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Resumo 

O objetivo do presente artigo é legitimar a educação física como disciplina impar do 

currículo escolar. Urge, portanto, identificar e justificar o papel que a educação física assume 

na promoção da saúde infantojuvenil e no combate ao excesso de peso e obesidade entre 

crianças e jovens. Dessa forma, recorreu-se à pesquisa e análise de evidências científicas sobre 

a temática da obesidade verificadas em vários estudos realizados ao longo dos últimos 15 anos. 

A obesidade infantil abarca um número considerável de estados de morbilidade física e 

psicológica que podem ter implicações graves no futuro dos jovens. É atualmente reconhecida 

como um problema de saúde pública a nível mundial existindo mais de 200 milhões de crianças 

com sobrepeso em todo o mundo. Os estilos de vida cada vez mais sedentários que se verificam 

nas sociedades ocidentais, aliados a hábitos alimentares desajustados às necessidades reais das 

pessoas, contribuem para a evolução do panorama a que atualmente se assiste. A obesidade 

infantil deve ser combatida com a criação e aplicação de programas de saúde pública alargados, 

nomeadamente através de programas de intervenção escolar, uma vez que a escola é o local 

onde todas as crianças e jovens, dos 6 aos 18 anos, se encontram obrigatoriamente. A educação 

física, nesse contexto, é responsável por garantir que todos os jovens participem em atividades 

físicas e desportivas adequadas ao seu nível de prática, intensas e gratificantes, e que incutam 

desde cedo hábitos de prática de atividade física que se repercutam mais tarde na vida adulta. 

 

Palavras-chave: educação física, sobrepeso, obesidade, atividade física, saúde infantojuvenil. 
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Abstract 

The purpose of this article is to legitimize physical education as an important part of the 

school curriculum. It is therefore relevant to identify and justify the role that physical education 

assumes in the promotion of infant-juvenile health and in the prevention against overweight 

and obesity among children and youth. To accomplish this, research and analysis was made of 

scientific evidence on the issue of obesity based in several studies conducted over the past 15 

years. Childhood obesity includes a considerable number of physical and psychological 

morbidity states which can have serious implications for the future of young people. It is now 

recognized as a public health problem with more than 200 million overweight children 

worldwide. Increasingly sedentary lifestyles taking place in Western societies, coupled with 

dysfunctional eating habits, contribute to the changing landscape that we currently assist. 

Childhood obesity must be fought with the creation and implementation of broad-based public 

health programs, including planned school intervention programs, since the school is the place 

where all children from 6 to 18 years attend by obligation. Physical education must be 

responsible for ensuring that all young people participate in sport and physical activities 

appropriate to their level of practice, in order to inculcate early practice habits of physical 

activity that will be reflected in later life. 

 

Key words: physical education, overweight, obesity, physical activity, children and adolescents 

health.  
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Introdução 

A educação física apresenta abordagens interdisciplinares e transdisciplinares 

importantes para a formação das crianças e jovens, possibilitando um desenvolvimento pessoal 

e social, alicerçado em valores básicos (e.g. tolerância, autocontrolo, perseverança, 

fraternidade, cooperação) para uma vida equilibrada e adequada em sociedade. A “perspetiva 

da qualidade de vida, da saúde e do bem-estar” sobre a qual foram definidas as finalidades da 

educação física (Ministério da Educação, 2001), demonstra-nos o valor desta disciplina dentro 

do currículo escolar, como forma de proporcionar a todos os alunos, sem exceção, a 

oportunidade de aumentarem os seus níveis de saúde, nas componentes física, mental e social, 

de forma adequada, saudável e gratificante. 

O estilo de vida sedentário, característico das sociedades ocidentais atuais, tem-se 

revelado cada vez mais danoso para a saúde do ser humano. Apesar de estarem bem 

documentados os efeitos dos estilos de vida ativos nos ganhos de saúde, estudos 

epidemiológicos têm verificado um aumento da prevalência da inatividade física entre crianças 

e jovens (WHO, 2012). Segundo Strong et al. (2005), a inatividade física contribuí para o 

desenvolvimento de obesidade. 

A obesidade infantil abarca um número considerável de estados de morbilidade física e 

psicológica, como é o caso da hiperinsulinemia, baixa tolerância à glicose e risco aumentado 

de desenvolver diabetes tipo 2, hipertensão, problemas ortopédicos, apneia do sono, exclusão 

social e depressão (Han, Lawlor & Kimm, 2010; Pulgarón, 2013), que nos levarão a observar 

o incremento de doenças relacionadas com a obesidade, em jovens adultos. Perspetiva-se, 

assim, a longo prazo, o aumento da taxa de doença cardiovascular, diabetes tipo 2 e desordens 

endócrinas na população adulta jovem (Lobstein, Baur & Uauy, 2004).  

Segundo a World Health Organization (2013), baseada em dados do Observatório 

Global de Saúde, estima-se que em Portugal 40,5% dos rapazes e 35,5% das raparigas em idade 

de ingresso no 1º ciclo do ensino básico, tenham excesso de peso e que 16,7% e 12,6%, 

respetivamente, sejam obesos. Em termos de prevalência do excesso de peso em adolescentes, 

37% dos rapazes e 25% das raparigas na faixa etária dos 11 anos tem excesso de peso; entre 

adolescentes de 13 anos a prevalência do excesso de peso é de 31% e 18%, respetivamente; e 

entre jovens de 15 anos será de 24% e 17%.  

 As implicações futuras dos dados apresentados são alarmantes. Ao mesmo tempo que 

se assiste à diminuição da quantidade de atividade física em ambos os sexos, durante a 2ª 
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infância e adolescência1 (Instituto do Desporto de Portugal, 2011), à prevalência de excesso de 

peso e obesidade infantojuvenil, com consequentes custos diretos e indiretos de saúde (Pereira 

& Mateus, 2003) para os indivíduos e para o Estado Português, assistimos concomitantemente 

a reformas por parte do Ministério da Educação e Ciência, como a diminuição do tempo horário 

semanal da educação física (Decreto-Lei No 139/2012 de 5 de Julho), que em nada potenciam 

o desenvolvimento e manutenção da saúde infantojuvenil. Por outro lado, também vão em 

direção contrária à recomendada nos Programas Nacionais de Educação Física, pela Direção 

Geral da Saúde, e organizações internacionais como a Organização Mundial de Saúde, a World 

Obesity Federation e a American College of Sports Medicine.    

 O objetivo deste artigo de revisão consiste na pesquisa de evidências científicas que 

legitimem a educação física como disciplina impar dentro do currículo escolar, para promoção 

universal da saúde infantojuvenil e combate ao excesso de peso e obesidade entre crianças e 

jovens. 

 

Excesso de peso e obesidade infantojuvenil  

A World Health Organization (2013) define excesso de peso e obesidade como uma 

acumulação excessiva e anormal de gordura que representa um risco para a saúde. O excesso 

de peso e obesidade infantojuvenil, são definidos como a proporção de crianças (5-9 anos) e 

adolescentes (10-19 anos) com IMC (ajustado à idade) +1 ou +2 desvios padrão em relação à 

média.  

Atualmente, a obesidade é reconhecida como um problema de saúde pública a nível 

mundial. Existem cerca de 475 milhões de adultos obesos e mais de 200 milhões de crianças 

com sobrepeso em todo o mundo, prevendo-se que a presente geração seja a primeira a ter uma 

esperança média de vida mais curta que a dos seus pais (World Obesity Federation, 2012).      

 A epidemia de obesidade é, para Han, Lawlor & Kimm (2010), resultado de um legado 

evolutivo que interage com o avanço tecnológico e com a sociedade de consumo em que 

vivemos, uma desordem complexa afetada por fatores genéticos e não genéticos. Já Lobstein, 

Baur & Uauy (2004), afirmam que a enfase nos fatores não genéticos permite-nos chegar a duas 

conclusões. A primeira é a de que o tratamento da obesidade infantil terá pouca probabilidade 

de sucesso, se atendermos apenas à condição de morbilidade da criança e não tivermos em conta 

                                                 
1 Segundo o Instituto do Desporto de Portugal (2011), baseando-se nos dados do Observatório Nacional 

da Atividade Física e Desporto, em Portugal, existe uma diminuição da atividade física em raparigas entre os 10 

e os 17 anos e em rapazes entre os 10 e os 29 anos.  
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o ambiente onde vive; e a segunda é a de que a prevenção da obesidade infantil, efetiva, deverá 

ser aplicada em programas de saúde pública alargados. 

A WHO (2015) associa a obesidade infantil a uma alimentação pouco saudável e a 

baixos níveis de atividade física, contudo o problema não será apenas causado pelo 

comportamento desajustado das crianças, mas também devido ao desenvolvimento social, 

económico, e desenvolvimento de politicas nas áreas da agricultura, transportes, urbanismo, 

ambiente, processamento alimentar, assim como na educação. Em relação ao risco de 

desenvolver da obesidade, Robertson, Lobstein & Knai (2007) referem que o excesso de peso 

e obesidade infantojuvenil estão associadas à condição socioeconómica dos pais. Segundo 

Metallinos-Katsaras, Must & Gorman (2012) o estatuto socioeconómico mais baixo, a 

inatividade física, os hábitos alimentares e a obesidade estão associados. A investigação indica 

que os indivíduos em estado de insegurança alimentar têm um risco 20% a 40% maior de se 

tornarem obesos em comparação com aqueles com segurança alimentar. 

As consequências da obesidade infantojuvenil estão para além das morbilidades físicas 

e emocionais já mencionadas no capítulo introdutório. Robertson, Lobstein & Knai (2007) 

mencionam que crianças obesas podem não conseguir potenciar o seu desenvolvimento 

cognitivo da forma desejada e as suas condições intrínsecas de aprendizagem poderão ser 

perturbadas devido à sua dieta de baixa qualidade nutricional e de alta energia. Outras 

consequências apontadas pela WHO (2010) são o aumento dos custos diretos e indiretos para 

os indivíduos e para o Estado com o sobrecarregar dos sistemas nacionais de saúde. 

A cada ano estima-se que cerca de 7% dos orçamentos nacionais de saúde em toda a 

União Europeia (UE) são gastos com doenças relacionadas com a obesidade. Os custos indiretos 

substanciais também são um facto, existindo a perda de produtividade decorrentes de faltas no 

trabalho devido a problemas de saúde e o risco de prematura morte. Estimativas recentes 

apontam para a existência de cerca de 2,8 milhões de mortes por ano, na Europa, associadas ao 

excesso de peso e obesidade (WHO, 2010). 

 

Programas de intervenção   

A inatividade física está apontada como o 4º fator de risco de morte precoce a nível 

global (6%), sendo apenas ultrapassado pela hipertensão (13%), o tabaco (9%) e a hiperglicemia 

(6%). O excesso de peso e obesidade são responsáveis por 5% da mortalidade global (WHO, 

2009).   

Segundo Han, Lawlor & Kimm (2010), uma prática diminuta de atividade física aliada 

ao tempo consumido a ver televisão, sedentarismo, e maus hábitos alimentares vindos de casa 
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e das escolas têm influência no aumento da obesidade infantojuvenil. Os programas de 

intervenção escolar são meios importantes de prevenção que devem ser construídos segundo 

oito áreas chave de ação, sendo estas, o apoio à criação de estilos de vida saudáveis; a promoção 

de ambientes saudáveis, especialmente em escolas e jardins-de-infância; a criação junto dos 

jovens da ideia de que a opção saudável é a mais fácil; a restrição do markting e publicidade 

dirigidas às crianças; a informação prestada às famílias; o incentivo à prática de atividade física; 

a monitorização e avaliação dos progressos; e o aumento da investigação acerca da obesidade 

infantil (European Union, 2014).  

A prática de atividade física adequada, intensa e saudável é parte integral dos programas 

de intervenção e deve ser aliada à educação alimentar. Desta forma torna-se meritório através 

da comunidade escolar e dos pais, procurar realizar intervenções para prevenir a obesidade, 

uma vez que os hábitos saudáveis que as crianças adquirem vêm em grande parte de casa e da 

escola. Gonzalez-Suarez et al. (2009) comprovam a ideia acima descrita de que os programas 

de intervenção para diminuir o excesso de peso e obesidade infantil através de um aumento da 

atividade física, diminuição da participação em atividades sedentárias e diminuição da ingestão 

de comida rica em gorduras e açucares, foram alcançados tendo aulas que abordam e salientam 

a redução do consumo deste tipo de comidas, bem como a importância do aumento da atividade 

física. Outros estudos realizados por Pinto, Toro & Vicéns (2014) reforçam este aspeto 

concluindo que as intervenções realizadas mensalmente em escolas secundárias para melhorar 

aspetos relativos a nutrição e a prática de atividade física em adolescentes foram bem-sucedidas, 

uma vez que se verificou a redução do peso corporal dos participantes. Levy et al. (2012) 

referem que a implementação de estratégias que combinam a nutrição adequada à promoção do 

consumo de frutas e hortaliças, o consumo de água pura e a realização de atividade física em 

áreas escolares, por períodos que variam de 4 a 12 meses, ajudam a manter ou a melhorar 

ligeiramente o IMC. 

Nas escolas várias modificações podem ser feitas. Os níveis de intensidade das aulas de 

educação física podem ser alteradas, com a criação de períodos de tempo mais prolongados 

atividade física de intensidade moderada a vigorosa (Gonzalez-Suarez et al., 2009). Strong et 

al. (2005) referem também que os jovens em idade escolar devem participar em atividades 

físicas de intensidade moderada a vigorosa, durante pelo menos 60 minutos diários e que essa 

participação auxiliará a redução total e visceral da adiposidade em crianças e adolescentes 

obesos. A diretriz apresentada pelos autores supracitados permite-nos concluir que programas 

de exercício físico ou aulas de educação física de pelo menos 60 minutos com intensidade 

moderada a vigorosa poderão ter efeitos benéficos para a saúde e na prevenção da obesidade 
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infantojuvenil. Estes valores vão ao encontro das recomendações da ACSM (2008) que sugerem 

150 minutos semanais (30min.d-1) de atividade física como o mínimo recomendado para 

manutenção dos níveis de saúde global, no entanto, estes valores são insuficientes para 

indivíduos com excesso de peso ou obesidade que deverão acumular 300 minutos semanais (60 

min.d-1) de atividade aeróbia de intensidade moderada, incentivando o aumento do volume de 

exercício de intensidade vigorosa quando os jovens estiverem preparados para executar 

atividades com estas características. 

 Levy et al. (2012) reforçam ainda que é importante considerar a intensidade e duração 

dos programas de intervenção para potenciar o efeito sobre o IMC das crianças. Um outro 

aspeto que devemos salientar é o envolvimento dos pais nestes programas de intervenção, na 

verdade, grande parte dos hábitos alimentares que as crianças e jovens obtêm ao longo da sua 

vida são herdadas por influência dos pais (Oliveira & Soares, 2011). Segundo Golan & 

Weizman (2001) os pais exercem uma forte influência na criança no que respeita à aquisição e 

desenvolvimento de práticas mais saudáveis. Sendo por isso indispensável motivar os pais para 

a necessidade de educar os filhos para a saúde, pelo que têm de ter um papel ativo, presente e 

envolvente. Oliveira & Soares (2011) referem que torna-se importante enriquecer o corpo da 

literatura científica nacional no que diz respeito a programas destinados a pais como agentes 

promotores da mudança de comportamentos da criança. Os hábitos de vida saudáveis, como 

uma alimentação de qualidade e a prática de atividade física, são estabelecidas em idades 

temporãs daí a importância dos programas de intervenção precoce para todas as crianças, em 

especial as que têm excesso de peso ou obesidade, incrementando a possibilidade que os hábitos 

de vida saudável se mantenham na idade adulta (European Union, 2014). 

Em Portugal, o Ministério da Saúde através da Direção Geral da Saúde em “parceria” 

com o Ministério da Educação e Ciência elaboraram o “programa obesidade infantil” que se 

apresenta como uma estratégia multifacetada onde o conhecimento epidemiológico obtido 

através de investigação permite conhecer a prevalência da obesidade infantil e dos 

comportamentos alimentares, assim como os comportamentos de atividade física, apontando a 

prevenção no ambiente escolar como a expressão máxima contra a obesidade infantil.  

Os projetos de intervenção desenvolvidos em Portugal têm um aspeto em comum, o 

contributo conjunto da educação alimentar e da atividade física como forma de potenciar a 

promoção de estilos de vida saudáveis na escola. São exemplos o projeto "Regresso às aulas 

com energia"; o “movimento Hiper Saudável” e o projeto "Comer Devagar e Bem & Mexe-te 

Também." O retorno das intervenções preventivas na área da educação para a saúde existe não 

só sob a forma de ganhos da saúde mas também de um retorno financeiro de cerca de 6-10% 
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(WHO, 2013), legando um contributo positivo na igualdade e universalidade de acesso à saúde 

infantojuvenil.   

 

O papel da Educação Física  

“No Clube faz quem pode, no desporto escolar faz quem quer, na educação física fazem 

todos!” – Marcos Onofre. 

A universalidade da educação está consagrada no artigo 26º da Declaração universal dos 

direitos do Homem, o mesmo se expressa no artigo 28º da Convenção sobre os direitos da 

criança, especificando a necessidade de existir igualdade de oportunidades no desenvolvimento 

de aptidões físicas e mentais, assim como de competências sociais. 

 Na legislação portuguesa, o desenvolvimento físico e a promoção de práticas de vida 

saudáveis, onde se enquadram a prática de atividade física escolar, estão reconhecidas no artigo 

3º, alínea b) da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei No 85/2009 de 27 de Agosto). Na 

Constituição da República Portuguesa esta consagrado de forma explícita, nos números 1 e 2 

do artigo 64º, o direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover, sendo 

responsabilidade do Estado Português a criação de condições económicas, sociais, culturais e 

ambientais, assim como da promoção da saúde escolar e popular no sentido de desenvolvimento 

de práticas de vida saudáveis. (Lei Constitucional no1/2005 de 12 de Agosto). 

A escola é o local onde todas as crianças e jovens, dos 6 aos 18 anos, se encontram 

obrigatoriamente (Despacho n.o 5048-B/2013 de 12 de Abril), constituindo-se como o local 

ideal para que todos, sem exceção, possuam oportunidade de participarem em atividades físicas 

e desportivas adequadas ao seu nível de prática, intensas e gratificantes, acompanhadas por 

profissionais e tendo por base a finalidade de desenvolvimento da saúde.  

A educação física constitui-se como a única disciplina do currículo escolar obrigatório 

que reúne os recursos humanos e espaciais para que programas de intervenção precoce na 

obesidade infantojuvenil possam ser implementados envolvendo todas as crianças e jovens dos 

6 aos 18 anos, sem que contudo se esqueça a importância da participação integral de todos os 

atores do contexto escolar, dos pais e mesmo da comunidade envolvente, promovendo a 

constituição de equipas multidisciplinares.        

 Segundo o Action Plan on Childhood Obesity 2014-2020, a atividade física, a par de 

uma alimentação de elevada qualidade nutricional é um aspeto importante na constituição de 

ambientes saudáveis, na escola e para além desta (European Union, 2014). Este é um facto que 

nos remete para a existência de aulas de educação física em número de horas suficientes e de 
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grande qualidade, mas também, para a criação de ambientes que incentivem a atividade física, 

providenciando acesso dos alunos a espaços de brincadeira ativa, como recreios escolares e 

campos de jogos.   

 No ensino secundário existiu a redução do tempo semanal da educação física, o que nos 

alerta para a possibilidade da disciplina deixar de poder assegurar um acesso adequado e 

universal à saúde infantojuvenil. A redução de 180 para 150 minutos semanais em nada 

contribuem para a melhoria das aprendizagens e no caso dos jovens com excesso de peso ou 

obesidade, em nada contribui para que acumulem os 300 minutos semanais que a ACSM (2013) 

recomenda. Importa também reconhecer que, face às dificuldades financeiras que muitas 

famílias atravessam, nem todas as crianças terão oportunidade de praticar atividade física fora 

da escola, remetendo para o Estado português a criação de oportunidades de desenvolvimento 

da saúde infantojuvenil, dentro do espaço escolar e de forma gratuita.   

 A alteração imposta pelo Decreto-Lei No 139/2012 de 5 de Julho vem não só contrariar 

as referências internacionais, como contraria a obrigação do Estado de promover e defender a 

saúde escolar. A criação de programas de intervenção escolar, concomitante com 

implementação do Decreto-Lei No 139/2012 de 5 de Julho, demonstra alguma incoerência por 

parte do Ministério da Educação e Ciência, no sentido de que, se por um lado confirma a 

importância da atividade física no combate à obesidade infantojuvenil, ao colaborar com a 

DGS2 em programas de intervenção escolar, por outro, executa um decreto-lei que terá 

repercussões negativas em todos alunos dos 15 aos 18 anos, em especial para aqueles cuja 

condição de saúde exige a prática aditiva de atividade física.      

 A crença existente de que “temos de reforçar as disciplinas estruturantes” (português e 

matemática), reduzindo o papel educativo e de promoção da saúde da disciplina de educação 

física, remete-nos para a conceção desadequada da sociedade em relação à educação. Cawley, 

Frisvold & Meyerhoefer (2013) evidenciam precisamente que a adição horária na disciplina da 

educação física não provoca decréscimo na performace académica dos alunos, poderá até 

potenciá-la. Que jovens queremos formar? Não queremos formar Jovens saudáveis? Jovens 

cultos, conhecedores de si e do mundo que os rodeia, cidadãos críticos, livres, responsáveis e 

produtivos? Não será a educação física também ela “estruturante”? 

 

 

 

                                                 
2 Direção Geral de Saúde  
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Conclusão 

Tendo em conta o panorama de crise financeira que se vive em alguns países da Europa, 

onde se inclui Portugal, acreditamos que será importante ter um foco especial em providenciar 

a crianças e jovens vulneráveis e em desvantagem social o acesso à alimentação e a 

oportunidades de atividade física adequadas e saudáveis. A escola, e em especial a disciplina 

de educação física, é o local apropriado para oferecer a todas as crianças, em situação de 

igualdade de oportunidade, as condições necessárias para se tornarem indivíduos mais 

saudáveis, e sobretudo que adquiram hábitos e conhecimentos que lhes permitam ser saudáveis 

no futuro. Uma das modificações possíveis de se operacionalizar a curto prazo e que parte da 

vontade e conhecimento dos profissionais de educação física, é a modificação da intensidade 

das aulas através da implementação de períodos de tempo mais prolongados de atividade física 

de intensidade moderada a vigorosa. 

Verificou-se que o problema não está apenas no comportamento das crianças, e que 

existem um conjunto de variáveis ao nível do desenvolvimento social, económico e politico que 

influenciam a forma como se encara a atividade física e a obesidade. Os programas de 

intervenção escolar são um meio importante de prevenção na área da saúde. A prática de 

atividade física adequada, intensa e saudável é parte integral dos programas de intervenção e 

deve ser aliada à educação alimentar. Alguns programas de intervenção já vão sendo 

implementados em Portugal e deve haver uma preocupação em continuar o investimento nesta 

área, uma vez que as intervenções preventivas na área da educação para a saúde podem ter 

benefícios não só nos ganhos da saúde mas de ordem financeira. 

Mais investigação sobre a relação da educação física com a obesidade é necessária, com 

estudos de natureza longitudinal que possam explicar os reais efeitos da educação física na vida 

futura dos jovens. Sabemos que a educação física pode assumir um papel importante no 

combate à obesidade uma vez que é uma forma gratuita e obrigatória de garantir que os jovens 

tenham oportunidade de praticar atividade física. No entanto, essa prática terá de ser ajustada 

às necessidades reais de cada jovem, e os professores de educação física devem ser responsáveis 

por mediar a relação entre as finalidades da educação física e a operacionalização dessas 

mesmas finalidades.  
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