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Resumo 

Um dos grandes problemas enfrentados por praticamente todos os países se refere ao sedentarismo e 

as doenças oriundas desta situação. Como exemplos, vemos a obesidade, as cardiopatias, a diabetes, a 

hipertensão arterial, a ansiedade, o aumento do colesterol e tantas outras. Acrescido a isso, o 

sedentarismo é o principal fator de risco para a morte súbita além de agravar a maioria das doenças. O 

não sedentarismo foi definido num trabalho com ex-alunos da Universidade de Harvard como sendo as 

pessoas que gastam no mínimo 2.200 calorias por semana em atividades físicas. O avanço tecnológico 

parece agravar este quadro principalmente nos indivíduos em idade escolar apresentando índices 

alarmantes. Silva e Malina (2000) em pesquisa nas escolas públicas do Rio de Janeiro verificaram que 

quase a metade dos escolares não tem aulas regulares de Educação Física o que provoca um índice de 

sedentarismo de 85% entre os homens e 94% nas mulheres. No estudo feito por Barros e Naja (2001) 

com trabalhadores industriais no sul do Brasil, a prevalência de inatividade física foi de 68,1%. Em 

Monteiro e colaboradores (2003) observa-se que apenas 3,3% de brasileiros desenvolvem mais de 

meia hora diária de A.F.L. (Atividade Física ou Lazer) durante cinco dias da semana. Em Pelotas, Rio 

Grande do Sul, Hallal e seus colaboradores (2003) identificaram inatividade física entre 38% a 41% de 

indivíduos para a faixa etária dos 20 aos 65 anos de idade. Em estudos seccionais e longitudinais de 

Malina (2001) e de Janz (2000), sinalizam que a prática da atividade física geralmente declina de 1% a 

20% por ano. Os alarmantes dados apresentados nestas pesquisas têm ligação direta com a área da 

Educação Física, pois os hábitos criados pelos indivíduos durante a adolescência, ou seja, até o final 

do ensino médio, são aqueles que permanecerão por toda sua vida desde que tenham significado. 

Assim sendo, os conteúdos relacionados aos esportes nas aulas de Educação Física escolar, devem ser 

apresentados aos alunos de maneira mais ampla a fim de aumentar o rol de possibilidades práticas. As 

aulas devem ultrapassar as limitações dos espaços físicos existentes nas quadras das escolas que 

normalmente sugerem as quatro modalidades coletivas de quadra com bola: Futsal, Vôlei, Basquete e 

Handebol. Assim sendo, o esporte, considerado como um fenômeno mundial, quando utilizado nas 

aulas de Educação Física escolar deve ultrapassar estas barreiras a fim de viabilizar modalidades 

esportivas não populares para que os alunos conheçam, experimentem, vivenciem uma grande 

quantidade de modalidades com intuito de tornar esta prática um hábito, pois quanto maior o número 

de possibilidades de atividades nas aulas maior será a quantidade de alunos praticando e como 

conseqüência a diminuição dos índices de sedentarismo. Partindo-se do pressuposto que fazer 
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atividade física regular, bem orientada, num local adequado, com uma vestimenta adequada, associada 

a uma boa alimentação faz bem para saúde, a Educação Física escolar deve contribuir para minimizar 

estes índices. Partindo do pressuposto que todo individuo pode fazer atividade física independente das 

suas condições físicas, psíquicas, culturais, sociais, econômicas, religiosas, é necessário que o 

professor de Educação Física escolar, viabilize esta prática apresentando um grande número de 

possibilidades, como por exemplo, os esportes não populares, ate porque, a melhor atividade física é 

aquela que se faz com prazer. 
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