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SEDENTARISMO, OBESIDADE INFANTIL E A EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR 
 

1. RESUMO 
No contexto de crescente sedentarismo, diferentes pesquisas tem mostrado 

resultados que apontam para fatores educacionais como possíveis causas do 

crescimento da incidência do sedentarismo. Nessa perspectiva, compreender as 

relações entre o sedentarismo, a obesidade e a educação física escolar, torna-se 

importante a medida que nos permite desenhar ações interventivas para a melhoria 

da saúde e consequentemente da qualidade de vida das crianças que, futuramente, 

comporão o grupo de adolescentes e depois adultos. Assim, realizamos a pesquisa 

que se caracteriza como estudo bibliográfico a partir da perspectiva qualitativa. 

Observamos até aqui, que a incidência do sedentarismo cresce a cada ano, e a 

cada geração, provocando o mesmo efeito em relação à obesidade infantil. Neste 

contexto a Educação Física escolar tem buscado a ressignificação da sua práxis, a 
fim de repensar o trabalho de educação para a saúde. 

 
2. INTRODUÇÃO 

Segundo de Mello (2004) a obesidade infantil vem aumentando de forma 

significativa surgindo o aumento de complicações na infância e na fase adulta, na 

infância o manejo pode ser ainda mais difícil do que na fase adulta, pois está 
relacionado a mudança de hábitos e disponibilidade dos pais, pressupondo também 

a falta de entendimento da criança quanto aos danos da obesidade. Segundo de 

Mello (2004) a atividade física mesmo que espontânea é importante na composição 

corporal por aumentar a massa óssea e prevenir a osteoporose e a obesidade. E 

com a atividade física o indivíduo tende a escolher alimentos menos calóricos. 

Segundo Rose Junior (2009) as atividade físicas na adolescência 

melhoram a aptidão cardiorrespiratória e a força muscular, além de contribuir para a 

prevenção da obesidade na adolescência. Nesse contexto, é indispensável 

compreender as relações entre sedentarismo, obesidade infantil e a educação física 

escolar. 

 
3. OBJETIVOS 
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Compreender e estabelecer relações entre a incidência do sedentarismo, a 

obesidade infantil e a educação física escolar. 

 
4. METODOLOGIA 

 O presente trabalho é resultado parcial do projeto de pesquisa: Avaliação 

Física na escola – conhecer para intervir, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa 
da Fundação Hospital Amaral Carvalho, sob o CAAE: 01715512.7.0000.5434.  

 Estamos realizando a pesquisa através do corte qualitativo, analisando textos 

de diversos autores, sobre a obesidade infantil. Buscamos nas referências, 

divergências e convergências conceituais, assim como sobre a percepção da 

relação entre a incidência do sedentarismo, obesidade e a ideia de saúde. 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

Souza Junior e Bier (2008), relatam que muitos estudos no mundo todo 
apontam um elevado índice de sedentarismo em todos os grupos etários, variando 

de 50% a mais de 80% da população mundial. 

Em uma pesquisa realizada por Farias Junior (2006), constatou-se que 62,2 

% dos jovens da cidade de Florianópolis são sedentários, 62,6 % foram classificados 

como fisicamente inativos, e segundo o autor, conforme aumenta a faixa etária das 

pessoas, cresce também a quantidade de inativos. 
Se os pais são fortes influenciadores do nível da prática de exercícios físicos 

nos jovens, e segundo Souza Junior e Bier (2008), 80,8% dos adultos brasileiros e 

68,7% dos adultos do estado de São Paulo são sedentários, isso significa que a 

quantidade de jovens sedentários tende a continuar avançando, e a incidência de 

doenças derivadas da falta de prática de atividades e/ou exercícios físicos, 

aumentando.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Podemos perceber em Guedes e Guedes (1997), que uma das maiores 

preocupações na área da Educação Física e da saúde pública, é a busca de meios 

que ajudem a reverter o quadro de crescente número de pessoas fisicamente 

inativas. Os autores ainda defendem que em resposta a essa situação, tem sido 
desenvolvidas iniciativas na tentativa de redefinir o papel dos programas de 
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Educação Física Escolar voltados à educação para a saúde. Nesse sentido, Guedes 

e Guedes (1997) apontam duas metas comumente traçadas e tidas como prioritárias 

para a Educação Física Escolar: 
a) promover experiências motoras que possam repercutir satisfatoriamente 
em direção a um melhor estado de saúde, procurando afastar ao máximo a 
possibilidade de aparecimento dos fatores de risco que contribuem para o 
surgimento de eventuais distúrbios orgânicos; e b) levar os educandos a 
assumirem atitudes positivas em relação à prática de atividades físicas para 
que se tornem ativos fisicamente não apenas na infância e na adolescência, 
mas também na idade adulta (GUEDES E GUEDES, 1997, p. 50). 
 

É notável que o sedentarismo atinge todas as faixas etárias, e que os fatores 

educacionais e culturais são fortes contribuintes para a situação, assim como podem 

ser para a reversão do quadro. 

Neste contexto, emerge a necessidade de pensar em intervenções 

educacionais, através das aulas de Educação Física, enfatizando a construção de 

pessoas fisicamente ativas. E tal trabalho, por necessidade defendida a partir das 
citações anteriores, deve ter início na mais tenra idade possível, porque trata-se de 

um momento crucial na construção dos valores associados ao estilo de vida 

fisicamente ativo. 
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