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RESUMO 

A obesidade é considerada uma grande epidemia mundial, onde a cada ano que se passa, os 

números de pessoas obesas no mundo vem sofrendo uma crescente significativa, e a  mudança do estilo 

de vida da sociedade contribui para isso. Muitos grupos etários estão sofrendo, inclusive os escolares (até 

18 anos), e por envolver outros aspectos, como o bullying, e o trauma na própria imagem, causando 

conflitos, e podendo afetar até o comportamento no restante da vida, a prevenção a obesidade torna-se 

ainda mais importante. Este artigo teve como objetivo destacar quais são os principais motivos da 

obesidade infantil nas escolas e como ela influencia negativamente na vida da criança. O envolvimento da 

escola, dos pais e do nutricionista, se faz necessário para o combate da obesidade, pensando sempre no 

bem-estar físico e social da criança, criando uma mudança no estilo de vida sem afetar suas relações 

sociais futuramente. 
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ABSTRACT 

 
Obesity is considered a major global epidemic, where with each passing year, the number of 

obese people in the world has been suffering a significant increase, and the change in society's lifestyle 

contributes to this. Many age groups are suffering, including schoolchildren (up to 18 years old), and 

because it involves other aspects, such as bullying, and trauma in their own image, causing conflicts, and 

even affecting behavior in the rest of their lives, preventing obesity becomes even more important. This 

article aimed to highlight the main reasons for childhood obesity in schools and how it negatively 

influences children's lives. The involvement of the school, parents and nutritionist is necessary to combat 

obesity, always thinking about the child's physical and social well-being, creating a change in lifestyle 

without affecting their future social relationships. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

  

 As expectativas com os avanços dos anos, e da mudança no comportamento e 

estilo de vida da sociedade, são de que a obesidade afete cada vez mais indivíduos ao 

redor do mundo, para o ano de 2015 foram estipulados 2,3 bilhões de adultos com 

sobrepeso e mais de 700 milhões com obesidade (MANCINI et al., 2015). Em 2019, 

estimou-se que 6,4 milhões de crianças (menor de 10 anos) tenham excesso de peso no 



 

 

 

Brasil e 3,1 milhões já evoluíram para obesidade, entre a faixa etária de 5 a 9 anos, 28% 

das crianças apresentam excesso de peso (VICTOR, 2021).  

 Nos últimos anos, considerando até o ano de 2020, as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT) foram as principais causas de mortalidade no mundo, 

provocando em média, 70% das mortes no ano, e um dos principais fatores de risco para 

esses resultados, são o excesso de peso e a obesidade, sendo esses, problemas de saúde 

que acometem mais da metade da população adulta na maioria dos países, incluindo o 

Brasil, onde o excesso de peso é de 56,9% (AMANN, SANTOS, GIGANTE, 2019). O 

sobrepeso e a obesidade infantil estão associados a um alto risco de sobrepeso e 

obesidade na idade adulta, além de grandes chances de sérios problemas de saúde, como 

hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, problemas psicossociais, etc, 

sendo assim, torna-se, urgente o controle do sobrepeso e obesidade infantil (LI, et al., 

2014). 

 Os hábitos alimentares das crianças são totalmente influenciados pelos hábitos 

de seus pais, ou seus cuidadores, e como eles interagem com seus filhos, podendo obter 

através dessa interação, vertentes positivas e negativas, como a capacidade de 

compreender os momentos de apetite da criança, e assim ir criando um vínculo, de 

forma positiva, porém dependendo do que for ofertado para a criança, por exemplo 

doces e guloseimas, se torna um aspecto negativo (SILVA, COSTA, GIUGLIANI, 

2016). 

Como em grande parte do tempo, a criança passa na escola, com grande número 

de pessoas, a maneira como avalia seu corpo, influenciará muito no seu convívio, pois o 

transtorno da sua imagem corporal poderá causar desconforto, afetando negativamente 

sua relação com seus amigos e colegas e, seu desempenho acadêmico, podendo levar 

até, em isolamentos, onde a criança não se sentirá confortável o suficiente para conviver 

com um grupo de amigos, e decorrente a isso, podendo manifestar comportamentos 

compulsivos e transtornos alimentares, colocando em risco sua saúde, e por isso, os seus 

responsáveis têm que estar presentes em suas escolhas alimentares, sempre buscando o 

melhor, para não afetar a vida da criança de forma negativa, e estimulando bons hábitos 

para o controle do peso corporal, possibilitando um bom convívio social (ROMERO, et 

al., 2014). 



 

 

 

 Entre os casos de dificuldades em se relacionar com um grupo de pessoas, 

podemos citar o bullying sofrido pelas crianças como um dos fatores cruciais, conforme 

Pigozi e Machado (2018), “o bullying é caracterizado como um conjunto de 

comportamentos agressivos que acontece repetidas vezes e com desequilíbrio de poder 

entre os envolvidos, de modo que a vítima se sente impotente perante o ato”.  

No Brasil, 7,4% dos adolescentes do 9º ano do ensino fundamental relatam que 

sempre ou quase sempre se sentiram humilhados por provocações de colegas, e nessa 

fase escolar, que se observa um aumento progressivo desse nível de violência, com 

maiores chances de persistir durante a vida (SANTOS, et al., 2018). As situações de 

bullying na escola, trazem um impacto muito negativo sobre a capacidade de 

aprendizagem e sobre a autoestima da criança, que podem apresentar, frequentemente, 

sintomas de depressão, pois ela convive com essa experiência, causando um trauma, na 

medida em que se sente sem meios de defesa (SOUZA, 2019). 

Diante da importância da escola para o desenvolvimento dos alunos, torna-se de 

extrema importância o reconhecimento de situações que podem afetar o convívio social 

dos escolares, dentre elas, o bullying (VALLE E WILLIAMS, 2021). Porém, para 

impossibilitar um possível trauma e os problemas de convívios sociais, deve ser 

considerado estratégias auxiliando não somente a criança a passar por essa fase, mas 

também aos pais, para criar um ambiente saudável, e agradável para a criança, sem que 

ela sofra com isso. (NAZAR, et al., 2020). 

 Este artigo teve como objetivo destacar quais são os principais motivos da 

obesidade infantil nas escolas e como ela influencia negativamente na vida da criança. 

Foi realizada uma revisão narrativa, onde foram analisados artigos e livros, entre 

fevereiro e setembro de 2021, do período de 2009 a 2021, através de bases de dados 

como Google Acadêmico, Scielo, PubMed, Periódicos CAPS, Mendeley, etc. 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

 A obesidade se tornou um assunto muito abordado nos dias de hoje, porém, sua 

descrição não é tão simples como parece, ela não está relacionada apenas a uma 

epidemia mundial, mas de acordo com Mahan, Stump, Raymond (2012), está 



 

 

 

relacionada a uma questão complexa relacionada ao estilo de vida, ao meio ambiente e 

aos genes, onde os fatores ambientais e genéticos têm uma interação complexa com 

influências psicológicas, culturais e fisiológicas.  

Se tratando de um assunto mundial, e do grande número de obesos atualmente, 

Styne, et al. (2017), destaca a importância de tratar os sintomas logo na infância, 

salientando que é um problema persistente, epidêmico e internacional, e reforçando que 

o tratamento em crianças é difícil, pois requer mudanças na dieta, em suas atividades e 

em seu ambiente. 

Para verificarmos se algum indivíduo está avaliado como sobrepeso ou obeso, 

podemos utilizar dois métodos, a princípio “A definição de sobrepeso e obesidade é 

baseada na utilização de percentis da razão peso/ comprimento ou índice de massa 

corporal, dependendo do sexo e da idade” (VALERIO, et al., 2018) 

 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2010, 40 milhões 

de crianças menores de cinco anos de idade estavam acima do peso em todo o mundo, e 

esses números estão aumentando em países de renda média e baixa, como no México, 

onde 40% das crianças estão acimado peso e são obesas, 32% no Líbano e 28% na 

Argentina (MARTIN,  et al., 2014). A obesidade vem afetando diferentes faixas etárias, 

conforme Lu, et al. (2013), crianças obesas com menos de três anos, sem pais obesos, 

têm baixo risco de continuarem obesas quando adultas, já crianças com mais idade, 

independente se os pais são obesos ou não, possuem grandes chances de continuarem 

obesas após atingirem a idade adulta. 

 O sobrepeso e a obesidade afetam não somente fisicamente a rotina das crianças 

e adolescentes, mas também, conforme Rizo-Baeza, et al. (2014), essas crianças têm 

uma distorção da imagem corporal e a percepção que possuem de ter peso normal, 

fazem com que se tornem mais propensas a efeitos adversos, como maus hábitos e 

distúrbios alimentares, portanto, o aumento da consciência corporal se torna um passo 

importante para combater essa situação, assim como a motivação da família também se 

faz necessário. Para as crianças, é muito importante como elas são vistas por outras 

pessoas a sua volta, alguns fazem de tudo para não se sentirem excluídos, e esse 

processo costuma gerar estresse, frustração e tristeza, pois assim como a aparência 

física, a aceitação dos grupos são fatores importantes na relação com a autoestima 



 

 

 

(ROMERO, et al., 2014). A diferença no relacionamento entre as crianças com peso 

normal e crianças obesas, é perceptível no dia a dia, segundo Styne, et al. (2017),  

“jovens que são obesos são mais propensos a serem provocados e intimidados e menos 

propensos a ter um “melhor amigo” ou ser considerado popular pelos colegas de classe 

do que seus colegas mais magros”. 

As consequências psicológicas e sociais são provavelmente mais prevalentes do 

que as complicações médicas na vida da criança sobrepesa ou obesa, elas possuem um 

impacto significativo no desenvolvimento emocional, visto que essas crianças sofrem 

discriminação e estigmatização, já que o indivíduo obeso costuma estar associado a 

características negativas (LEE, 2009) 

 

Estar acima do peso ou ser obeso é a principal razão pela qual as crianças são 

intimidadas na escola. As evidências mostram uma associação positiva entre 

o nível de adiposidade e o bullying escolar; isto é, em geral, crianças com 

sobrepeso ou obesidade têm maior probabilidade de serem vítimas de 

bullying do que seus pares com peso normal (LIAN, et al., 2018). 

 

 

 As vítimas do bullying geralmente constituem dos alunos mais novos, com 

poucos amigos, retraídos, infelizes, com vergonha, medo, insegurança, etc, e não 

possuem perspectivas em se adequarem a outros grupos (ZEQUINÃO, et al., 2016). 

Esses atos de bullying visam prejudicar, ferir, desestabilizar a criança e estabelecer uma 

relação onde a vítima se sente inferior, e muitas vezes, as características citadas pelo 

agressor, tratam-se de características que os agressores não querem encontrar em si 

mesmos, por exemplo, a forma física, e esses pontos relacionados a aparência, têm uma 

repercussão importante sobre a imagem que a criança vem a ter de si mesma (SOUZA, 

2019). 

 No ambiente escolar, a maneira como as crianças são tratadas pelos seus colegas 

é extremamente importante, uma vez que a aceitação, rejeição, número de amigos, entre 

outros aspectos, representam indicadores da qualidade das interações sociais dos alunos 

em atividades de aprendizagem e recreação, e o simples envolvimento na situação do 

bullying, traz diversas dificuldades no desenvolvimento de crianças e adolescentes, com 

consequências negativas em curto e longo prazo (ZEQUINÃO, et al., 2020). Para evitar 

futuros traumas na vida das crianças, é importante que as escolas incentivem relações de 



 

 

 

amizade entre o aluno e o professor, criando um vínculo, onde a criança sentirá 

confiança em contar seus problemas envolvendo o âmbito escolar, e assim, a situação 

do bullying pode ser identificada precocemente e tratada da melhor maneira, sem afetar 

a criança em determinado período de sua vida (VALLE E WILLIAMS, 2021). 

 Em uma pesquisa realizada com crianças em idade escolar na cidade de 

Maringá-PR, entre janeiro e maio de 2014, foi possível observar que a maioria das 

crianças declarou explicitamente que estavam de alguma forma insatisfeitas com sua 

forma física, e desejavam mudar, para acabar com brincadeiras maldosas dos colegas de 

escola e muitas vezes, dentro do próprio âmbito familiar, que foi relatado ser ainda mais 

impactante (BORGES, et al., 2018).  

Como tratamento a obesidade e consequentemente melhora da autoestima, a 

perda de peso se faz necessária, porém, o ambiente de convívio da criança e o apoio que 

ela irá receber para superar essa fase são extremamente importantes, pois em muitos 

casos, crianças com sobrepeso e obesidade possuem autoestima elevada, devido ao 

apoio de seus familiares, ao enaltecer os pontos fortes daquela criança, ao invés dos 

considerados pontos fracos (HILL, 2017). 

Buscando citar métodos de tratamento a obesidade, podemos observar as 

opiniões de diferentes autores, a respeito das formas de tratamento: 

Métodos de prevenção da obesidade infantil conforme diferentes autores 

Styne et al., 2016 Promoção e participação das escolas em programas de alimentação saudável 

Evitar consumo de ultraprocessados e incluir consumo de frutas 

 Hábitos saudáveis em toda a família, não apenas no indivíduo 

Regulação do sono  

Diminuição a exposição à tecnologia 

  

Cuppari, L., 2002 Educação nutricional, variando as refeições de forma saudável 

Terapia nutricional, fazendo o paciente entender que é um processo lento e gradual 

 Terapia comportamental, através de registros de peso, medidas, fotos, etc 

Mastigar devagar 

Evitar pular refeições 

  

Claudino e Zanella, 

2005 

Orientação alimentar, reduzindo o número de calorias ingeridas 

Prática de atividade física dentro das limitações 

 Participação familiar, dando opções e motivando nas ações 



 

 

 

Intervenção logo nos primeiros anos na infância 

  

Henriques et al., 

2020 

Ações no âmbito escolar, por meio de brincadeiras e atividades 

Ações de educação alimentar e nutricional 

 Evitar exposição excessiva a comerciais e propagandas alimentares 

  

Wolf et al., 2019 Criação de hábitos saudáveis 

Prática de atividades físicas 

 Mudanças comportamentais de forma benéfica, e não obrigatória 

Inclusão de componentes educacionais com auxílio tecnológico 

Fonte: próprio autor 

 A importância dos pais no tratamento da obesidade vem sendo estudado cada 

vez mais, e segundo Camargo et al. (2011), o papel dos pais, seus comportamentos 

alimentares e estilo de vida, estão associados a maiores riscos de sobrepeso e obesidade 

na infância, e ainda interferindo na fase posterior do desenvolvimento, quando a criança 

começa a ter mais autonomia da sua alimentação. As práticas parentais no controle 

alimentar podem influenciar a alimentação e o estado ponderal de seus filhos, com isso, 

futuros programas de combate a obesidade infantil podem se beneficiar desse método, e 

buscar cada vez mais, trabalhar em conjunto com os pais para melhorar esses resultados 

(COELHO, AFONSO, OLIVEIRA, 2017).  

 Muitas vezes, o bullying na escola pode não ser percebido pelos adultos que se 

ocupam da criança, e outras vezes, a própria criança não comunica o que está 

acontecendo aos pais, por razões diversas, tais como o fato de receber ameaças verbais 

ou físicas dos agressores, por se sentirem envergonhadas, ou por terem medo do que os 

pais ou responsáveis podem fazer perante a situação (SOUZA, 2019). A influência da 

família na conduta alimentar das crianças é inegável, têm amplo apoio empírico, e é 

necessário aprofundar com os pais, as melhores condutas para passar aos seus filhos, e 

essa interação entre pais e filhos, buscando comportamentos alimentares saudáveis, 

possuem efeitos mais positivos do que teria a restrição de certos alimentos, assim, a 

criança aprenderá a ter uma alimentação balanceada, sem passar vontade de consumir o 

que ela gosta, e criará um vínculo com seus pais ainda maior (NAZAR, et al., 2020). 

  

 



 

 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obesidade infantil não tem apenas relação com o estilo de vida sedentário que 

as crianças levam nos dias atuais, mas também, com seus hábitos alimentares, hábitos 

esses, que são influenciados pelos pais, conforme a alimentação que mantém na casa, 

portanto, para melhorar o estilo de vida das crianças, o primeiro passo é reeducar os 

pais, para que mantenham hábitos saudáveis, dando assim, bons exemplos para seus 

filhos, fazendo com que os mesmos se sintam influenciados a também se alimentar de 

maneira adequada.  

Uma criança obesa em período escolar pode sofrer com diversas situações, como 

a exclusão social, brincadeiras maldosas e bullying, causando assim traumas na vida da 

criança, por isso, se faz necessário o papel dos pais não somente em oferecer uma 

reeducação alimentar, mas sim em oferecer todo apoio psicológico que a criança 

precisará, para com que em conjunto com seus pais, a criança consiga superar esses 

casos, e não sofra com traumas sobre sua imagem futuramente, causando possibilidades 

de desencadear diversos outros fatores psicológicos. 
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