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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação da educação física escolar com a 

obesidade. A obesidade tem aumentado de forma significativa, podendo começar na 

infância e com isso afetar a idade adulta, sabe-se que a obesidade pode ter várias 

causas, como fatores endógenos, relacionados à genética, e fatores exógenos, 

relacionado à má alimentação, a falta de atividade física, são fatores externos, mas 

que tem uma grande contribuição na causa da obesidade. A educação física escolar 

tem um papel muito importante em relação à obesidade, por ser uma matéria da 

área da saúde, a educação física tem como objetivo promover uma educação para a 

promoção de saúde e hábitos saudáveis. Portanto é muito importante que a 

educação física desperte a consciência nos alunos, dos malefícios que a obesidade 

traz, e afeta na qualidade de vida.  

Palavras chave: obesidade, educação física, escolar, prevenção, saúde. 
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INTRODUÇÃO  

 

             Atualmente podemos acompanhar, seja na família, no ciclo de amigos, local 

de trabalho, algum caso de sobrepeso ou obesidade, é possível perceber o aumento 

desses casos, a obesidade pode ter causas endócrinas e exógenas, o sedentarismo, 

uma causa exógena, tem uma grande influência para que essa doença se 

desenvolva, segundo o Ministério da Saúde o sedentarismo tem aumentado 

juntamente com a idade, homens com idades entre 18 e 24 anos, a porcentagem de 

prática de exercícios físicos é de 60,1%, já acima dos 65 anos, apenas 27,5% 

realizam a prática, mulheres com idades entre 25 a 45 anos, a porcentagem da 

prática é de 24,6%, e acima dos 65 anos é de apenas 18,9.  

                A Organização mundial da Saúde, (OMS, 2015), considera que a 

obesidade tenha dobrado nos últimos anos, comparando os anos de 1980 até o ano 

de 2015, no ano de 2014, adultos com 18 anos de idade ou mais velhos, formavam 

um grupo de 1,9 bilhões acima do peso e dentre esses, 600 milhões estavam 

obesos. 

            Em relação às crianças os números são mais baixos, mas ainda sim 

preocupantes, segundo a OMS (2015) no ano de 2013, 24 milhões de crianças 

abaixo de 5 anos de idade estavam com sobrepeso ou obesos. 

            A obesidade caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal. É considerada 

quando o IMC (índice de massa corporal) é igual ou superior 30. Considera-se 

obesos o indivíduo que exceder em 20% do seu peso ideal, ou mais 

especificamente, nos homens acima de 25% e acima nas mulheres de 30% 

(NAHÁS, 1999). 

           A obesidade caracteriza pelo acúmulo de gordura corporal. É considerada 

quando o IMC (índice de massa corporal) é igual ou superior a 30. Consideram-se 

obesos os indivíduos que excedem em 20% do seu peso ideal, ou mais 

especificamente, nos homens acima de 25% e acima nas mulheres de 30% 

(NAHÁS, 1999). 
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A escola é muito importante no papel contra a obesidade infantil, nos 

últimos tempos a Educação Física escolar, assumiu diferentes identidades com 

diferentes objetivos, que se sucederam e acabou o receber a denominação de 

tendências, (Ghiralldely Junior, 1988). 

A educação física, como disciplina da área da saúde, é muitas vezes vista 

como uma opção de prevenção e controle dessa doença, segundo Guedes (1999), a 

educação física enquanto disciplina do componente curricular brasileiro, se torna 

uma esperança na busca por soluções referentes ao movimento humano e ao 

combate ao sedentarismo, acreditando que qualquer tentativa de resposta a estas 

questões deva estar orientada para os aspectos que possam se relacionar, de 

maneira direta e efetiva, com a educação para a saúde. 

             A Educação física, como componente curricular obrigatório de todo currículo 

básico, com o apoio das famílias e políticas públicas, deveria ser o meio de ligação 

das crianças com o tema saúde, o ambiente educacional já possui os requisitos 

necessários para dar inicio ao desenvolvimento de ação em prol da promoção de 

saúde. (BRASIL, 2000a) 

Tomando como partida algum desses problemas, o presente trabalho 

levanta as questões: Qual o papel da educação física perante a obesidade, qual a 

postura do profissional de educação física para reverter e prevenir esses problemas, 

e de que forma eles se relacionam? 

Logo, o objetivo principal do presente trabalho, é analisar a relação da 

educação física escolar como um todo, com a obesidade, como essa disciplina pode 

ser trabalhada no combate do sobrepeso e obesidade, e os objetivos específicos 

são eles: pesquisar qual é o papel do profissional de educação física quando se trata 

de saúde, e descrever se há uma relação entre a educação física escolar e a 

obesidade, e como ela tem sido desenvolvida.  
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Justificativa 

 

No segundo semestre de 2014, realizei durante minha graduação uma 

matéria chamada Estudos e Pesquisa em Educação Física Escolar, na Faculdade 

de Educação Física – Universidade de Brasília, onde foi realizado um trabalho sobre 

a saúde escolar, através desse trabalho, pude perceber o quão o profissional de 

educação física é responsável por esse tema, afinal somos um curso da área da 

saúde. 

Segundo Sleap (1990), conhecendo a educação física como um todo, é 

considerado que a promoção e educação em saúde se torne facilitada, por ser um 

meio propicio a isso, portanto a educação física deve ser um lugar para enaltecer os 

conhecimentos e informações sobre a saúde. 

A educação física como disciplina do componente curricular brasileiro, é 

cobrada como uma matéria de prevenção ao sedentarismo, evitando doenças 

futuras, nos dias atuais é possível perceber muitos adultos com distúrbios de saúde, 

que consequentemente poderiam ter sido evitados ou minimizados desde a idade 

infantil. 

A educação física tem o papel de desenvolver uma educação e 

conscientização para uma vida saudável e com mais qualidade, através de 

mecanismos que possam fazer com que o estudante reflita sobre a importância da 

prática de atividades físicas.   

Hipótese e Justificativa 

 

 

Este trabalho justifica-se por meio de estudos acerca do tema, e observações nas 

aulas de educação física escolar, pelo fato que é observado que a educação física 

tem um grande papel de prevenir, conscientizar e ser eficaz no tratamento de 

doenças, como por exemplo, a obesidade, o que é preciso ser discutido também, é 
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se há uma relação entre a obesidade e a educação física escolar, e como tem sido 

essa relação.  

CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO  

 

1.1 Conceito de Obesidade  

 

A obesidade pode ser definida de uma maneira simplificada como o 

acúmulo excessivo de gordura corporal que acarreta prejuízo à saúde dos indivíduos 

(PINHEIRO et al., 2004; WORLD HEALTH ORGONIZATION, 2006a; SOARES E 

PETROSKI, 2003). A base da doença é determinada pelo balanço energético 

positivo, que pode ser definido como a diferença entre a quantidade de energia 

cosumida e a quantidade de energia gasta na realização das funções vitais e de 

atividades em geral (BRASIL, 2006). 

Segundo (McARDLE et al., 2003; BRASIL, 1998). A obesidade tem seu 

início, com frequência na infância, e a probabilidade de uma criança obesa 

desenvolver obesidade na vida adulta é muito maior que em crianças com gordura 

corporal normal. 

Deve-se lembrar também, que há uma diferença entre o sobrepeso e a 

obesidade, o sobrepeso é definido como o peso corporal que ultrapassa o peso 

normal de pessoas da mesma raça, sexo, idade e constituição física, mas tanto o 

sobrepeso como a obesidade são consequências de uma desigualdade entre o 

número de ingestões de alimentos e o gasto dessas calorias. (Luiz Ricardo 2014). 

Existem vários fatores contribuintes para aquisição do sobrepeso e da 

obesidade, uns de base genética e outros de base alimentar, o sedentarismo 

também tem uma grande influência. 

De acordo com World Health Organization “a obesidade geralmente é 

estimada pelo índice de Massa Corporal (IMC), calculado dividindo-se o peso (em 

quilogramas) pela altura (em metros) ao quadrado. Referentes ao índice de massa 
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corporal o peso dos adultos é classificado como normal (IMC = 18,5-24,9kg/m2), 

sobrepeso (IMC = 25,0-29,9kg/m2) e obesidade (IMC ≥30kg/m2). 

 

A obesidade é classificada em vários graus, segundo Barbosa (2009) são 

eles: Tipo I, que é representada pelo excesso de massa corporal compartilhado no 

corpo todo. Tipo II que é determinada por aquela gordura que apenas se localiza na 

região do tronco. Tipo III, gordura excessiva localizada apenas no compartimento 

visceral. Tipo VI obesidade chamada de ginecoide que apenas se concentra na 

parte inferior do corpo.  

Dâmaso (2003) classifica que os fatores que levam a obesidade são os 

fatores endógenos: genética, endócrinos, medicamentos, neurológicos e 

metabólicos e fatores exógenos que são: alimentação, estresse choques 

emocionais, e inatividade física, fatores exteriores ao corpo, mas que afeta 

diretamente a saúde.  

É importante destacar que a obesidade pode afetar diversos sistemas do 

corpo gerando algumas condições clínicas, como diabetes melito tipo II, Acidente 

Vascular Encefálico (AVE), dislipidemia, Hipertensão Arterial (H.A), doenças 

cardiovasculares e respiratórias, depressão e alguns tipos de câncer, que estão 

ligadas com a síndrome metabólica e, desta maneira, contribuir para o aumento das 

taxas de morbimortalidade na população. (Luiz Ricardo 2014). 

                 Existe uma forte associação entre obesidade e desenvolvimento de 

diabetes mellitus, disfunções pulmonares, doenças cardiovasculares, problemas  

biliares e alguns tipos de câncer (BRAY, 1990).  

                 AMATO & AMATO (1997) mencionam que a obesidade sobrecarrega 

todos os órgãos, principalmente o coração. 

                Quanto ao aspecto psicológico, a obesidade tem sido apontada como um 

dos fatores contribuintes para a baixa-estima, o isolamento social, a depressão, etc. 

(SLOCHOWER & KAPLAN, 1980). 
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, 

1.2 Obesidade no Brasil 

 

         Segundo (WHO, 1997) a incidência de obesidade no Brasil e no Mundo tem 

crescido significativamente nos últimos anos, a ponto de ser considerada uma 

epidemia, comum a países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Dados sobre a 

prevalência de obesidade no maior país em extensão da América do Sul, segundo 

levantamento realizado em 1989, é de 6% entre as mulheres e de 13% entre os 

homens, ainda de acordo com este mesmo estudo, o “Brasil está mudando 

rapidamente de um problema de déficit dietético para um de regime alimentar em 

excesso”. 

           Com o quadro de crescimento de obesos na última década o Brasil começou 

a se preocupar com esta questão. Segundo IBGE 1 em cada 10 adulto é 

considerado obeso e a tendência é de aumentar esta proporção (NAHÁS, 2001).   

           No Brasil ainda segundo os resultados do IBGE referentes aos anos de 1996 

e 1997, o percentual de obesos avaliados pelo Índice de Massa Corporal (IMC) 

aumentou de 8 para quase 10 na população adulta, representando quase de dois 

milhões de novos obesos (BARRA, et al., 2000). 

           No Brasil, o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN, 1989) afirma 

que ocorreu uma diminuição de 36% na prevalência de baixo peso em ambos os 

sexos na população adulta. 

   Barbosa (2009) relata que 40,6% da população adulta estão com excesso de 

peso, esses números alarmantes mostram a transição do perfil nutricional da 

população brasileira.  

No Brasil, os índices de obesidade em crianças com idades entre 5 e 9 anos, em 

2009, mostrava 16,6% nos meninos e 11,8% nas meninas. Esse dado registra um 

número quatro vezes maior do que os dados populacionais obtidos no ano de 1989 

(LACERDA 2014). Ele declara que a obesidade pode causar muitas consequências 
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sociais, fisiológicas com influências psicológicas, pois muitos buscam consolo em 

práticas não saudáveis, o que  colabora para o agravamento dessa patologia. 

 
Figura 1 – Crianças com sobrepeso e obesidade.  
 

 
Fonte: IBGE 

 
 
Segundo (IBGE 2008/2009) 33,5% da população infantil brasileira sofre de 
sobrepeso ou obesidade. (Figura 1) 
 
 
Figura 2 – Evolução da frequência de obesidade no Brasil entre crianças e 
adolescentes 

 
Fonte:OMS 
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  Segundo a OMS, entre 1980 e 2013 a prevalência de excesso de peso e obesidade 

combinados aumentou 27,5% nos adultos e 47,1% nas crianças em todo o mundo. 

 

Figura 3 –Evolução da frequência de excesso de peso em adultos 

 
 

Fonte : Ministério da saúde  
 
 
 

                Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde no ano de 2014, houve um 

aumento de 23% em relação ao ano de 2006 (Figura 3).  

 

                  Quando a obesidade é em crianças ela é bem perigosa quando se têm 

na fase adulta por conta do aumento de células do tecido adiposo, fora que as 

crianças têm mais facilidade em adquirir hipertensão, problemas respiratórios e 

cardíacos, tornando assim o tratamento mais dificultado (Kauffman 1999). 

                  O fato de a obesidade estar afetando as pessoas em idades cada vez 

mais precoce, tem acarretado preocupações por parte dos profissionais da área da 

saúde, pois muitos são os malefícios da obesidade á saúde. 
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1.3 Educação Física Escolar 

 

           Para a LDB (BRASIL, 2000a), é importante que a Educação física faça 

parte do projeto poítico pedagógico da escola, para que com isso, a pisciplina 

consiga se adptar as faixas etárias, e entender as condições dos estudantes, 

fazendo com que tenha uma contribuição no desenvolvimentos dos alunos. 

          

           Tratar da educação física escolar e o seu papel, é preciso ressaltar a 

importância do profissional da educação física, o professor, nesse processo de 

desenvolvimento, para que seja realizado um bom trabalho e que seja eficaz, é 

preciso que o professor seja um profissional compromissado e que esteja 

realmente disposto a se engajar na disciplina, para que os objetivos sejam 

alcançados.  

              Gerber (1992) e Maitino (1998) afirmam que ao educar crianças para a 

saúde estaremos produzindo futuros adultos saudáveis. Desta forma, 

compreendemos que a EFE, por ser um componente da área da saúde e figurar 

obrigatoriamente no corpo de disciplinas da escola, se impõe como um poderoso 

meio para promoção da saúde. 

          Sabe-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) buscam 

atrelar-se a um conceito de saúde que supere o paradigma biológico e informativo. 

No documento são considerados os diversos enfoques que formam a composição 

do cenário da saúde, incluindo aí os aspectos sociais, econômicos, culturais, 

afetivos e psicológicos. Em seu texto introdutório, tais Parâmetros apresentam o 

desafio de educar para a saúde, no que se refere a hábitos e atitudes de vida 

(BRASIL, 2000b). 

       Para Miranda (2006), a Educação Física não tem agido da forma esperada no 

incentivo à promoção de saúde nas escolas. 

       Peregrino (2000) reforça a ideia do ensino de saúde errôneo na educação do 

Brasil. De acordo com a autora, o ensino é linear e tradicional, segue uma 

complexidade crescente, mas fragmentada, não há uma relação dos assuntos de 

saúde com o contexto social e cultural dos alunos. 
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       Já Maitino (1998) classifica que pelo fato da Educação física trabalhar com os 

movimentos do corpo humano, ela tenha mais facilidade de proporcionar aos alunos 

um maior conhecimento à cerca da saúde.  

         O professor deve usar a criatividade e disposição ao seu favor, à educação 

física por ser uma matéria distinta, tem vários mecanismos e conteúdos, para ser 

usados, que desperte a atenção do aluno. 

        Miranda (2006) sustenta que as curiosidades dos alunos com o próprio corpo e 

a descoberta das possibilidades corporais favorecem a receptividade às informações 

de saúde. 

       Antes de qualquer ação, o professor precisa ter consciência da reflexão sobre 

suas práticas pedagógicas, é importante estar sempre se planejando, se 

atualizando, usar a criatividade, que possa levar um conteúdo que englobe o 

contexto dos alunos, esses são alguns mecanismos para que as aulas não caiam na 

rotina, e vire algo repetitivo, e seja desmotivante para os alunos. Segundo Saviani 

(1980) a reflexão seria um repensar, um voltar atrás, um pensamento consciente em 

busca de significados, pois para ele nem todo pensamento pode ser considerado um 

ato de reflexão. 

      Outro ponto extremamente importante refere-se à educação física como 

disciplina escolar. Ela jamais deverá abandonar sua preocupação em criar subsídios 

para o encorajamento das pessoas para com a adoção de estilos de vida mais 

saudáveis. Além disso, ela terá como objetivo a promoção de um exame crítico por 

parte de seus alunos, relacionados aos seus conteúdos. Isso fará com que eles 

vejam muito além das metas a serem alcançadas através da prática regular de 

exercícios físicos. Quando uma pessoa passa a ter uma visão mais global e não 

somente específica, verá que existem outros fatores que influenciam as práticas 

corporais, como o econômico, por exemplo. Assim, terá noção que o acesso muitas 

vezes poderá se tornar desigual e restrito a apenas algumas classes.(Ferreira, 

Heraldo Simões, Braulio Nogueira de Oliveira, e José Jackson Coelho Sampaio. 

2013). 
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1.4 Promoção de Saúde nas aulas de Educação Física 

 

          Para que os alunos se adaptem a prática regular de exercício física, aprender 

as técnicas e regras não é o suficiente, mas que tenham consciência do porque 

daquela prática, para que lá na frente o aluno possa praticar o exercício por saber os 

benefícios, para que ele pratique sabendo o bem que fará a ele. 

         Para Ferreira (2001), é necessário que os alunos tenham acesso a conteúdos 

básicos de outros campos de conhecimento relativos à área da educação física, co 

mo a fisiologia, biomecânica, nutrição, anatomia, além das áreas humanas. 

         Segundo (BAGRICHEVSKY, 2007), ainda é observado muitos profissionais da 

área da Educação Física que enaltecem o bom desenvolvimento da aptidão física, 

deixando de lado os outros fatores, tão importantes quanto.  

           Segundo Marcassa (2000) o fato da educação física estar inserida nas 

Ciências da Saúde, pode fazer com que ela seja vista e entendida da forma da 

própria historia, o contexto da industrialização refletiu bastante no âmbito escolar, 

causando algumas alterações do contexto escolar da educação física.  

          Para (WHO, 1986; OPAS, 2003) quando se trata de promoção de saúde, o 

ambiente escolar deve proporcionar e incentivar hábitos saudáveis, se mostrando 

assim um dos protetores da saúde, pois a escola tem essa responsabilidade sobre 

aqueles que agregam aquele contexto. 

          A escola só se classificará uma Escola promotora de Saúde, quando os 

participantes em que ali habitam, estejam abertos para novas visões, a escola 

precisa mudar a visão sobre o aluno e começar a vê-lo como um ser humano como 

um todo, integrando o físico, emocional, psicológico, é importante que ela 

proporcione um ambiente de  muito diálogo, buscando despertas nos alunos, 

algumas reflexões e atitudes em relação a própria saúde.   

 

          Segundo Pereira et all (2000),a Escola Promotora de Saúde, busca ser a mais 

importante estratégia de políticas públicas da Promoção da Saúde, que segundo a 
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Organização Panamericana da Saúde (1996), parte de uma visão integral do ser 

humano, considerando, também, as pessoas em seu contexto familiar, comunitário e 

social.   

        Como observado, a Escola Promotora de Saúde é classificada como tal, quando 

há um contexto direcionado ara garantir e estimular a comunidade escolar á se 

juntar e participar desse contexto,  o  objetivo central é estimular atitudes e 

ambientes mais saudáveis, visando desenvolver habilidades e estimular a tomada 

de decisões por meio da responsabilidade individual, familiar e comunitária. Mas 

para atingir esse objetivo, é preciso do compromisso para que seja desenvolvido 

parcerias e ações que estimulem a autonomia, reflexão e conscientização, segundo 

(PELICIONE, 2000). 

       Os professores de educação física devem incorporar uma nova postura frente à 

estrutura educacional, procurando proporcionar em suas aulas, não mais uma visão 

exclusiva à prática de atividades esportivas e recreativas, mas também, alcançarem 

metas voltadas à educação para a saúde, mediante seleção, organização e 

desenvolvimento de experiências que possam propiciar aos alunos não apenas 

situações que os tornem crianças e adolescentes ativos fisicamente, mas, 

sobretudo, que os conduzam a optarem por um estilo de vida saudável ao longo de 

toda a vida (GUEDES, 1999). 
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1.5 Educação Física e a Obesidade 

 

A Educação Física e a Obesidade tem alguns pontos em comum, um 

deles, é que para a prática de um, e para minimizar o outro, é preciso que haja um 

trabalho conjunto, para que o trabalho possa ser mais eficaz envolvendo a escola, 

os profissionais de Educação física, e as famílias, é interessante que eles passem 

por isso juntos, para que o aluno reflita sobre, e as famílias também, esse tipo de 

informação será bastante importante durante a trajetória do aluno.  

A escola junto com o professor de educação física deve se 

responsabilizar por mostrar a importância dos exercícios físicos para as crianças na 

prevenção de obesidade de outras doenças (HALLAL, 2010). 

                     Considerando a Educação Física, como uma disciplina escolar 

classificada como da área das Ciências da Saúde, é preciso que seja criado um 

ambiente para que o aluno possa entender e criar um pensamento crítico, acerca de 

sua saúde.  

              O que se deseja do educador físico, na visão de Guedes (1999), é a 

incorporação de uma nova postura frente à estrutura educacional, adotando em suas 

aulas, não somente à prática de atividades esportivas e recreativas – que também 

são importantes para a formação dos escolares – mas que acima de tudo possam 

alcançar metas voltadas à educação para a saúde, mediante uma proposta 

sistematizada, organizada e desenvolvida através de experiências com os 

educandos, fazendo com que os tornem além de alunos ativos fisicamente, 

conscientes da importância da adoção de um estilo de vida saudável ao longo de 

toda sua vida. 

            Para alguns alunos, talvez seja mais difícil tentar se inserir nas práticas de 

educação física, pelo sobrepeso atrapalhar as vezes, a vergonha em decorrer de 

muitos amigos que ainda praticam bulling com esses alunos, e as vezes pela própria 

limitação do corpo. O professor tem um papel muito importante nesse tipo de 
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situação, ele precisar respeitar o individual e limites de cada um, mas sempre 

adaptar as atividades e trazê-los para próximo da turma, e deixar claro algumas 

regras de convivências. 

1.6 Combatendo a obesidade  

 

Para o combate a obesidade, que tem aumentado cada vez mais, é 

preciso de um trabalho coletivo, a escola, professores e família, é preciso que haja 

algumas mudanças, como o aumento de bons hábitos.  

                  Barbosa (2009) analisa que para se ter uma mudança de vida é preciso 

que tenha dedicação e vontade, o que é muito difícil diante de uma só vontade que é 

a da criança por isso é preciso de uma equipe inteira para poder trabalhar contra 

este combate: família, escola e professores de educação física . 

Segundo (HALLAL, 2010) a escola é a porta de entrada para os 

adolescentes praticarem atividades físicas.  

A atividade física não é a única prática para inibir a obesidade, a 

alimentação tem um papel fundamental nesse quesito, uma nova lei foi aprovada no 

DF, que consiste em limitações de lanches da cantina, a maioria das coisas que 

fazem mal foram suspensas.  

                O professor de educação física hoje é bastante procurado, pois cada vez 

mais as pessoas tem buscado praticar alguma atividade física, e o profissional tem 

esse papel de fazer essa ponte entre o aluno e a promoção de saúde. 

                O profissional precisar estar ciente que ele é o mobilizador para essa boa 

causa, que através dele, muitas pessoa estarão mais conscientes, com isso, a 

pessoa vai criando sua própria autonomia, e sua própria consciência, que a prática é 

feita para seu próprio bem.  

               É sempre importante lembrar, que o profissional precisa respeitar o 

individual de cada um, e adaptar diferentes atividades para que cada um consiga 

realizar a prática, e se sentir acolhido e respeitado ali, e a partir disso o professor 
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estará ganhando mais a confiança do aluno, e pega gosto pela prática que está 

sendo desenvolvida.  

 

CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

 

O presente trabalho é classificado por ser revisão bibliográfica, pelo fato 

de ter sido levantado de material que já foi produzido e publicado, envolvendo em 

sua maioria artigos científico e livros, segundo Gil (2008) os livros de referência, 

também denominados livros de consulta, são aqueles que têm por objetivo 

possibilitar a rápida obtenção das informações requeridas, ou, então, a localização 

das obras que as contêm. Dessa forma, pode-se falar em dois tipos de livros de 

referência: livros de referência informativa, que contém a informação que se busca, 

e livros de referência remissiva, que remetem a outras fontes. 

          Para Ângelo Salvador (1970) a bibliografia é “a relação dos documentos, é o 

conjunto de impressos bibliográficos reunidos com a finalidade de servirem da fonte 

de informação”.  

(THOMAS e NELSON, 2002) Eles classificam como revisão bibliográfica, 

um estilo de pesquisa envolvendo análise, avaliação e integração da literatura 

publicada.  

Para Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é desenvolvida, através de 

algumas etapas, o engajamento, irá depender de alguns fatores do trabalho, tais 

como: formulação do problema, o nível de conhecimento sobre o tema, e o grau de 

precisão da pesquisa. 

Para classificar uma pesquisa como exploratória, descritiva ou explicativa, o primeiro 

passo é lidar com o objetivo geral da pesquisa. (Gil; 2008). 
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O presente trabalho se classifica como uma pesquisa explicativa, pois tem 

como objetivo principal identificar os fatos que relaciona a educação física escolar e 

a obesidade. 

Segundo Gil (2008), pesquisas explicativas são as que mais se 

aprofundam do contexto e conhecimento da realidade, e está sempre vinculado aos 

métodos experimentais.   

 

Para a realização dessa pesquisa, foram levantados artigos científicos das bases de 

dados eletrônicas, usando as palavras-chaves “obesidade”, “educação física”, 

“escolar”, “prevenção” e “saúde”. Um filtro foi inserido para que fossem mostrados 

artigos mais novos, a partir do ano de 2005, somente foram utilizados aqueles em 

língua portuguesa, foram ainda consultados os livros: Prevenção da obesidade na 

Infância e na Adolescência, Obesidade e os dados estatísticos disponíveis em várias 

organizações de referência como é o caso da Organização Mundial da Saúde, e 

IBGE. Foram escolhidos 27 artigos. 

 

 

Quadro 1 - Palavras chaves e resultados  

Palavras Resultados 

Obesidade 33.9400 

Prevenção obesidade  16.200 

Obesidade escolar 15.500 

Saúde nas aulas de educação física    14.900 

Resultado  27 

Fonte: elaborado pela autora 
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   Foram utilizados nessa pesquisa, seis dos 27 artigos escolhidos, o critério de 

exclusão consistiu em interpretar os resumos dos artigos e avaliar a presença do 

tema: a relação da educação física escolar com a obesidade. 

Quadro 2- Artigos utilizados  

Titulo Tipo Ano  Base de dados 
 
Analise da percepção dos 
professores de educação física 
acerca da interface entre a saúde e a 
educação física escolar: Conceitos e 
Metodologias 

Artigo  2013 SCIELO 

 
Educação Física escolar na 
promoção de Hábitos Saudáveis 

Artigo 2011 UNONESC 

 
Prevalência de obesidade infantil e 
sobrepeso em escolares 

Artigo 2014 Revista Interfaces 

 
Obesidade e Peso Corporal: riscos e 
consequências 

Artigo 2006 Educadores 

 
Educação Física Escolar e Promoção 
da Saúde: uma pesquisa participante 

Monografia 2011 USJT 

 
A escola promotora da saúde e o 
desenvolvimento de habilidades 
sociais  

Artigo 2014 SPRGS 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi07aSPp-HQAhUMEZAKHX6ZBAoQFggiMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.sprgs.org.br%2Fdiaphora%2Fojs%2Findex.php%2Fdiaphora%2Farticle%2Fview%2F76%2F76&usg=AFQjCNHbkgpMiTSu_XizFmi_zJo7mjMvHw
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CAPÍTULO 3- DISCUSSÃO  

 

 

        Cada vez mais, a obesidade tem crescido, principalmente no meio das crianças 

e adolescentes, é uma idade perigosa, pois crianças obesas têm grandes chances 

de virar adultos obesos. 

       Segundo (NÓBREGA, 1998), é importante que a criança seja estimulada a 

adquirir hábitos saudáveis na infância, nessa fase são formados os hábitos 

alimentares e de atividade física, quando a criança não tem hábitos corretos, ela tem 

40% de chance de se tornar um adulto obeso. 

      Na idade escolar, os alunos criam autonomia para decidirem o que querem 

ingerir de alimentos, se essa autonomia não for estimulada saudavelmente pode ser 

um dos fatores responsáveis pela obesidade infantil. (OLIVEIRA et al., 2003). 

       Na América Latina, onde o Brasil também está inserido, a estimativa de crianças 

obesas seria de 7,3 %%, sendo que em uma pesquisa feita pela WHO (2014) 

estimava-se que em uma a cada três crianças no Brasil são obesas, vários fatores 

podem influenciar.  

No Brasil, houve alguns aumentos em relação à pessoas obesas, aumento de 23% 

entre os anos de 2006 á 2014, e entre os sexos, o masculino houve um aumento de 

9% e de mulheres de 10%. 

A Capital que mais tem obesos no Brasil é Manaus com 56% de pessoas  

em 2014) e a que menos possui pessoas  obesas é Palmas com 48. É muito 

alarmante a proporção de gente porque é quase metade de sua população com esta 

patologia, ou seja, metade de sua população doente e se não cuidarmos este 

numero pode dobrar especialmente com os adultos por conta das crianças já 

possuírem obesidade o que é muito mais provável se tornarem adultos obesos 

também.  
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Na escola geralmente a criança obesa não possui tantas habilidades nas 

atividades propostas, o que desmotiva totalmente o aluno, consequentemente os 

alunos o excluem das atividades por acharem que ele não consegue desenvolver a 

atividade da forma adequada, os professores de educação física devem ao menos 

gerar propostas de atividades lúdicas para que a criança possa mexer o seu corpo 

que em muitas vezes é o único horário em que as crianças podem ter estas 

oportunidades. 

É nesse tipo de situação que o professor precisa adaptar as atividades 

para que o aluno se sinta acolhido na aula, e incluso.   

A escola e a educação física devem ser voltadas para a saúde, relacionar 

interesses com a saúde publica já que a obesidade é uma preocupação publica. Os 

lanches das escolas devem ser trocados por alimentos naturais e leves. 

A melhoria dos hábitos alimentares com a regulação da pratica de 

atividade física, incentivados pela escola, pelos pais e pelo professor de educação 

física para as crianças com obesidade podem fazer com que ela mude seu estilo de 

vida e consequentemente com as doenças que a obesidade traz fazendo com que 

se tornem uns adolescentes e um adulto saudável sem doenças, mas para isso 

todos devem trabalhar em conjunto.   

Em comparação com os artigos utilizados, pode-se perceber que a saúde 

faz parte da educação física, mas muitos professores tem uma visão restrita acerca 

do real significado, o que acabando voltando para a aptidão física, mas atividade 

física também não quer dizer saúde, a educação física é muito mais que treinar o 

corpo, ela deve ultrapassar barreira, promover saúde e pensamento reflexivo. 

A Educação Física está relacionada à compreensão de hábitos 

saudáveis, discutir, refletir, relacionar e compreender situações coletivas de saúde. 

Defende-se neste estudo que a Educação Física deve ultrapassar os aspectos 

individuais e biológicos de suas práticas e partir para um novo rumo coletivo, ou 

seja, sugere-se que a Educação Física interrompa com os conceitos de saúde 

tradicionais, dimensionados no individual, e procurar compreender o tema como algo 

de construção coletiva, rumo à cidadania.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 A partir desse estudo, podemos acompanhar as várias fases da Educação física, 

inicialmente ligada à aptidão física no regime militar, e hoje uma visão e objetivos 

diferentes, ter uma vida de qualidade, não só praticar atividades, mas ter 

consciência do que se está fazendo. 

       Foi possível acompanhar também alguns dados sobre o andamento da 

obesidade no Brasil, da forma que ela vem crescendo e quem costuma ser o mais 

prejudicado. 

        Mas ainda assim, a educação física não apresenta uma solução eficaz em 

relação ao tema saúde, às ações para promoção de saúde e hábitos saudáveis, 

tinha que ser praticadas na mesma intensidade que é o esporte hoje. 

         É importante ressaltar que os desafios que os profissionais da educação física 

enfrentam para desenvolver um trabalho acerca da promoção de saúde, é difícil pois 

precisa ser um trabalho em conjunto, que só se firmará a partir de projeto e 

planejamento. 

         O professor precisar estar ciente de seus objetivos e usar a criatividade ao seu 

próprio favor para poder estabelecer uma motivação por parte dos alunos em 

participar desse tipo de projeto, talvez esse contato mais cuidadoso do professor, é 

o que pode fazer com que ele seja diferente, e dessa forma consiga conquistar o 

aluno para novas práticas.  

Conclui-se que a obesidade é algo na só relacionado a falta de atividade física, mas 

também alimentação, e genética, podemos acompanhar que a escola tem um papel 

fundamente na promoção de saúde, e que em conjunto possa conseguir bastante 

modificações na vida dos alunos, promovendo mais qualidade de vida á eles.  
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