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RESUMO

A obesidade infantil tem ganhado dimensões mundiais, tornandose uma epidemia global. Hoje, é considerada um
problema de saúde pública, que tem desencadeado uma série de doenças e problemas graves à saúde. A obesidade
infantil tem aumentado nos últimos tempos face às novidades e invenções em termos de alimentos do mundo moderno.
O consumo de alimentos industrializados tidos como apetitosos e irresistíveis tem levado cada vez mais crianças a
alimentaremse mal. Aliado a isso, a falta de prática da atividade física tem contribuído para o aumento do peso. A
importância deste artigo justificase pelo fato de que a obesidade é um problema grave e pode acarretar sérias
complicações na vida das crianças. Neste sentido há necessidade de analisar a contribuição do lúdico como ferramenta
de ensino para combater e controlar a obesidade infantil. A ludicidade e a atividade física podem ser uma excelente
ferramenta para estimular as crianças. A metodologia adotada neste trabalho consiste numa pesquisa descritiva, pois
essa fundamentouse à descrição dos livros e revistas condizentes ao assunto, sem interferir em seu contexto, tendo
como objeto de estudo dados coletados de pesquisa bibliográfica, baseandose nas respectivas definições e conceitos,
bem como o ordenamento das informações. A pesquisa está pautada nas observações de autores em livros publicados,
bem como material disponível na internet. O método utilizado buscou explicitar o tema em estudo e analisálo
comparativamente ao contexto que se procurou evidenciar.

PALAVRASCHAVE: Saúde; Atividade física; Obesidade infantil; Lúdico.

ABSTRACT The childhood obesity has gained global dimensions, becoming a global epidemic. Today it is considered a
public health problem, and it has caused diseases and serious health problems. The childhood obesity has increased in
the last years because of the food innovations and inventions in the modern world. The consumption industrialized food
seen as appetizing and tasty have influenced children to eat badly. In addition, the lack of physical activity has
contributed to weight gain. The importance of this article is justified by the fact that obesity is a serious problem, and it
can cause serious complications in childrens lives. Accordingly, it is necessary to analyze the ludic contribution as a
teaching tool to combat and control childhood obesity. The ludic and the physical activity can be an excellent tool to
encourage children. The methodology used in this study is a descriptive research because it was based on the
description of books and magazines related to the subject without impinging in its context, and it has data collected from
bibliographical research as an object of study, based on their definitions and concepts and the ordering of information.
The research is ordered on the observations of books publisher’s authors and material available on the internet. The
method tried to explain and analyze the subject studied compared to evidenced context.
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1. INTRODUÇÃO
 
 
No decorrer da história, a obesidade foi vista de diferentes formas. Em algumas civilizações na antiguidade, ser gordo
era considerado sinal de sucesso. Em outras, como no Japão medieval era considerado um deslize moral cometido pelo
indivíduo. Na Europa, o estigma da obesidade era fundamentado pela Igreja Católica no pecado capital da gula, um
pensamento que, ainda hoje, é vigente entre muitos. Assim, de diferentes formas, a obesidade foi estigmatizada pela
sociedade, na atualidade, existe uma tendência maior ao preconceito.(GARGANTA, 2003.) Contudo, devido aos
avanços tecnológicos da sociedade moderna e o estilo de vida humana globalizada, temse desenvolvido, cada vez
mais características como consumismo, sedentarismo e alimentação industrializada, construindo um ambiente
desfavorável à saúde, além de intensificar a prevalência dessa antiga patologia humana: a obesidade. Por sua vez, ela
é considerada um importante problema de saúde pública em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, alcançando
patamares de epidemia global. (Carine Delbodine de Andrade Carlos Alberto Cereja de Barros 2009)
Nesse sentido, a obesidade é considerada um problema de abrangência mundial segundo a Organização Mundial de
Saúde atinge um número elevado de pessoas, além de predispor o organismo a várias doenças graves. (Carine
Delbodine de Andrade Carlos Alberto Cereja de Barros 2009)
 A prática da atividade física aliada ao combate da obesidade deve ser incentivada não só para os adultos, mas também
para as crianças. Assim a escola é um ambiente propício para se trabalhar de forma lúdica a fim de conscientizar as
crianças da importância da atividade física para o corpo e para a mente. Segundo Fábio Saba em sua obra Mexase: a
atividade física mais eficaz para obter bemestar ou combater problemas como a obesidade deve ser aquela que
proporcione prazer. Portanto, este trabalho tem por objetivo analisar a contribuição do lúdico como ferramenta de ensino
para combater e controlar a obesidade infantil.
Este estudo justificase mediante aos fatores físicos e psicológicos que a obesidade pode ocasionar na vida das
crianças, tendo em vista que os portadores dessa condição apresentam sérios riscos de saúde. O fato é que a
obesidade esta presente na sociedade atual e vem tornandose um problema individual e social, colocandose assim na
esfera de um problema para saúde publica.
Uma das intervenções que pode ajudar a conter esse mal da sociedade moderna e a escola, pois, é na base que as
transformações devem ocorrer. Assim vendo a necessidade de mudar esse quadro, as escolas têm contribuído de forma
significativa para o controle dessa doença crônica. Dessa forma, evidenciase a problemática exposta no presente
estudo: Como utilizar o lúdico como ferramenta para o controle da obesidade? Essa ferramenta é eficaz na sua
aplicabilidade?
 
2. OBESIDADE FISIOLOGICAMENTE
 
            O equilíbrio dos nutrientes e todo processo metabólico depende de respostas imunológicas do sistema nervoso
central, onde através de estímulos são liberadas uma serie de sinapse correspondente aos alimentos ingerido. O
hipotálamo tem o papel de regular tanto o gasto como o consumo energético. Observando deste ponto de vista a
obesidade pode estar relacionada a uma disfunção do hipotálamo. O mesmo também é responsável pela vontade de
alimentarse. (KALRA,1997).

              Segundo Sainsbury et al. (2002), os neurônios que expressam esses neuropeptídios
interagem com cada outro e com sinais periféricos (como a leptina, insulina, grelina e
glicocorticoides), atuando na regulação do controle alimentar e do gasto energético. Ainda que
seja possível identificar os locais hipotalâmicos envolvidos na regulação do apetite, a
localização precisa dos receptores neurais para cada sinal orexigênico e anorexigênico ainda
não está determinada. Os receptores para estes sinais estão concentrados no núcleo para
ventricular, mas eles não estão restritos a esta área (KALRA et al., 1999).
           O equilíbrio energético depende de ações nervosas que por sua vez, absorvem e diminui
as diferenças ou desequilíbrio energético, sendo que a leptina e a insulina são responsáveis
diretos por todo esse processo de homeostase. (Woods etal.,1998). A leptina atua ainda
diretamente na sensação de saciedade permitindo que o sujeito para de alimentar-se, mantendo
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assim a ordem e o balanço energético. (Suyeon e Moustadid-Moussa, 2000).
          A leptina atua no sistema nervoso central influenciando a produção do hormônio
corticotropina, que é responsável pelo controle e diminuição do processo anoréxico. (Woods et
all.,1998)

             Segundo Woods et al.,1998,  a insulina é produzida pelas células beta do pâncreas, e a
sua concentração sérica também é proporcional à adiposidade. Com seu efeito anabólico, a
insulina aumenta a captação de glicose, e a queda da glicemia é um estímulo para o aumento
do apetite. Por outro lado, à indícios que a insulina atua diretamente no controle da saciedade e
no aumento do gasto energético e mediar as ações da leptina. (Schwartz, 2000). A insulina
ainda interfere na secreção de entero-hormônios como glucagon-like-peptide , que atua
inibindo o esvaziamento gástrico e, assim, promovendo uma sensação de saciedade prolongada
(Verdich et al., 2001).
                Pessoas com nível de massa gorda elevado, possui grandes quantidades de insulina e
leptina. A regulação desses hormônios não podem ser manipuladas ou tratadas devidos a
grande densidade dos hormônios. Vale a ressalta também que a insulina faz com que ocorra
uma queda da glicemia, fazendo com que a fome volte mesmo estando saciado, favorecendo
assim o acumulo de massa gorda ou reservas energéticas. (Woods et al., 1998).
                 Quando o alimento esta no trato gastrintestinal faz com que o metabolismo seja
ativado e transforme o alimento em energia, no mesmo trato gastrintestinal a a liberação de
hormônios como peptídeos que por sua vez regula a vontade de comer. Os nervos periféricos
são responsáveis por levar estas sensações de saciedade e fome para o sistema nervoso central.
(Guido, 2004).
Outro hormônio fundamental no processo digestório é a grelina, que tem como função
sinalizar, iniciar o sistema digestório avisando ao metabolismo o momento de iniciar a digestão
quebra de alimentos em energias. É ela também que aumenta o apetite e estimula as secreções
digestivas e a motilidade gástrica. Konturek et al., 2004.
             O aumento da grelina pode diminuir a ação da leptina e fazer com que o individuo
sinta-se saciável por mais tempo, ajudando assim na diminuição da fome. Berazzoni et al.,
2003).       
            A grande quantidade de massa gorda esta associado a diversos fatores como foi
evidenciado acima, dificultando assim um tratamento eficaz, a grande quantidade de
hormônios e substancias envolvida na obesidade demonstram o quanto é complexo
compreender e remediar a homeostase energética.    
 

 
2.1. METAFISICA E OBESIDADE
 
É no pensamento que o homem é responsável pelos fotos ocorridos no seu dia a dia que podemos entender que a
obesidade está relacionada diretamente com nossos atos diários. Segundo Valcapelli e Gasparetto ( pág 9 2001)  “A
mente é comandada por você, por seu livrearbítrio. De modo geral, aquilo que se pensa sobre si mesmo e sobre a vida
determina a realidade à sua volta. Nutrir ideias de inferioridade o faz sentirse imperfeito. Essa postura criará um cenário
desolador, onde você será o protagonista”
Valcapelli e Gasparetto acreditam que a mente tem a possibilidade de tornar real o que você pensa referente aos fatos
ocorridos com você para os autores tudo que ocorre em sua vida é consequência de outros atos seu. Nada é Deus que
quis ou foi azara ou sorte, tudo é consequência.
 Ainda segundo Valcapelli e Gasparetto ( pag.12 2001) “A mente é um aparelho nas mãos do eu consciente. Seus
atributos são manipulados por ele e refletem na realidade interna (corpo físico) e externa (meio ambiente). Nele reside a
habilidade realizadora (criar a realidade ou o que será sensorial) do homem”. Nesta linha de pensamento quando o
adolescente entrevistado Davi responde no questionário que não tem mais jeito de emagrecer ele torna este
pensamento real e dificulta ainda mais sua vida. Ainda de acordo com Valcapelli e Gasparetto a vida é repleta de
escolhas e são essas escolhas que darão um sentido a tudo que acontece em sua vida.
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Segundo Valcapelli e Gasparetto, na obra Metafísica da saúde Vol. I,  “Todas as nossas atitudes e comportamentos são
alimentadas por amebas, tanto pelas negativas como pelas positivas”( pag. 68),onde as negativas são representadas
através de barreiras que colocamos em nossas vidas dificuldades. Já as amebas positivas aumentam a autoestima do
ser são as incentivadoras que dão força animo a continuar diante as dificuldades encontradas no dia a dia.
Ainda segundo os autores “Aqueles que lidam com as situações sem fazer dramas, encarando os episódios com firmeza
e maturidade, mantêm saudável esse sistema. Aqueles que dramatizam e se recusam a admitir aquilo que a vida insiste
em mostrar sofrem de perturbações gastrointestinais” (pag. 99).
 
2.2. OBESIDADE INFANTIL: DEFINIÇÕES E CONCEITOS
 
“A obesidade é o acúmulo excessivo de energia, armazenado sob a forma de gordura no organismo, comprometendo a
saúde do indivíduo, enquanto o sobrepeso é o aumento excessivo do peso corporal em relação à altura” (Bouchard,
2003, p. 7)
Esta doença que tantos problemas trazem a saúde pública brasileira é definida por Coutinho (2001), baseado no Índice
de Massa Corporal (IMC), afirma que a obesidade representa um estado físico caracterizado pelo IMC maior do que 30
kg/m2.
A esse respeito Donis (2002, p 51) cita que “A experiência visual humana é fundamental no aprendizado para que
possamos compreender o meio ambiente e reagir a ele; a informação visual é o mais antigo registro da historia
humana”. O autor revela que a mídia visual é de fundamental importância para sociedade, por que é nela que o
indivíduo pode registrar fatos importantíssimos para a nossa história, e através da informação visual podemos refletir por
atos implícitos. O resultado de uma ideia difusa é que as artes visuais constituem de um domínio da intuição subjetiva,
essas são as pessoas com a mente superficial. Para Donis (2002,p 29).
A expressão visual é o produto de uma inteligência extremamente complexa, da qual temos, infelizmente, um
conhecimento muito reduzido. O que vemos é uma parte fundamental do que sabemos, e o alfabetismo visual pode nos
ajudar a ver o que vemos e a saber o que sabemos.
 
Podese observar que o autor fala sobre a questão da inteligência. Se a pessoa tem certo nível de inteligência ela vai
interpretar aquela imagem bem, mas se ela não tem certo nível de inteligência não vai poder ter uma boa ideia da
imagem. É a questão do que se vê e daquilo que se sabe. Por isso, professores deveriam entender com a importância
de se trabalhar a mídia visual nesse contexto para que o alunado possa ter uma visão mais ampla do que se trata essa
doença e suas consequências.
Como aborda Wahrhaftig, (2001) O uso educativo da televisão está ligado à educação à distância e quase sempre ao
ensino de jovens e adultos. Além de iniciativas do poder público, muitas empresas, por intermédio de suas fundações,
realizam projetos que adotam a televisão como uma tecnologia que tem amplo acesso na sociedade assim, podese
perceber que:
 
“Instrumentos tecnológicos voltados para a informação e para a comunicação, como a TV, o computador, a Internet e a
videoconferência, dentre outros, trouxeram novas possibilidades, mas também riscos aos sistemas de educação formal.
A tecnologia fornece as ferramentas que permitem o acesso a uma educação de qualidade e treinamento a milhões de
pessoas promove equidade, pois chega longe e diminui os custos da educação; também encoraja a aprendizagem
autônoma. E numa era em que o conhecimento humano é atualizado diariamente, a tecnologia da informação e da
comunicação permite a rápida integração de novos conteúdos e materiais”. (Wahrhaftig, 2001,p62)
 
O ser humano para adotar hábitos saudáveis e manter um padrão de vida considerada adequado, deve ter consciência
de seu comportamento e estilo de vida manifestada através de um pensamento crítico acerca do que acontece com ele.
Esta capacidade pode ser aprimorada por estímulos em locais que buscam despertar a aprendizagem dos educandos
por meio de uma metodologia que visa à formação crítica destes indivíduos. Assim, com a educação, programas
televisivos ou qualquer outro meio possível que possa influenciar no comportamento das pessoas, podem ser avaliados
e selecionados pelas mesmas.
Dados da UNESCO, (2013) aponta o protocolo mais utilizado, para identificar o nível de massa corporal em relação ao
seu peso ideal é chamado Índice de Massa Corporal (IMC), que se obtém dividindo o peso do indivíduo (em Kg) pela
altura ao quadrado (ou altura x altura) em metros. Obtémse, assim, um número seguido de Kg/m2 que deve ser
interpretado da seguinte maneira Na categoria abaixo do peso o IMC estar abaixo de 18,5. Na categoria peso normal o
IMC se encontra entre 18,5 – 24,9. Sobrepeso estar entre 25,0 – 29,9. Já na obeso leve o IMC aumenta para 30,0 –
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34,9. As pessoas que se encontrarem entre o IMC 35,0 – 39,9 se encontra na obesidade moderada e as que passarem
de 40 se caracterizam como obeso mórbido.
Segundo Alfredo (2014) Indivíduos com valores de IMC superiores a 30 Kg/m2 são chamados de obesos mórbidos
(devido à grande morbidez, isto é, doenças graves relacionadas com este grau de obesidade).
Assim, percebese que definições e causas da obesidade foram firmadas em muitos conceitos que não envolviam uma
base científica. Todavia, com os avanços nas pesquisas ocorrido nas últimas décadas, descobriuse que a obesidade é
uma doença multifatorial não estando vinculada, portanto, a um único aspecto individual. Segundo Robbins et al. (1991),
a obesidade consiste em um armazenamento de energia desnecessária nas células adiposas, as quais compõem o
tecido adiposo. Para o autor, as maneiras de determinála são incontroversas, observandose haver certa confusão com
relação ao que seria obesidade e o que seria excesso de peso.
Partindo da premissa de (Narras, 2001) constatase que a obesidade pode ser funcionalmente definida como um
determinado percentual de gordura corporal por intermédio do qual se eleva os riscos de enfermidades. É evidente que
várias definições existem, entretanto, de forma mais generalizada, podese considerar a obesidade como um excesso
de tecido gorduroso em relação à massa magra (musculatura, ossos e órgãos), resultante de diferentes interações entre
patrimônio genético, o ambiente sócioeconômico, cultural, educativo e o ambiente individual e familiar.
Dados retirados da (OMS 2001) aponta que estão aumentando a nível mundial e constituem um problema de saúde
ainda grave nas mesmas nações onde existem problemas de desnutrição segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS). Nos últimos anos, vemse observando um importante aumento na prevalência da obesidade, em diversos países
e em variadas faixas etárias, inclusive em crianças.
Corso (2003) aborda que Estudos estimam que, no Brasil, haja cerca de três milhões de crianças, com idade inferior a
10 anos de idade, apresentando excesso de peso. Destes casos, 95% estariam relacionados à má alimentação e
atividade física insuficiente para queimar as calorias ingeridas, enquanto apenas 5% seriam decorrentes de fatores
endógenos.
Todos esses estudos epidemiológicos revelam que a população infantil brasileira, não está mais exposta à ascendência
da desnutrição, mas sim da obesidade, especialmente. Nesse sentido, há ainda muita desinformação a respeito da
obesidade sendo que, durante muitos anos, ela era associada à falta de caráter, autoindulgência ou distúrbios
psíquicos dos indivíduos por ela acometidos.
Sabese hoje que a obesidade é muito mais do que isso e que decorre de uma série de fatores – genéticos,
metabólicos, hormonais e ambientais – ainda não totalmente esclarecidos.
 
2.3. OBESIDADE: MULTICAUSALIDADES
 
Bouchard, 2003 conclui que a obesidade é considerada uma doença de caráter multifatorial cujas causas estão divididas
em fatores genéticos – que englobam raça, idade, sexo – fatores endócrinos e metabólicos; fatores macroambientais,
que envolvem cultura, padrões sócioeconômicos, hábitos alimentares e sedentarismo; além de fatores
microambientais que incluem ambiente familiar, escolar e amigos.
A no século XX uma transição funcional mudou subitamente o abito alimentar das pessoas, influenciado o consumo de
gorduras animal, bem como produtos industrializados e favorecendo também a uma vida sedentária. Proporcionando
assim, um menor gasto energético devido profissões que estimulavam o sedentarismo e foi introduzido na sociedade
aparelhos domésticos como TV e jogos eletrônicos.
No Brasil, estudos mostraram que essa transição nos padrões nutricionais, em conjunto com alterações demográficas e
epidemiológicas ao longo do tempo, promoveram uma redução na desnutrição e um aumento da obesidade (Monteiro,
Mondini, Souza e Popkin, 1995).
Ana Lucia (2014) cita que diversos fatores colaboram para o aparecimento do excesso de peso, além de contribuir para
um consumo maior de calorias do que o necessário e utilizado pelo organismo. A obesidade é identificada quando há
um desequilíbrio energético, ou seja, a energia ingerida (a quantidade de calorias que você come) é maior do que a
energia despedida (o número de calorias/energia gasta pelo seu corpo) por um longo período de tempo.
Powers; Howley (2009) Quanto à influência genética no desenvolvimento da obesidade, apesar de seus mecanismos
ainda não estarem totalmente esclarecidos, os fatores hormonais e neurais, que influenciam os sinais de curto e longo
prazo relacionados à saciedade e à regulação do peso corporal normal, são determinados geneticamente.
Para Aline e Rosâgela (2012) Defeitos na expressão e na interação desses fatores podem contribuir para o aumento do
peso corporal. Há evidências, também, que o fator genético possa influenciar o gasto energético, principalmente, a taxa
metabólica basal. No entanto, o aumento brusco na prevalência da obesidade mundial é influenciado por fatores
ambientais, principalmente pelo estilo de vida sedentário, associado à dieta hipercalórica que, em interação com fatores
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genéticos, podem provocar aumentos excessivos na gordura corporal.
De acordo com o que cita Ferreira (2006) é importante destacar que os fatores genéticos e ambientais não se
contrapõem, ou seja, o objetivo não é buscar um único fator responsável, mas compreender a importância da interação
entre a vulnerabilidade genética associada ao ambiente que estimule o desenvolvimento da obesidade.
Com relação aos fatores alimentares, destacase o excesso de energia, principalmente dos lipídios, que,
aproximadamente 95% de seu excesso são depositados na forma de gordura, além de uma maior utilização dos
alimentos industrializados.
 
3. LÚDICO: FERRAMENTA EDUCACIONAL PARA O CONTROLE DA OBESIDADE
 
Para que se possa analisar melhor o que é o lúdico Silva (2003, p. 111) relata que:
 
Entender a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento dos aspectos cognitivo, físico e emocional dos
indivíduos se torna algo inquestionável, pois é por meio do lúdico que as crianças, em muitas vezes, se expressam,
conhecem e transformam a realidade que lhes é apresentada.
 
Barbanti (2003) ainda salienta que o lúdico tem o caráter de jogos, brinquedos e divertimento. Com isso, é possível dizer
que o lúdico é algo extremamente prazeroso, que envolve fantasias, diversão e simbolismo.
É extremamente importante que a criança esteja sempre envolvida com o lúdico, pois no momento em que as crianças
são afastadas dele, tudo se torna triste e sem graça. Dessa maneira Oliver (2003, p. 16) afirma que “reconhecer o lúdico
é reconhecer a especificidade da infância: permitir que as crianças sejam crianças e vivam como crianças.”
Os seres humanos estão constantemente separando o dever do prazer, analisando as duas tarefas como opostas, ou
seja, impossível de se juntar. Mas, mediante o quadro de obesidade infantil, as escolas estão unindo e adequando
essas duas variáveis, com intuito de promover o controle da obesidade infantil, utilizando como ferramenta de ensino o
lúdico.
Profissionais da educação acreditam que é possível fazer ensinar a criança obesa sem que essa se sinta muitas vezes
na obrigação de realizar tarefa e exercícios podendo, através do lúdico, realizar tais tarefas com prazer, através de
jogos, brincadeiras, simbolismo, dentre outros aspectos.
Toda atividade relacionada de forma lúdica, além de ser extremamente prazerosa, é também um artifício para que a
criança possa atingir um hábito de vida mais saudável. Assim, o entendimento sobre o exercício de ensinar/aprender,
quanto mais espontânea e prazerosa for a atividade, melhores os resultados que seus praticantes obterão. Pois, quando
o indivíduo aprende a ter hábitos saudáveis desde a infância, através do lúdico, aumenta a probabilidade dele manter
esses hábitos durante sua vida inteira, aumentando a qualidade de vida e conseqüentemente a perspectiva de vida.
Neste contexto Silva (2003, p. 128) expõe que as atividades lúdicas, por meio de seus conteúdos educativos, despertam
nas crianças comportamentos e valores que serão reproduzidos em uma fase mais tardia no contexto social em que se
encontram inseridas.
Uma excelente opção como atividade lúdica é a ginástica aeróbica compõe os passos básicos, por meio da variação
dos movimentos tradicionais da dança e exercícios simbólicos, incorporados à música _ o que torna sua prática
prazerosa e por isso, pode ser caracterizada também como uma prática do lazer.
Segundo Baley e Field (1976, p 17) “Educação Física pode ser um processo através dos quais aprendizagens e
adaptações orgânica, neuromuscular, intelectual, social, cultural, emocional e estética – resultam e procedem através de
atividades físicas”. Já outros autores enfatizam não apenas a atividades físicas como possibilidades de atingir
determinados objetivos em relação à Educação Física, é o caso de Betti e Betti (1996) os quais abordam a Educação
física como uma prática também reflexiva através de próprias atividades e os diálogos antes, durante e após as
mesmas. Com base neste referencial, a Educação Física e o que a compõe tem extrema importância dentro do contexto
social em relação à inclusão, saúde, aprendizagem, desenvolvimento físico e dentre outros aspectos. Um destes
instrumentos é a ginástica aeróbia, que segundo Bregolato (2008, p 54) “É uma representação simbólica da vida, de
natureza educacional, podendo mover no praticante modificações tanto nos valores, como nos costumes e
comportamento”. Além disto, pode interferir no desenvolvimento individual, aproximando pessoas que tem culturas e
pensamentos extremamente diferentes e ainda, estabelecer uma agradável relacionamento social. Entendendo que a
ginástica aeróbia é um meio ou instrumento de trabalho do profissional de Educação Física, que por sua vez tem como
instrumento de trabalho a ludicidade.
A ludicidade pode ser uma excelente ferramenta para estimular as crianças. Dessa maneira, vários profissionais podem
usála como instrumento para incitar nas crianças à vontade de executar alguma tarefa. Segundo Carvalho (2003) a
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utilização técnica da atividade lúdica pode variar de acordo com os objetivos específicos de cada área, com as
necessidades de cada criança e a formação dos profissionais.
 

4. METODOLOGIA
 
A metodologia adotada neste trabalho consiste numa pesquisa descritiva, pois essa limitouse à descrição dos livros e
revistas condizentes ao assunto, sem interferir em seu contexto, tendo como objeto de estudo dados coletados de
pesquisa bibliográfica, baseandose nas respectivas definições e conceitos, bem como tendo em vista o ordenamento
das informações. A pesquisa está pautada nas observações de autores em livros publicados, bem como material
disponível na rede de computadores  internet. O método utilizado buscou explicitar o tema em estudo, e analisálo
comparativamente ao contexto que se procurou evidenciar.

 

5. CONCLUSÕES
 
É consenso que a obesidade infantil vem aumentando de forma significativa e que ela determina várias complicações na
infância e na idade adulta. Na infância, o manejo pode ser ainda mais difícil do que na idade adulta, pois está
relacionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma falta de entendimento da criança quanto
aos danos da obesidade.
No entanto, a participação ativa das escolas e dos profissionais de educação é de suma importância. A implantação do
lúdico como ferramenta educacional associada ao controle da obesidade se mostra um excelente artifício, não só para
ajudar a reverter o processo de obesidade da criança, como também auxilia no envolvimento dos pequenos cidadãos, já
que a ludicidade traz essencialmente prazer. 
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