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RESUMO

A obesidade infantil tem ganhado dimensões mundiais, tornando-se 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
alimentarem-se mal. Aliado a isso, a falta de prática da atividade física tem contribuído para o aumento do peso. A
importância deste artigo justifica-se 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 fundamentou-se à descrição dos livros e revistas condizentes ao assunto, sem interferir em seu contexto, tendo
como objeto de estudo dados coletados de pesquisa bibliográfica, baseando-se 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 analisá-lo
comparativamente ao contexto que se procurou evidenciar.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde; Atividade física; Obesidade infantil; Lúdico.

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

   Para iniciar o artigo é fundamental entender o que vem a ser o esporte, quais suas definições e como este deve ou
pode ser posto no âmbito escolar. Para assim, esclarecer melhor por que o pensamento de se trabalhar o esporte no
espaço escolar. O esporte pode ser definido como “Esporte é uma atividade competitiva institucionalizada que envolve
esforço físico vigoroso ou uso de habilidades motoras relativamente complexas, por indivíduos, cuja a participação é
motivada por uma combinação de fatores intrínsecos e extrínsecos” Isto segundo Valdir(2006)  Barbanti. Neste
pensamento do autor fica claramente inviável a execução do esporte na escola. Contudo, o esporte pode ser feito de
maneira menos rude e Valdir vai afirmar que na escola ele deve ser trabalhado com o pensamento de recreação. Onde
a Recreação é uma atividade em sua maior parte engajada voluntariamente pela pessoa, diferente em caráter daquelas
atividades que exercem pressão física ou mental sobre a pessoa na sua vida diária e que tem efeito de “refrescar” a
mente e o corpo. No mesmo pensamento de barbante é possível que a recreação não deva ser confundida com
brincadeiras aleatórias sem finalidades e está pode e deve ser sistematizado, planejada com um fim determinado com
isto segundo Barbante o esporte “recreação” deve ser um norte para os alunos que buscam o real mundo esportivo.
 Para dar continuidade; a produção é pertinente esclarecer alguns pontos relevantes como: Quando a criança deve ser
estimulada a prática de atividade física com o pensamento de alto rendimento? Qual papel da Educação Física neste
aspecto? O que acontece com o corpo na infância? Quais as atividades devem ser trabalhadas com crianças que
almejam o esporte profissional? Como trabalhar com o esporte na escola?
É na infância que a criança desenvolverá sua aprendizagem  motora e psicológica. Jean Piaget(1998), por exemplo, vai
dividir este ciclo em estágios ou fases, mais precisamente em sua obra que se chama Os Seis Estudos da Psicologia.
Nesta obra Piaget dar suporte ao que está escrito em várias obras, que o processo de aprendizagem física e psicológico
se dá a partir de uma maturação. Piaget (1998) vem informar que se deve respeitar está maturação fisiológica para que
a criança mude de estágio e possa apreender e desenvolver suas capacidades nos estágios seguintes. É neste
pensamento que grande parte dos artigos voltados ao desporto escolar vem sendo escrito, onde é comum observar
afirmações que as aulas de Educação Física devem ser lúdicas não se pode trabalhar com exclusão e sim interação,
esporte e exclusão, e é partindo deste ponto que cada ano que se passa os alunos se desmotiva das aulas de
Educação Física. Pois, a educação Física não é mais uma referência para inserir-se no mundo do esporte. Este agora
esta sendo um trabalho das escolinhas, olheiros levar as crianças para o mundo de esporte onde lá vão encontrar
profissionais que só visam os “mini atletas” com fins lucrativos, em que na verdade este papel de construção de
preparação para o mundo esportivo seria dos profissionais de Educação Física.
É notável a preocupação de citações como “Alguns atletas se tornaram conhecidos mundialmente exatamente por sua
pouca idade, principalmente na ginástica olímpica onde isto ocorre com muita frequência, sendo Nadia Comanecci  o
exemplo mais significativo da frágil menininha que se tornou estrela mundial com pouquíssima idade. Casualmente, esta
mesma atleta teve graves problemas de saúde mental após o abandono das competições esportivas. Estudos como o
de Brauner (1994), ao analisar as “Intervenções Pedagógicas em Programas de Iniciação ao Basquetebol”. Possibilitar
afirma a citação assim outro autor que faz uma critica é Vozear (1998) nos estudos em Escolinhas de Futsal que deixa
claro a falta de interesse dos treinadores em relação a saúde dos atletas além de destacar o descaso em relação as
constantes lesões.  
Desenvolvimento
PONTOS NEGATIVOS DO ESTIMULO PRECOCE INADEQUADO.
Veremos agora os pontos negativos do estimulo inadequado feito por profissionais que não pensam no bem estar físico
e psíquico dos alunos. Segundo Kuns(1994), vai entender que o estimulo precoce trata-se a “treinamento especializado
precoce” (TEP), entende que este ocorre quando crianças são introduzidas antes da fase pubertária a um processo de
treinamento planejado e organizado a longo prazo, que se efetiva em um mínimo de três sessões semanais com o
objetivo do gradual aumento do rendimento, além da participação periódica em competições. Desta forma pode-se
entender que não há necessidade de introduzir um ciclo de treinamento tão longo e desgastante aos nossos alunos,
pois o objetivo é a participação e dá a vivência ao aluno para que ele se sinta motivado e inicie de forma” lenta” o
pensamento de adentrar nos esporte.
Na obra, Fisiologia do exercício teoria e aplicação ao condicionamento e ao desenvolvimento de Scott Powers e Edward
Howley os autores trazem um perspectiva sobres como o treinamento vai afetar fisiologicamente a criança em
determinadas faixas etárias. “Segundo Scott e Edward “(...) O excesso de treinamento causar lesões ao sistema
musculoesquelético. Em particular, existem evidências de que os ossos em crescimento das crianças são mais
suscetíveis a certos tipos de lesões mecânica por causa da presença da cartilagem de crescimento”.(p.507).
O fato é assim, como Scott, Howley e Kuns falam de lesões no esporte quando este é em excesso de forma inadequada
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para as crianças.
 
QUAL ESTIMULO DEVE SER DAD0 AOS ALUNOS NO AMBITO ESCOLAR.
 
 
 
Alguns pesquisadores como Hahn e Greco demonstram razões que buscam justificar o incentivo na infância a prática
“irregular” no espaço esportivo.  Desta forma, “HAHN (1988) concluiu que o adiantamento da idade de máximo
rendimento, principalmente em determinados esportes, motiva a federações, clubes e treinadores a iniciar este processo
dirigido ao alto rendimento cada vez com maior precocidade.” Veja que em todos os casos os incentivadores não são
Professores da Educação Física escolar. Desta forma pode ser pensado que será que estas pessoas estão capacitadas
para trabalhar com as crianças? Ou este incentivo ao esporte deveria ser feito nas escolas sem o objetivo financeiro ou
de vitória? É notável que as pesquisas de ambos os autores referem-se a outros espaços e não a escola.
De acordo com Powers e Edward Howley, as crianças devem ser estimuladas a pratica de qualquer atividade física,
pois, ela vai ser fundamental para o crescimento da criança. Segundo Powers e Edward Howley “Parece que o
treinamento vigoroso organizado em alguns tipos de esportes (p. ex., natação, basquetebol, voleibol, atletismo) não
prejudica o crescimento e o desenvolvimento das crianças, sendo válido tanto para meninos como meninas.” (P506)
Os autores afirmam ainda que “(...) Crianças envolvidas em esportes de endurance, como a corrida ou natação,
melhoram sua potência aeróbia máxima de maneira similar aos adultos, sem apresentarem indicativos de lesões ao
sistema cardiopulmonar.” (P506). Os autores em sua obra Fisiologia do exercício teoria e aplicação ao condicionamento
e ao desenvolvimento concluem que dentre as modalidades aeróbias haverá um ganho no sistema circulatória mas se
for exacerbado proporcionara as crianças a calcificação precoce do sistema esquelético influenciado diretamente no
desenvolvimento biológico da criança. Contudo os autores afirmam que é fundamental que os jovens pratiquem
esportes e segundo os mesmos “Ao se trabalhar com atletas jovens, o problema prático é a dificuldade de definir o que
é “pressão excessiva”. Em outras palavras, qual é o volume de treinamento ideal” (P506).
Sendo assim tanto Hahn, Greco, Powers e Edward Howley concluem que os esportes podem ter graus de dificuldade e
exigir das crianças, certo esforço físico desde que este não leve a criança a um fadiga muscular e que não seja visto
como a vitória acima de tudo para não desencadear um difusão mental e prejudicar sua interação com o meio social.
O necessários para os autores é programar uma serie de exercícios sistematizados visando um estimulo a continuar
praticando o esporte e como a foi abordado no artigo Greco estabelece etapas de treino de acordo com a idade e o
esporte, para uma melhoria significativa na vida social e crescimento fisiológico mental e social do aluno.
 
Metodologias de trabalho com o esporte escolar
 
 Segundo Pablo Juan Greco(1998) no artigo; O Ensino-Aprendizagem-Treinamento dos Esportes Coletivos: Uma
Análise Inter e Transdisciplinar. Neste artigo o autor vai possibilitar uma forma de utilizar-se do esporte como uma
ferramenta para as aulas de Educação Física. Para o autor quando falasse de esporte deve-se considerar os riscos se
este for imposto de forma inadequada aos nossos alunos. Mas devem-se considerar também as potencialidades do
esporte enquanto uma proposta curricular da Educação Física e seus benefícios para o desenvolvimento psicológico e
motor. O artigo vai propor o esporte numa perspectiva teórico-prática visando auxiliar aos professores que trabalham em
sua pratica pedagógica. Pablo deixa evidente sua preocupação na formação cognitiva dos alunos e como eles estão
sendo preparados para o ganhar ou perder dos esportes e quais as atividades devem ser feitas com o pensamento
lúdico e fugir um pouco do tecnicismo só esporte. Segundo (Greco 1988) Pablo diz que” Combinações de estratégias
didáticas: esta é uma alternativa proposta para facilitar o processo de ensino-aprendizagem-treinamento”.
Assim o autor vai fomentar que se deve utilizar atividades de reconhecimento onde o professor deve observar as
destrezas de cada aluno e no inicio do seu treino ou de seu planejamento permitir que seus alunos interajam com o
espaço sem que seja cobrado técnica ou plano de jogo. Mais uma vez é notável a preocupação com o desenvolvimento
do aluno. Dentre mas uma preocupação no esporte é pertinente argumentar saber com que publico o professor está
trabalhando como, por exemplo, com crianças de 10 à 12 anos qual bola deve-se trabalhar no treino de futebol? É neste
pensamento que Pablo utiliza-se da fala de (Bayer 1986.p.52.). Para relatar que em uma pesquisa foi publicado que
futebol, futsal e handebol  exigem muito dos alunos e possuem grande carga física para os mesmos conduto Bayer vai
afirmar que o Voleibol é de baixa carga e o mais recomendado a se trabalhar. O autor vai esclarecer ainda que no
futebol vai haver uma grande dificuldade em carregar a bola sobre o controle do pé além de exigir um grande controle
corporal e qualquer toque sofrido vai ser uma grande carga. E no handebol ele vai salientar que nas áreas de 6 metros
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vai haver grande carga pelo contato que se exige. O voleibol segundo o mesmo é de difícil contato é pouca carga se for
trabalhado com alunos no mesmo nível técnico. É fundamental também abordar que cada modalidade esportiva deve
ser adaptada seguindo o nível biológico de cada aluno e desta forma prevenir possíveis lesões por sobre peso. Segundo
Tavares, (1995) e Graças (1955)  para estabelecer o ensino e aprendizagem através do esporte onde o primeiro vais
ser; a criança deve se sentir confortável e um ambiente que ele esteja habituada e as aulas devem parecer o mais
possível com sua realidade de maneira que ele vá se habituando gradativamente ao objetivo do professor que deve ser
o desenvolvimento cognitivo e corporal do alunado. Ou seja para os autores desta forma será possível fazer com que os
praticantes aprendam a técnica rapidamente e sem serem pressionadas. A segunda proposta dos autores é não centrar
a aula na técnica fazer com que este não seja seu tema central visar a aprendizagem coletiva e seu crescimento
cognitivo segundo Tavares e Graças é jogando que se aprende.
Em outra abordagem é citado que o processo de ensino-aprendizagem-treinamento deve ser entendido como eminente
processo de orientação pedagógica, e deverá seguir alguns princípios como: Jogar para exercitar visa habilidades de
coordenação e principalmente jogar sem a pressão do rendimento. É ainda fundamental que as atividades sejam
impostas de acordo com o aumento do nível do aluno e este seja capaz de interagir com o jogo de forma cognitiva ou
seja ele deve estabelecer seu esquema tático do jogo e desta forma desenvolver sua aprendizagem cognitiva.
É pertinente ressaltar que no processo ensino aprendizagem deve-se estabelecer uma filosofia de trabalho, e nela
focalizar o objetivo do aluno que segundo os autores deve ser não um trabalho de auto-nível e sim dar caminhos ou
prepara-los para o esporte. No mesmo artigo é estabelecido uma data de maturação como diria Piaget para iniciar e real
treinamento de alto nível de rendimento para o alunado ele diz que o ideal é iniciar dos 14-16 ou 16-18. (Greco
1998;Spâte et alli, 1992). Segundo ele seria primordial que a formação do atleta prosseguisse no espaço escolar para
que desta forma trabalhasse as potencialidades aliadas aos aspectos cognitivos já desenvolvidos no treinamento
anterior. Nesta nova etapa deve-se observar as potencialidades de cada atleta além de seu crescimento fisiológico e
psicológico do aluno atleta e desta forma elabora o treino de acordo com cada pessoa.
Autores como:Bayer(1986), Bunker e Thoper (1982), Graças e Oliveira (1995), propõem uma proposta metodológica
para se trabalhar com os esportes de alto rendimento no âmbito escolar trabalhar, proposta está que viabiliza utilizar
jogos pré-desportivo para o aprimoramento das habilidades desejadas em cada atleta, além disto estas  atividades
devem constar maiores possibilidades de resolução de caso dos problemas exigido em cada pré- desporto para que
desta forma estimule o desenvolvimento psicológico do alunado. Greco ainda ele vai estabelecer três fases de
treinamento: Primeira ou inicial é a ênfase nos processos incidentais de aprendizagem através de atividades com
estruturas funcionais do jogo, dos 08 aos 12-14 anos. Segunda ou posicional é a ênfase na percepção de sinais
relevantes específicos as diferentes posições no jogo, através das estruturas funcionais, dos 14 aos 16.
            É pertinente abordar que nas escolas a poucas ofertas esportivas e neste pensamento Irene Conceição Rangel
Betti elaborou faz uma critica em um ensaio que ela denomina como titulo esporte na escola: mas é só isso professor? 
Para Irene “O esporte tornou-se, nas últimas décadas, o conteúdo hegemônico das aulas de Educação Física, porém
apenas algumas modalidades esportivas são eleitas pelos professores”.( Motriz – Volume 1, Número 1, 25 -31,
junho/1999).
Neste mesmo pensamento segundo Betti “verifiquei que o conteúdo desenvolvido raramente ultrapassa a esfera
esportiva; mais do que isto, restringe-se ao voleibol, basquetebol e futebol. Fato ainda mais alarmante foram as
respostas dos alunos que, na maioria, afirmaram que gostariam de aprender outros conteúdos” (BETTI, 1992).  A
preocupação da autora é o que leva os professores de Educação física em sua grande maioria trabalhar somente estas
modalidades.
Na visão de Betti este processo em que a escola vivi se dar por um fator histórico que ainda permanece no espaço
escola fazer com que os alunos pratiquem o que está preguinado na sociedade sem que eles tenham uma visão do
novo.
Segundo BRACHT (1992) apesar da Educação Física haver lançado mão de um amplo leque de objetivos, como o
desenvolvimento do sentimento de grupo,cooperação, etc, o objetivo da escola é tão somente a aprendizagem do
esporte, ficando a ginástica e a corrida, por exemplo, como simples aquecimento, além dos jogos populares terem sido
transformados em "jogos prédesportivos". O autor então fortalece a fala de Betti por que a dedicação maior dos
professores em relação ao esportes coletivos e a falta de compromisso com as outras modalidades.
Belbenoit (1976), acredita que o esporte é capaz de forjar o hábito, a necessidade e -li vontade de viver sadiamente,
sendo a forma mais rica e adaptada de nosso tempo, mas que a finalidade própria do esporte não é a educação. Apesar
de se remeter ao esporte alguns objetivos tais como a saúde, a moral e o valor educativo, ele não o será, a menos que
um professor/educador faça dele um objeto e um meio de educação.
  Em sua fala o autor argumenta que o esporte deve ser inserido no âmbito escolar em suas diversas modalidades mais
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não deve permanecer em uma perspectiva de o professor se tornar treinador ou o aluno um atleta no espaço escola.
   Segundo Kunz "A transformação didática dos esportes visa, especialmente. a que a totalidade dos alunos possa
participar. em igualdade de condições, com prazer e com sucesso. na realização destes esportes" (KUNZ, 1991).
   Contudo Betti acredita que
É impossível, atualmente, negar aos alunos, nas aulas de Educação Física de 1º e 2º graus, o aprendizado de esportes.
Mais do que isto, temos que aceitar que este é um fenômeno da cultura corporal de movimento e trabalhar
adequadamente com ele. (BETTI, 1992).
 Conclusão
        É evidente que em muitas escolas as aulas deixam de ser aulas para se tornar treinamentos. Porém, é no
pensamento de que a escola está perdendo o espaço no âmbito esportivo para treinadores e escolinhas que penso que
as escolas deveriam trabalhar com o esporte em seu espaço e permitir aos alunos uma vivencia esportiva adequada e
não percam o prazer em praticar atividade por estarem indo a treinamentos fora da escola que as pessoas que com elas
trabalham mal tem a formação necessária e polco se preocupam com sua educação e seu meio social. O esporte deve
ser posto no espaço escolar desde que respeite os limites de cada aluno e que este não seja simplificado ao ganhar ou
perder.
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