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RESUMO 

 
 
Em virtude dos números expressivos de obesidade no meio escolar brasileiro, causado por vários 
fatores e dentre eles o consumo exagerado de alimentos industrializado somado pelo desinteresse 
dos alunos nas aulas de Educação Física e consequentemente aumento no sedentarismo entre 
esses jovens, este artigo busca orientar os alunos e os familiares quanto aos perigos da obesidade 
infantil, doenças que podem ser alavancadas através da obesidade. Expor possíveis intervenções no 
meio educacional escolar para que os alunos quebrem o sedentarismo, e passo a procurar novos 
hábitos fora da área escolar. O artigo busca através de bibliografias e pesquisas feitas e expostas por 
vários autores, no qual desenvolveram projetos e métodos pra que os mesmo esbocem as varias 
causas que fazem com que cresça o aumento de obesos no Brasil, as doenças que podem ser 
alavancar pela obesidade tanto no meio de crianças e adolescentes quanto problemas mais graves 
futuros na fase adulta, e prevenções aplicadas por eles em testes desenvolvidos no meio escolar. 
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Introdução 

 

A obesidade infantil vem crescendo a cada dia, e já toma conta do cenário mundial, 
chegando a se tornar um problema de saúde publica. Segundo estudos realizados 
por Mondini & Monteiro, 1998; Francichi et al., 2000 apud Granville-Garcia et al, 
2009;p.990 
 

No Brasil, estudos comprovam que a transição dos padrões  nutricionais 
(aumento do consumo de gorduras, açúcares, alimentos refinados) aliada à 
redução da atividade física têm provocado alteração nos padrões 
nutricionais relacionando-os com mudanças demográficas socioeconômicas 
e epidemiológicas ao longo do tempo,  refletindo-se  desta  forma na  
diminuição  progressiva  da  desnutrição  e aumento da obesidade (Mondini 
e Monteiro, 1998; Francichi et al., 2000 apud Granville-Garcia et al, 
2009;p.990). 
 
 

 

Compartilhando esta afirmação, Danelon et al. (2006, p.86) nos 

afirma que: “Alimentação desempenha um papel importante a todas as fases 

da vida, aonde a fase escolar chega a ser destacada, pois as crianças 

apresentam um metabolismo mais ativo que quando se torna um adulto”. 
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Entre outras bibliografias busca dizer sempre expor a importância da 

intervenção do educador físico, dentro do meio escolar, para que de forma 

informativa venha desenvolver o papel de orientar os alunos e familiares 

quanto aos riscos apresentador pela obesidade e possíveis intervenções 

como educadores para que se tenha uma melhora na qualidade de vida. 

Uma vez que o mesmo tenha um papel muito importante quanto a 

prevenção 

Este artigo busca demonstrar, através da literatura científica, os 

riscos alarmantes da obesidade infantil, doença esta que já possui caráter de 

preocupação mundial, haja vista as consequências graves de saúde como 

diabetes, hipertensão arterial, entre outras doenças metabólicas, bem como 

a importância do profissional de educação física no ambiente escolar, cuja 

atuação como um possível semeador de ideias entre os alunos busca 

conseguir um repensar no estilo de vida, buscando sempre a saúde e a 

qualidade de vida como metas prioritárias. 

 

Desenvolvimento 

 

Segundo Fagundes et al (2008, p.213) se nota o aumento da 

obesidade infantil por vários lugares pelo mundo. E já se tem repercussões 

sobre a qualidade de vida das crianças. 

De acordo com o autor, destaca-se outra preocupação com um 

assunto que diz respeito ao sofrimento de alguns alunos no meio escolar. O 

Bullying (preconceito sofrido por pessoas seja ele por cor raça porte físico e 

etc. Na maioria das vezes sofridas por crianças em escolas) trás aos alunos 

com sobrepeso ou obesidade um sofrimento maior, pois além de sofrer com 

as brincadeiras e apelidos a respeito da aparência física, e a exclusão dos 

mesmos diante das atividades físicas no meio escolar. Além disso, tem se o 

problema maior que se diz respeito à qualidade de vida do aluno. 
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Já estudo feito por Fernandes et al (2007, p22) na ultima década 

detecta que o causa um grande  aumento numero de crianças com  

obesidade infantil no mundo. Tanto nos países desenvolvidos quanto nos 

países em desenvolvimento onde se encaixa o Brasil. 

Desta Forma notasse que independe de classe social, ou região 

onde se encontra estruturado sua moradia, o Brasil sofre de varias formas 

com a obesidade. Tornando assim a obesidade infantil, um problema não só 

em meio às crianças de classe media a alta como também das crianças de 

classe media baixa, onde a informação quanto aos ricos da obesidade não 

relevantemente baixas, tornando assim vitimas de varias doenças causadas 

pela obesidade e a má qualidade de vida, muitas das vezes causada por 

falta de atividade física. 

Vários fatores intervêm para que o índice de crianças obesas no 

meio escolar aumente. Estes fatores vêm em vista à qualidade de vida 

proposta pelo meio social em que o individuo consiste, tornando assim os 

mesmos dependentes de uma alimentação rica em gorduras, e pobre em 

nutrientes essenciais para uma vida saudável. 

 

Estudos feitos por Danelon et al (2006,p86) ressalta que : 

 

A alimentação desempenha um papel primordial durante todo o ciclo de vida 
dos indivíduos. Entre as distintas fases da vida pode-se destacar, como 
exemplo, a idade escolar, que se caracteriza por um período em que a 
criança apresenta um metabolismo muito mais intenso quando comparado 
ao do adulto. 

 

Nota se que crianças e adolescentes hoje em dia, após retornar 

suas residências se encontra muito tempo dentro de casa, assentadas ou 

deitadas, navegando na internet jogando jogos nos computadores, ou na 

maioria do tempo assistindo televisão. 

Os avanços tecnológicos e seu fácil acesso a todas as classes 

sociais é uma importante causa do aumento do sedentarismo, assim como o 

aumento do consumo de alimentos industrializados, proporcionada pelas 

exigências cotidianas. 
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Medeiros (2003, p.25), antigamente se divertir significava ir procurar 

a turma para uma partida de basquete, empinar pipa, andar de bicicleta, 

patins, apostar corridas. Se era verão nadava no clube ou no rio. Hoje em 

dia, se divertir significa ficar imóvel diante duma tela onde as únicas partes 

do corpo que se movimentam são os olhos e os dedos. 

Outro ponto que se destaca muito para o crescimento da obesidade 

infantil é a forma como o aumento de consumo de comidas industrializadas 

vem crescendo entre o meio dos jovens, tornando os dependentes de 

produtos muitas das vezes pouco saudáveis para os padrões exigidos pelo 

organismo aumentando o índice de obesos. 

Com a grande utilização de meios de comunicação por empresas, 

para que se demonstrem novos produtos industriados como meios de 

solução de problemas para a falta de tempo encontrada muitas das vezes 

pelos jovens de cidade metropolitanas fazem com que esses mesmo se 

tornem refém de alimentações irregulares no seu período de vida. 

 

Tendo em vistas dados apresentados por Rinaldi, (2008, p273) 

notamos que: 

No Rio de Janeiro, estudo de crianças e adolescentes (quatro a 17 anos) de 
escolas municipais detectou sobrepeso em 18% das meninas e em 15% 
dos meninos (15), enquanto que estudo em Brasília, com 452 escolares na 
faixa etária de seis a dez anos de escola privada, mostrou índices de 16,8% 
de sobrepeso e 5,3% de obesidade (16). Investigação de grande amostra 
populacional, na cidade de Santos, São Paulo, com 10.822 crianças de sete 
a dez anos, detectou prevalência de 15,7% de sobrepeso e 18% de 
obesidade (12). Na região Sul, a prevalência de sobrepeso em crianças de 
sete a dez anos variou de 17,9 a 19% e a obesidade atingiu até 14% das 
crianças avaliadas. 
 

 

 

Oliveira, (2003, p.323). Relata que os responsáveis são passivos 

quanto o assunto e a obesidade infantil, pois não são orientados aos 

problemas que podem se alavancar criando fatores de risco. Muitas das 

vezes tratam o caso com naturalidade uma vez que expõem que estão 

obesas quando crianças mais ao decorrer do tempo perderam peso pelo 

desenvolvimento biológico do corpo humano. 
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Cantaneo, Carvalho, Galindo (2015) relatam que: 

 

A obesidade está relacionada a fatores psicológicos como o controle, a 
percepção de si, a ansiedade e o desenvolvimento emocional de crianças e 
de adolescentes. Tal relação demanda uma investigação sistemática, 
especialmente quando se propõe construir conhecimentos que possam 
subsidiar uma prática de assistência. 

 

Doenças são todos os dias mais frequente em virtudes da obesidade 

infantil, preocupando também já os governantes, devido ao grande 

orçamento gasto para se ter tratamentos tendo em vista outras doenças que 

podem ser alavancadas devido a obesidade apresentada. 

Araújo, Brito, Silva, (2010) relata em seus estudos que: 

 

Nos últimos anos o número de indivíduos com sobrepeso e obesidade vem 
sendo considerado pela Organização Mundial de Saúde (WHO, 1998), 
como uma “epidemia de proporções mundiais” tendo sido reconhecida como 
doença e uma questão de saúde pública. Tal afirmação se refere 
principalmente pelo seu crescimento assustador que vem atingindo pessoas 
de ambos os sexos, todas as idades, raças e classes socioeconômicas, nos 
diversos países do mundo. 
Dessa forma, a extensão populacional da obesidade causa impacto na 
infância e na adolescência, o aumento nos índices de sobrepeso e 
obesidade entre crianças e adolescentes internacionalmente durante as 
últimas décadas indicam que a obesidade infantil é uma epidemia global. 

 

 

Varias doenças são causadas devido à obesidade infantil, fatores 

como a ansiedades, depressão está entre inúmeras crianças obesas 

acarretando ainda mais o numero de obesos entre as crianças e os jovens. 

Estudos tratados por Soares (2003) falam que o apetite do obeso 

responde mais aos estímulos externos (tipo e qualidade do alimento) do que 

aos internos (fome e saciedade). 

Por outro lado, a conscientização das crianças e de sua família, 

quanto aos riscos da obesidade e os problemas criados por ela, e a 

demonstração quanto a pratica de atividade física no ambiente escolar, 

fazendo uma programação e quando bem utilizados podem se ter bons 

resultados. 
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“Sobe tal perspectiva, a educação física escolar não pode perder o 

caráter multifatorial da saúde. Não deve abandonar as preocupações e 

iniciar hábitos para que os alunos tenham uma vida ativa”. (ARUAJO; 

BRITO; SILVA; 2010). 

Esportes, muitas das vezes não são bem visto pelas crianças 

obesas uma vez que são descriminadas pelo porte físico. Neste caso o 

profissional deva trabalhar com os jovens de forma que busque atividades 

satisfatórias para si mesmo sem se preocupar com pessoas ou opiniões 

aléias. 

Incentivar os alunos para que se sinta interessado pela opção onde  

praticar esportes e evitar uma vida monótona, se tornam cada vez mais 

importantes neste combate contra essa epidemia mundial. Trabalhar 

atividades que possam ser feitas fora também do ambiente escolar, como 

passeios ciclísticos, caminhada ecológica e etc. Buscando ter uma vida ativa 

fisicamente no dia, diminuindo assim o índice de sedentarismo. 

Organizar grandes encontros entre pais e alunos, também são 

partes fundamentais para que se possam orientar os mesmo, a cuidar da 

alimentação dos filhos de forma que não sejam pressionadas as crianças 

para que mude os hábitos de forma consciente e não por meio de obrigação. 

Pois o estudo feito por Oliveira, (2003, p.323). Relatam que os 

responsáveis são passivos quanto à obesidade infantil, pois não são 

orientados aos problemas que podem se alavancar criando fatores de risco. 

 

Conclusão 

 

    Através das bibliografias apresentadas por diversos autores 

citados ao artigo, notamos que os mesmos tratam sempre com uma grande 

ênfase o papel do professor de Educação Física, uma vez que os mesmo  

tem a tendências de ser uma fonte de ligação da obesidade infantil entre os 

pais e os alunos. 

  Sendo assim o mesmo pode ser a pessoa importante para que o 

combate a obesidade ganhe grandes proporções e diminua o numero de 

crianças obesas no meios escolar.  Buscando meios na iniciativa do 

combate a este problema uma vez que os mesmo venham a elaborar 
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projetos como forma de orientar familiares quanto aos riscos apresentados  

e formas de alimentação saudáveis, e propor  atividades que visam trabalhar 

exercícios com os alunos para que busquem atividades físicas fora do meio 

escolar. 
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