadas em 

posição sentada. A esse respeito, estudos sugerem que, com o avanço de idade, 
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pelas circunstâncias socioculturais impostas aos adolescentes, estes tendem a 

substituir atividades mais vigorosas do cotidiano, por atividades menos intensas 

fisicamente, como maior quantidade de horas de estudo, convívio social com amigos 

e entrada no mercado de trabalho envolvendo menor participação de esforços 

físicos.  

Dessa forma, Costa, Ribeiro e Ribeiro (2001, p. 226) salienta que 

 

A escola oferece um ambiente que faz parte dos cotidianos 
dos adolescentes não havendo dificuldades de acesso ao 
local, e possui as estruturas necessárias para a prática de 
atividade física o que favorece a adesão e resultado da 
atividade física. A Educação Física contribui no sentido de 
aumentar os níveis de atividade física diários desses 
adolescentes e de abordar conceitos associados a tema de 
saúde e obesidade. Acrescenta-se a isso, outra característica 
da escola, que se refere a aquisição e reformulação de 
valores, nesse caso relacionados a prática da atividade física, 
hábitos alimentares e outras variáveis que levam a instalação 
da obesidade. 

 

Para Matsudo e Matsudo (2006, p.345) a prática regular de atividade física 

aumenta o high density lipoprotein (HDL- Colesterol), diminui triglicérides (TG) e low 

lipoprotein (LDL- Colesterol), aumentando também a sensibilidade á insulina. Porém, 

é importante salientar que boa parte ou quase totalidade desses efeitos positivos se 

revertem se porventura a pessoa suspenda a prática de atividade física. Fica 

evidente que o sucesso de programas preventivos das dislipidemias depende da 

habilidade em desenvolver abordagens que garantam o envolvimento das pessoas 

ou pacientes em padrões de estilo ativo por todo o ciclo da vida. 

Pesquisa realizada nos Estados Unidos relatou que hábitos sedentários e o 

baixo nível de condicionamento físico são importantes preditores de doença como 

artério-esclerose, hipertensão, doenças metabólicas e alguns tipos de câncer e da 

mortalidade por todas as causas além de, em indivíduos com excesso de peso e 

obesidade haver uma probabilidade maior de serem sedentários e poucos 

condicionados fisicamente em comparação com seus pares ativos e condicionados. 

No entendimento dos mesmos, a atividade física parece proteger vários segmentos 

populacionais contra a morbidade e a mortalidade por doenças crônicas, fazendo 

hipotetizar que parte do incremento da morbidade e da mortalidade em indivíduos 

obesos e com excesso de peso podem ser oriundos do baixo nível de atividade 

física e condicionamento físico, levando-os a concluir que o problema fundamental 
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seria a inatividade física, pois a mesma tende a levar a alta incidência de doenças e 

ao ganho de peso que por sua vez pode exacerbar o processo de enfermidade 

(MATSUDO e MATSUDO, 2006, p. 345). 

Entre as causas da obesidade, segundo Domingues Filho, (2000, p. 147) 

estão a hereditariedade, os pais sendo obesos há uma possibilidade de 80 a 60% na 

descendência. Se um dos pais for obeso há uma chance de 40% e pais com peso 

normal de 15% na descendência. 

Segundo Almeida et al (2004, p. 12) outro fator muito importante é o meio 

ambiente em que a pessoa vive, ou seja, fatores externos também classificados 

como obesidade exógena, são determinantes para a doença, fatores esses que 

podem ser, ingestão excessiva de alimentos sem a prática regular de exercícios 

físicos, o avanço tecnológico, prendendo as pessoas frente á TV, videogame, e 

internet (levando possivelmente ao sedentarismo). A agitação, a correria do dia-a-dia 

que faz com que pais e filhos consumam alimentos industrializados em excesso, 

ajudando no ganho de peso.  

Há também aqueles fatores internos, também conhecidos como obesidade 

endôgena, que podem ser alterações metabólicas, fatores psíquicos, tremores, 

traumatismo crânio-encéfalo, enfermidade inflamatória, entre muitos outros 

existentes (DOMINGUES FILHO, 2000, p. 148). 

O sedentarismo também é uma outra causa extremamente importante para 

se tornar uma pessoa obesa. A falta de atividade física aumenta o risco de morte 

e/ou desenvolvimento de muitas doenças, uma delas a obesidade (BOUCHARD, 

2003, p. 92). 

Entre as consequências psicológicas da obesidade, encontramos desde 

sentimos de inferioridade a sérias incapacidades. Os pacientes vivenciam a redução 

ponderal não como um final feliz, mas como uma integração do seu funcionamento 

físico e psíquico. Uma integração na sociedade e nos padrões preconizados por ela. 

Pode existir depressão após redução ponderal, principalmente no obeso infanto-

juvenil (BELMONTE, 1996, p. 81). 

Geralmente quando um obeso procura um psicólogo, é proposto a ele um 

regime, programa de exercício físico, ou até mesmo o uso de algumas 

drogas/medicamentos, de conhecimento do médico. Já a assistência a uma pessoa 

obesa, deve começar com uma boa relação entre ambos, é necessário ter muita 

atenção, paciência e compreensão e ainda haver uma interação do médico para 
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com a nutricionista e o profissional de Educação Física, caso essa interação não 

aconteça, o paciente poderá até fazer uma terapia psicológica, mas não alcançará o 

resultado quanto esperado, quanto a redução da obesidade (DOMINGUES FILHO, 

2000, p. 150). 

Domingues Filho (2000, p. 150) ainda ressalta que a prática de atividade 

física é uma excelente forma de prevenir a obesidade, porém, muitos não suportam 

e/ou não gostam de praticar nenhum tipo de exercício, e assim o sedentarismo 

causa a obesidade e a obesidade induz ao sedentarismo. 

Desde 1982 nos estudos de Durbbert a atividade física era apresentada 

como um dos principais elementos de variação do balanço e do gasto energético, 

constituindo assim uma atividade de sucesso para o emagrecimento quanto a 

manutenção do peso. As crianças com um risco aumentado para o desenvolvimento 

da obesidade e as obesas são menos ativas do que as sem riscos e não obesas. 

Assim, como existe a influência do baixo nível de atividade física sobre o 

desenvolvimento da obesidade infanto-juvenil, aumentar o nível de atividade física, 

principalmente na Educação Física Escolar é importante para o tratamento da 

obesidade (WILMORE, PERRIN, 2001, p. 101). 

De acordo com Nahas (2001, p. 28) o gasto calórico produzido durante as 

atividades físicas, varia com a dosagem do esforço e do peso do indivíduo entre 

outros fatores. 

Segundo o mesmo autor, cinco sessões de 30 minutos de atividade física 

moderada por semana proporcionam mais disposição no trabalho e no lazer, menos 

riscos de doenças do coração, osteoporose, obesidade, diabetes, certos tipos de 

câncer e depressão, bem estar, além de proporcionar o controle do peso corporal. 

O papel da atividade física na promoção da saúde é um instrumento de 

grande importância a proporcionar a saúde a uma população que a cada ano vem 

crescendo em relação ao excesso de peso, diante desse fato o papel da atividade 

física em ambiente escolar deve ser visto com um olhar diferenciado. Quando se 

trata de crianças e adolescentes Guedes e Guedes (2001, p. 78) explanam sobre as 

aulas de Educação Física no que diz respeito a execução e a importância de tal 

disciplina no ambiente escolar. O mesmo explica “que as aulas de Educação Física 

escolar utilizam pouco tempo de esforço físico, o que impossibilita o aparecimento 

de adaptações orgânicas benéficas a essa população”. Em contra partida, estas 
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aulas criam a consciência de que as atividades físicas são e devem ser praticadas 

sejam em ambiente escolar ou em locais de recreação.  

De acordo com os mesmos autores, a promoção da saúde no ambiente 

escolar deve e poderá estar incluída na proposta pedagógica da grade de disciplina 

da escola, já que esta tem papel importante em relação a educação da 

personalidade e, como consequência no estilo de vida das pessoas, sendo de uma 

forma direta e indiretamente transmitida e estas crianças e adolescentes a visão dos 

benefícios da prática da atividade física uma escala a promoção a saúde. 

Neste sentido, faz-se necessário proporcionar aos alunos a aquisição de 

conhecimentos e estimular atitudes positivas em relação a prática das atividades 

físicas. A palavra chave é conscientizar a comunidade escolar de que a aptidão 

física, a prática de atividades físicas e bons hábitos alimentares são importantes a 

todos os indivíduos em todas as idades, principalmente para os sedentários e os 

obesos. 

Deve ser levado em consideração pela população infanto-juvenil, quanto as 

atividades físicas o grau de dificuldade e facilidade para o executar, pois atividades 

muito exaustivas, os mesmo poderão se inibir e não praticar a atividade, nem 

durante as aulas e nem além dos anos escolares. Deve-se oferecer independência e 

oportunizar experiências de atividades físicas agradáveis, sem grandes habilidades 

motoras que estimulem a pratica continuada, com isto resguardando a percepção de 

competência nos alunos. O objetivo é que os adolescentes, sedentários e obesos, 

que são os que mais precisam adote uma atividade física em seu estilo de vida 

(GIANNICHI; MARINS, 2003, p. 12). 

A principal ideia além de promover a saúde e o controle do peso, é de 

incorporar atividades físicas aos hábitos regulares de uma forma que possa 

proporcionar prazer e se este não trouxer alguma recompensa, toda atividade física 

quando iniciada com sacrifício ou obrigação, será, possivelmente abandonada por 

mais consciente que o indivíduo possa estar do seu benefício para a saúde (NAHAS, 

2003, p. 32). 

Por fim, é importante a compreensão de que a saúde se adquire mediante 

modificações nos hábitos e atitudes diárias do estilo de vida da criança e do 

adolescente, uma vez que os hábitos relativos a promoção da saúde devem ser 

cultivados ao longo da vida e não apenas utilizados para um determinado fim 

momentâneo. 
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Assim, diante dos benefícios e efeitos da atividade física, sugere-se que as 

crianças acima do peso realizem atividades leves e moderadas, as quais propiciam 

vias metabólicas oxidativas e consequentemente utilização da gordura como 

predominância de substrato energético, podendo com isso, aumentar o tempo das 

sessões de exercício. 

 

 

Conclusão 

 

Os estudos revisados mostraram a importância das atividades físicas para a 

prevenção e o controle da obesidade. 

Constatou-se durante o estudo que a prevenção é o melhor caminho, 

começando pela reeducação alimentar que determina o crescimento adequado e 

manutenção do peso, atividades físicas controladas e diminuição do tempo de 

inatividade. A reeducação alimentar e o aumento das atividades físicas são 

essências, pois visam a modificação e melhoria dos hábitos diários ao longo prazo, e 

tornam-se elementos de conscientização e reformulação auxiliando a refletir sobre a 

saúde e a qualidade de vida. A escola tem papel fundamental ao modelar as 

atividades e comportamentos das crianças sobre atividade física e nutrição, 

principalmente no que se refere a Educação Física escolar. 

O sedentarismo agregado aos hábitos alimentares e ao comportamento tem 

um impacto maléfico na saúde da população, podendo resultar na obesidade e 

numa série de doenças, acontecendo de forma preocupante em crianças e 

adolescentes. O impacto negativo da inatividade física e suas consequências na 

população infanto-juvenil, precisam ser tratadas como problema de saúde pública. 

Dessa forma a prática de atividade física é vista no segmento da população 

infanto-juvenil com obesidade, como um importante tema de interesse, em razão de 

sua ampla associação com os aspectos de promoção a saúde. Pois por meio de 

atividades físicas, doenças como diabetes, complicações articulares, hipertensão, 

arteriosclerose, enfermidades respiratórias, artrose e desordens mentais ou 

psicológicas, serão evitados na fase infanto-juvenil e a longo prazo na vida adulta. 

Portanto a atividade física praticada regularmente pode interferir 

positivamente no balanço energético, como também tratar e prevenir o quadro de 

fatores de risco associados a obesidade.  
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Assim, diante do exposto, de diferentes benefícios a saúde das crianças com 

obesidade, as atividades físicas é uma importante ferramenta que deve ser 

estimulada desde a infância, principalmente nas aulas de Educação Física Escolar.  
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