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RESUMO 
O projeto Em Dia com a Saúde teve como objetivo desenvolver ações de 
intervenção na Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) para funcionários do 
setor administrativo e do corpo docente da FUNEDI-UEMG e as atividades 
foram realizadas nas dependências da instituição. Após exames clínicos, o 
grupo, composto por 18 pessoas, foi submetidos a atividades físicas funcionais, 
três vezes por semana, com a duração de sessenta minutos. Periodicamente, 
foram realizadas avaliações físicas-antropométricas. Observou-se a redução de 
4% do percentual de gordura (média), uma melhora da aptidão 
cardiorrespiratória - de muito fraca (23mL) para boa (44mL), com consequente 
mudança positiva no trabalho. Os participantes relatam o desenvolvimento 
mais fácil das tarefas diárias, além de satisfação ao praticarem exercícios 
físicos regularmente. 
Palavras-chave: Projeto. Qualidade de Vida. Trabalho. Atividade Física 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

Podemos definir Qualidade de Vida como a busca do equilíbrio psicológico, 

físico e social do indivíduo, ao se respeitar suas necessidades e limitações, 

haverá um resultado benéfico em seu crescimento pessoal e profissional. Afeta 

atitudes, comportamentos e a produtividade dentro de um ambiente de 

trabalho, tais como: motivação para o trabalho, mudanças, criatividade e 

inovação.  

Baseia-se em uma visão integral das pessoas, que é o chamado enfoque 

biopsicossocial, o qual se origina da medicina psicossomática, que propõe a 

visão integrada, ou holística, do ser humano (Maximiano,2000, p. 498).  

A Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é um dos grandes desafios para as 

empresas e pode afetar diretamente a vida dos funcionários, assim como sua 

produção nas empresas. Há vários fatores que influenciam a qualidade de vida 

no trabalho. Assim, percebe-se a importância de fatores como: oportunidades, 

programa de atividades físicas, de lazer, ergonomia, acompanhamento 

fisiológico, nutricional, médico dentro da empresa, entre outros.  

Vários fatores contribuem para uma não qualidade de vida, por isso, devem ser 

identificados e combatidos com políticas e ações que visem minimizar ou 

mesmo eliminar esses males que afetam, não somente o trabalho, mas 

também a vida familiar e social dos funcionários.  
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Ações voltadas para o uso da atividade física como intervenção na QVT 

favorecem a saúde dos funcionários não só no que diz respeito à vida 

profissional, mas também familiar. Através deste projeto, a ação de 

intervenção, constitui uma prevenção em relação à morbimortalidade, pois por 

meio da atividade física regular, tem-se a prevenção de doenças crônico-

degenerativas, em especial, as doenças cardiovasculares, o controle da 

obesidade, a busca permanente e regular de um estilo de vida ativo e 

saudável, desenvolvendo-se, com mais facilidade, as tarefas diárias, tendo 

uma mudança de comportamento e uma grande satisfação ao praticarem 

exercícios físicos regularmente.  

Programas de atividades físicas para a QVT auxiliam na melhoria da saúde, 

sua importância é notada, principalmente, quando analisamos a necessidade 

de que a pressão arterial mantenha-se em estado estável, tornando-se 

relevante no que diz respeito às condições satisfatórias de saúde inerentes a 

cada indivíduo, percebendo que, ao caso de a pressão arterial apresentar-se 

em estado superior ao aceitável em um indivíduo jovem e sadio, ou seja, 

―pressão sistólica em média de aproximadamente 120 mm Hg e a pressão 

diastólica de 80 mm Hg‖ (Mcarddle e Katch 1998, p. 257), dado ocorrido pode 

resultar em quadro denominado como hipertensão, sendo que este sem a 

recomendada correção pode apresentar-se como precursor de morbidades 

como insuficiência cardíaca, infarto agudo do miocárdio (IAM), acidente 

vascular cerebral (AVC), dentre outros.  

Justifica-se então a necessidade de programas de QVT nas organizações, uma 
vez que é possível constatar que a atividade física orientada fornece uma 
melhora econômica da empresa, uma vez que ela diminuirá os custos elevados 
do sedentarismo e uma melhora também de rendimento comparando o 
trabalhador sedentário ao trabalhador que faz uso da atividade física como 
promoção à saúde e a uma melhor qualidade de vida, sendo este 
possivelmente mais produtivo e satisfeito com o seu ambiente de trabalho. 
Segundo Fernandes (1996, p. 21), ―Qualidade, Produtividade e Competitividade 
são um tripé buscado a todo custo pelas empresas do mundo inteiro, têm, na 
participação, sua pedra angular‖; podemos notar, então, que é com a 
participação de todos que a empresa cresce, já que funcionário com boa 
estrutura para melhorar sua QVT, também é um bom funcionário para o 
crescimento e desenvolvimento da empresa.  
Este projeto objetivou promover e desenvolver ações de intervenção pela QVT 
na FUNEDI/UEMG, para os funcionários do setor administrativo e corpo 
docente, sensibilizando os envolvidos em relação à importância da adoção de 
um estilo de vida mais ativo e saudável e intervir para que haja melhorias nos 
parâmetros de saúde e análise dos resultados desse impacto.  
 
METODOLOGIA 
A metodologia adotada, inicialmente, na pesquisa foi à bibliográfica sobre o 
assunto, pois esta possibilita o aprofundamento teórico capaz de fornecer base 
para o seguinte estudo. Foi montada uma equipe do curso de Educação Física, 
formada por um professor orientador e um aluno bolsista, responsáveis por 
desenvolver as atividades e realizar as avaliações durante o projeto.  
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O projeto ocorreu entre os meses de abril a dezembro de 2014, acontecendo 
sempre três vezes por semana, tendo cada aula, a duração de uma hora (60 
minutos). Participaram do projeto dezoito mulheres, com idade entre vinte e 
quarenta anos, do setor administrativo da FUNEDI/UEMG, que após exames 
clínicos, foram submetidas às atividades físicas funcionais. Todas as 
envolvidas assinaram o Termo de Consentimento Livre Esclarecido.  
As atividades ministradas nas aulas eram de caráter aeróbico, como: corridas, 
caminhadas, exercícios funcionais, ginástica aeróbica, além de jogos 
recreativos, alongamentos e relaxamento, sendo estas trabalhadas sempre 
com variações de intensidade (baixa e alta).  
Para o levantamento de resultados quantitativos, foram realizadas avaliações 
periódicas, em que se avaliaram os níveis de percentual de gordura, aptidão 
cardiorrespiratória e pressão arterial. Sendo assim, utilizo-se o Protocolo de 
Guedes e Pollock para mensurar a composição corporal, através das dobras 
cutâneas. O Protocolo de Katch e Mcardle para acompanhar o percentual de 
gordura. Na avaliação da aptidão cardiorrespiratória, foram utilizados o Teste 
de Cooper, para mensurar além da aptidão, o volume máximo de oxigênio 
consumido durante atividade física (VO2 máx.); e o método auscultatório, para 
a aferição da pressão arterial dos indivíduos participantes do projeto. Já a 
avaliação qualitativa se deu por meio de questionário, abordando sobre o grau 
de satisfação das envolvidas.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Após as avaliações, foi possível constatar uma redução de 6% do percentual 
de gordura (média). Segundo Pollock (1993), o percentual de gordura para 
mulheres é considerado ruim se a média for entre 29 a 31 %, normal se a 
média for entre 23 a 25%, bom se a média for 12 a 19% e excelente se for 
entre 13 a 16%. Observação: há variações pelo fator idade.  
Houve uma melhora da aptidão cardiorrespiratória: de muito fraca (23 ml) para 
boa (44 ml) (média). Na avaliação da aptidão cardiorrespiratória, realizamos o 
Teste de Cooper. A classificação da aptidão cardiorrespiratória segue o 
American Heart Association (2003). Há variações desta devido a dois fatores: 
sexo e idade. A tabela está disponível no site da instituição (www.aha.org).  
Foi possível fazer um levantamento sobre a pressão arterial dos participantes, 
que em média, na fase inicial do projeto, era de 140 mm Hg de pressão 
sistólica e 100 mm Hg de pressão diastólica, mas, na fase final do projeto, essa 
média era de 120 mm Hg de pressão sistólica e 80 mm Hg de pressão 
diastólica. Segundo Katch e Mcardle (2000), ―o nível considerado ideal é de 
120 mm Hg de pressão sistólica e de 80 mm Hg de pressão diastólica‖. Sendo 
assim, nota-se que a média das participantes obteve uma melhora dos níveis 
aferidos inicialmente e que, em todas as amostras independente de idade, 
aconteceram melhoras nos níveis obtidos, diminuindo o risco de doenças 
crônico-degenerativas e cardiovasculares.  
Em relação ao nível de interesse, satisfação e benefícios foi aplicado um 
questionário com cinco perguntas fechadas e o resultado demonstra que: das 
14 entrevistadas (80%) interessaram e participaram do projeto por ser gratuito, 
enquanto quatro (20%) participaram por algum tipo de indicação médica. Em 
relação aos benefícios percebidos, 11 funcionárias (60%) sentiram melhora na 
resistência do corpo. Enquanto 14 participantes (80%) perceberam a redução 
de medidas antropométricas, melhorando sua autoestima. Por fim, 18 (100%) 
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das participantes observaram melhora significativa ao executar suas tarefas e 
uma maior disposição, trazendo benefícios significativos tanto para as 
envolvidas, quanto para a instituição.  
 
CONCLUSÃO 
Por fim, considera-se que a busca pela Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) e 
implementação de ações visando à atividade física para gerar melhorias para 
as pessoas conseguem melhorar de fato a vida dos trabalhadores de uma 
forma geral. Os resultados apontam claramente a relevância do uso atividade 
física como ferramenta importante dentro de projetos que visam a QVT. 
Programas voltados para essa área permitem uma maior influência do 
trabalhador na instituição, influência essa que é movida pela possibilidade de 
melhorar saúde biológica e social do trabalhador.  Foi o que se notou nas 
participantes do projeto, pois além dos resultados apresentados da parte 
fisiológica, elas relataram o melhor desempenho no ambiente de trabalho e 
familiar, a maior capacidade de concentração, a possibilidade de melhorar a 
autoestima, além de alcançarem um melhor nível de aptidão física dentro das 
atividades físicas executadas no projeto e fora dele.  
Foi possível notar que, ao final do Projeto, houve uma diminuição significativa 
da gordura corporal, diminuindo assim o risco cardiovascular. Verificou-se um 
aumento significativo no gasto energético (particularmente nas atividades 
moderadas), aumento da potência aeróbica e uma melhora significativa na 
qualidade de vida das envolvidas, que relataram ter consciência da importância 
de participarem de um projeto em que se tinha como interesse central a 
qualidade de vida do profissional e não somente a qualidade dos serviços.  
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RESUMO 

Atualmente no mundo há uma maior preocupação com a saúde e imagem 

corporal, esses aspectos tem sido o motivo pro grande aumento no numero de 

academias de musculação, as pessoas a procuram com intuito de obter 

modificações corporais e o exercício mais indicado é o treinamento resistido 

com ele o processo de hipertrofia muscular, mas é sabido que esse processo é 

longo e é necessário disciplina com os treinos e com a alimentação, esse 

ultimo sendo o maior dificultador para que as pessoas alcance seus objetivo de 

ganho de massa magra. Este estudo aborda como a nutrição inadequada 

atrapalha a hipertrofia muscular, salientando sobre como os nutrientes atuam 

no corpo para que esse ganho aconteça, além das melhores formas de 

treinamento. Ao final foi possível observar o quanto a má alimentação é a 

causa principal da não obtenção de resultados perante a hipertrofia muscular. 

 

Palavras-chave: Alimentação, hipertrofia, resultados, musculação 

 

INTRODUÇÃO 

A prática de atividades físicas com intuito de ganhar músculos e ter um corpo 

definido vem de eras muito antes de Cristo assim bem como uma alimentação 

adequada para melhor desempenho ao treinamento. Segundo McArdle et. al. 

(2003)Heródictus médico e atleta do século 5 a.C. defendia a dieta 

apropriadaao treinamento físico. E ainda Galeno(131-201 d.C.)fomentou as 

chamadas leis da saúde, que determinava os principais métodos para um 

corpo e vida saudável, resumidamente seriam respirar ar puro, comer 

alimentos apropriados, beber bebidas saudáveis, exercitar-se, e dormir bem. 

Hoje percebe-se que esses estudiosos da antiguidade estavam certos sobre 

suas ideias que com o avanço da medicina e surgimento de outras áreas mais 

especificas de estudo sobre o corpo, exercícios e alimentação confirmaram tais 

importâncias e que atualmente são aplicadas pelos profissionais da área, 

segundo SILVA et. Al. em 2012 que a prática regular de exercícios físicos, 

unida à alimentação saudável, está cada vez mais associada à melhor 

qualidade de vida, levando as pessoas às academias de ginástica para a 
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prática da musculação por promover redução da gordura corporal e hipertrofia 

muscular.‖ 

Hoje o número de academias difundidas no mundo e enorme e nelas as 

pessoas buscam corpos ideais, saúde e bem-estar. Muitas dessas pessoas 

quando chegam em uma academia tem seus objetivos traçados e que em sua 

maioria são estéticos, a busca por ter um corpo musculoso e definido. Então 

procuram o treinamento especifico para o ganho de massa magra e redução no 

percentual de gordura. ―Os indivíduos que participam de um programa de 

treinamento de força esperam que ele produza determinados benefícios, tais 

como aumento de força, aumento de massa magra (hipertrofia muscular), 

diminuição da gordura corporal.‖ (OLIVEIRA, 2014, p.436) 

Sendo assim a musculação o exercício mais indicado para tais objetivos, por 

sua característica de utilizar pesos aumentando consequentemente a força o 

que por sua vez define e aumenta a massa muscular o que chamamos de 

hipertrofia. ―Que apresenta como principal modificação morfológica a hipertrofia 

muscular, a qual é definida como um aumento do volume de um determinado 

músculo ocorrido em consequência do aumento da área de secção transversa 

das fibras que o constituem.‖ (GROZETA e OLIVEIRA 2009 citado por SILVA 

2012; p.390). 

Mas tais objetivos em muitos casos não são alcançados pois a falta de 

orientação adequada de profissionais, treinamento inadequado, falta de 

disciplina do próprio aluno, enfim por inúmeros motivos, mas um dos principais 

e que mais atrapalham o alcance da hipertrofia muscular é a má alimentação. 

―A alimentação é outro aspecto importante no ganho de massa muscular. As 

pessoas possuem pensamentos errôneos quanto à alimentação adequada e 

saudável, necessária para atingir suas metas.‖ (OLIVEIRA E RODRIGUES, 

2007, p.1). 

Muitas pessoas querem alcançar seus objetivos na musculação, mas em sua 

maioria não tem interesse em mudar os hábitos alimentares, comem produtos 

industrializados, excesso de açucares, gorduras, carboidratos, todos esses 

alimentos consumidos em demasia, ou então vão em contra mão desses 

alimentos cortando não somente esses excessos mas também deixando de 

ingerir alimentos que são importantes para o ganho de massa muscular por 

crerem que podem prejudicar seus objetivos enfim não procuram um 

acompanhamento nutricional adequado ao seu objetivo e acabam por 

atrapalhar os resultados, no estudo de SILVA em 2012 ele citou LOPES em 

2008 que dizia sobre o processo de Transição Nutricional no Brasil 

caracterizou-se pelo aumento de práticas alimentares inadequadas e o 

aumento do sedentarismo, o qual tem mostrado uma maior relação com o 

aparecimento de doenças crônico-degenerativas que são as principais causas 

de morbimortalidade na população mundial‖. 

Assim este estudo é de grande importância para compreender o quanto a não 

adequação alimentar pode prejudicar no aumento significativo de massa 

muscular magra. Quais as maiores dificuldades em adequar-se a uma nova 
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dieta, porque as pessoas ainda insistem em procurar por dietas miraculosas ao 

invés de um acompanhamento nutricional adequado e ainda salientar qual a 

função, ação e importância de cada grupo alimentar sobre o corpo durante a 

atividade física, o quão o corpo necessita de vias energéticas primordiais para 

que durante o exercício de musculação o organismo tenha energia o suficiente 

para um melhor desempenho muscular assim ganhando ao invés de perder 

massa muscular. 

 

HIPERTROFIA E NUTRIENTES 

 

A musculação é a atividade mais adequada a quem deseja ter um ganho 

significativo de massa muscular. A hipertrofia acontece quando o musculo sofre 

um estimulo mecânico no caso os movimentos realizados com carga. Esse 

estimulo ativa as proteínas existentes no musculo que entram em atrito criando 

microfissuras na musculatura o que por sua vez cria espaço para novas fibras 

musculares aumentando assim sua espessura. Como na hipertrofia 

trabalhamos com a adaptação das fibras e do nosso organismo aos estímulos, 

podemos citar BUCCI em 2005 que obteve algumas informações sobre o curso 

este tema, as fibras musculares não proliferam, a única maneira de aumentar o 

tecido muscular é elevando a espessura das mesmas, isso ocorre com o 

surgimento de novas miofibrilas. (...) às microlesões causadas pelo exercício 

intenso no músculo esquelético. Estas microlesões atraem as células satélites 

que se fundem e dividem o seu núcleo com a fibra muscular, dando o suporte 

necessário para a síntese de novas proteínas contráteis. Como o número de 

núcleos novos é maior do que o necessário para preencher o espaço deixado 

pelas microlesões, a fibra muscular produz um número maior de miofibrilas, 

resultando na hipertrofia muscular. 

Mas para a realização de todo esse processo dentro do musculo ele necessita 

de energia, e essa energia é adquirida através da alimentação, mais 

especificamente pelos macronutrientes, sendo eles carboidratos, lipídios e 

proteínas. Segundo McArdle et.al. (2003) os carboidratos são nossa principal 

fonte de energia, na realização de exercícios eles são os primeiros a serem 

acionados, a energia derivada do catabolismo da glicose acaba a acionar 

elementos contrateis do musculo. Por isso a ingestão equilibrada de 

carboidratos é tão importante pois a célula tem um limite em sua capacidade de 

armazenar energia a quantidade extra que é consumida é reservada em forma 

de gordura no organismo o que pode prejudicar quem deseja um corpo com o 

percentual de gordura baixo. ―A ingestão diária de carboidratos para os 

indivíduos fisicamente ativos terá que proporcionar níveis capazes de manter 

as reservas corporais de glicogênio que são relativamente limitadas. Depois 

que as células alcançam sua capacidade máxima para armazenamento de 

glicogênio, os açúcares em excesso são transformados prontamente e 

armazenados como gordura.‖ (MACARDLE et.al. 2003, p.14). 
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Não somente o excesso de carboidratos prejudica os resultados de quem 

deseja ter uma hipertrofia muscular bem como a falta dele pode ocasionar um 

efeito contrário. 

As proteínas sendo fundamental para a reconstrução dos tecidos celulares na 

falta do glicogênio liberado pelo consumo de carboidratos pode acionar o 

mecanismopela falta de glicose o organismo começa a transformar a proteínas 

em glicose para ter energia para realização dos exercícios o que se ocorrer 

com frequência pode reduzir de forma significativa a massa magra também 

prejudicando a hipertrofia muscular. ―Uma ingestão insuficiente de proteínas 

pode induzir a uma perda de proteína muscular com deterioração concomitante 

do desempenho.‖ (MACARDLE et.al. 2003, p.36). 

Os lipídios são uma grande fonte e reserva de energia, o que por sua vez 

quando utilizado no organismo como fonte de energia para a realização de 

exercícios polpa a proteína da célula que servira para reconstrução muscular 

após o exercício. Muitos profissionais da área da nutrição têm apostado no 

consumo de lipídios ao invés de carboidratos para que sejam consumidos 

como fonte de energia do organismo nos treinamentos para assim reduzir a 

gordura corporal e ainda assim não deixar que a proteína seja utilizada pelo 

organismo no momento do exercício, pois agordura constitui o combustível 

celular ideal pois cada molécula carrega grandes quantidades de energia por 

unidade de peso, transporta e armazena facilmente e proporciona uma fonte 

imediata de energia. Nos indivíduos bem nutridos em repouso, a gordura 

atende de 80 a 90% da necessidade energética do organismo. Um grama de 

lipídio puro contem cerca de 9 calorias de energia mais que o dobro do que o 

organismo poderia obter de quantidades iguais de carboidrato e proteína, pois 

a molécula de lipídio possui mais átomos de hidrogênio ricos em energia.‖ 

(MCARDLE, 2003 p. 29) 

Enfim com todos esses macronutrientes sendo utilizado de forma equilibrada o 

organismo tem a capacidade do individuo alcançar a hipertrofia tão desejada. 

Os carboidratos e lipídios sendo usadas como forma de energia, e as proteínas 

tão necessárias para a reconstrução muscular.Após o encontro desse equilíbrio 

nutricional para o objetivo desejado é importante um treinamento especifico 

para que esse ganho se torne ativo e constante. ―Alimentação saudável deve 

ser balanceada com: carboidratos, lipídios, proteínas (aminoácidos), vitaminas 

e minerais. Em alguns casos deve-se realizar algum tipo de suplementação 

alimentar, sob orientação de um especialista.‖ (OLIVEIRA &RODRIGUES, 

2007, p.1) 

O profissional de educação física deve ter em mente que cada organismo 

reage de uma forma e adaptar o treino conforme a necessidade a ser suprida 

de cada aluno. Mas para que isso aconteça algumas linhas para a hipetrofia 

musculardevem ser seguidas. ―O ganho de massa muscular ocorre com o 

treinamento de força, sendo que, para bons resultados, algumas variáveis 

devem ser consideradas: volume, intensidade, duração, intervalos, velocidade 

e frequência.‖ (OLIVEIRA E RODRIGUES, 2007, p.1) 
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Existem no organismo dois tipos de fibras musculares; o tipo 1 que são de 

contração lenta que são altamente resistentes a fadiga apropriada nos 

exercícios de longa duração como os exercícios aeróbicos exemplo são a 

corrida e a natação. O tipo 2 são a fibras de contração rápida que utiliza a 

energia anaeróbica; são elas que são ativadas durante o exercício de 

musculação. 

 Segundo Oliveira e Rodrigues(2007)o treinamento de força deve seguir 

algumas variáveis que seriam elas: volume, intensidade, duração, intervalos, 

velocidade e frequência. E na ânsia de alcançar tais resultados muitas dessas 

etapas do treinamento são negligenciadas assim prejudicando o ganho de 

massa muscular.  

O volume é a variável que muitas vezes é interpretado de forma erronia como 

se fosse à quantidade de peso que é levantado, mas não; Badillo (2001) 

explica que o volume é o numero de repetições que o individuo consegue 

realizar com determinado peso.  

Tendo-se a partir daí a intensidade que é caracterizada pela dificuldade do 

momento da execução que pode ocorrer na união de alguns fatores somados 

como, carga, numero de repetições e períodos de descanso, essas que iram 

determinar a intensidade do treinamento que pode ser baixa, moderada ou alta, 

isso não deixando de lembrar o nível em que o aluno se encontra pra 

realização do exercício, pois um treino muito intenso para um aluno iniciante 

prejudicara o seu desempenho no ganho de massa muscular e podendo até 

ocasionar algum tipo de lesão.  

―Assim, um treinamento adequadamente prescrito pelo profissional de 

educação física irá possibilitar a conquista do ganho de massa muscular, 

mediante o mínimo desgaste e o mínimo risco lesional.‖(OLIVEIRA E 

RODRIGUES, 2007, p.5)  

No momento da execução do exercício existem duas fases que acontecem 

sendo elas a fase concêntrica que é necessariamente quando o musculo está 

contraído e a fase excêntrica quando ocorre a descontração muscular. A 

velocidade em que a execução é realizada afeta esses dois momentos quando 

a velocidade é maior o numero de repetição por sua vez se torna mais fácil 

podendo então ser maiores, quando a velocidade é menor o chamado slow o 

número de repetição tende a ser menor pois o musculo se mantem contraído 

por mais tempo dificultando assim a execução, o musculo entrando em fadiga 

rapidamente. ―A velocidade de execução afeta as características da contração 

muscular e influi na atividade neural. Realizar o movimento com fases 

concêntrica e excêntrica ativará e hipertrofiará as fibras lentas.‖ (BADILLO, 

AYESTARAN, 2001 citado por OLIVEIRA E RODRIGUES, 2007, p.2). 

Depois de todas essas etapas para o treinamento de força uma das maiores 

relevânciasseria em sua maioria a negligenciada ao intervalo. Ele ocorre 

durante a execução dos exercícios e posteriormente a eles. ―Na ânsia de 

ganhar massa muscular, alguns praticantes de musculação não respeitam o 
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tempo de intervalo entre as séries e entre as sessões.‖ (OLIVEIRA E 

RODRIGUES, 2007, p.1).  

O intervalo entre series normalmente varia entre 30 segundos à 2 minutos, o 

que dependera da intensidade do treino e do objetivo, normalmente se opta 

pelo equilíbrio um curto descanso ou a falta dele pode levar a perca de massa 

magra pois o musculo estará sendo acionando sem ao menos ter se 

recuperado, já um período longo de descanso entre as series pode não acionar 

a musculatura adequadamente, portanto dentro da literatura temos uns estudos 

que comprovam isso, como em OLIVEIRA E RODRIGUES em 2007 que disse 

que objetivo da hipertrofia é atingir o número máximo de fibras musculares 

durante o trabalho, a fim de obter o máximo de desenvolvimento destas fibras. 

Para isto, os intervalos devem variar entre 1 e 3 minutos, pois desta forma a 

musculatura não terá o tempo adequado para o restabelecimento total de sua 

capacidade, tendo novas fibras a serem recrutadas para a execução do 

esforço. 

O intervalo ou chamado descanso entre o treinamento vai depender de quantas 

vezes por semana o treinamento de força realizado; é indicado por estudiosos 

o mínimo e máximo de descanso entre 48 e 72 horas caso este seja menor 

como para quem realiza o treinamento diário o profissional deverá dividir o 

treinamento por grupos musculares para que estes tenham a quantidade de 

descanso necessário para a recuperação muscular que é primordial para o 

ganho de massa magra. ―Treinar excessivamente os mesmos segmentos 

musculares, sem dar tempo para a recuperação dos músculos, prejudica o 

resultado do treinamento.‖ (OLIVEIRA E RODRIGUES, 2007, p.1). 

Após a analise de todas essas variáveis o profissional de educação física irá 

estabelecer o melhor e mais adequado tipo de treino a seu aluno. Existem 

vários métodos que podem ser utilizados Oliveira e Rodrigues citam alguns 

deles, entre eles, os mais utilizados para o ganho de massa muscular: (1) 

Método Pirâmide–Crescente (peso aumenta e repetições diminuem); (2) 

Pirâmide–Decrescente (pesos diminuem e repetições aumentam); (3) Método 

Bi-Set (realizar dois exercícios consecutivos, sem descanso); (4) Método Tri-

Set (realizar três exercícios consecutivos, sem intervalos, recomendado para 

praticantes avançados); (5) Método Super–Set (consiste na realização 

consecutiva de quatro exercícios, sem intervalos, para o mesmo grupo 

muscular); (6) Método Pré-Exastão (utilizar dois exercícios, sendo o primeiro 

monoarticular e o segundo multiarticular).  

Quando a metodologia de treinamento é adequada a cada tipo de pessoa os 

resultados começam a ser observados após 8 semanas de treinamento. 

Levando em conta se todas fases do treino foram respeitadas e a ingestão de 

nutrientes foi adequada. Assim cabe ao profissional da área informar e 

estimular o aluno para que este entenda que só alcançara seus objetivos com 

força de vontade e determinação. ―A musculação pode ser aplicada em várias 

áreas e segmentos, podendo atingir diversos resultados, de acordo com o 
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objetivo desejado pelo praticante, com uma melhoria em sua composição 

corporal, saúde e qualidade de vida.‖ (MARTINS, 2014, p.1) 

 

METODOLOGIA 

Esse artigo descritivo exploratório, realizado em forma de revisão bibliográfica, 

elaborado a partir de dados coletados nas bases de dados online como Scielo, 

Pubmed, Medline entre outros sites de caráter cientifico. Além de livros que 

relatam sobre a nutrição adequada para hipertrofia. Para essa pesquisa foram 

selecionados 20 trabalhos acadêmicos, entre eles artigos, monografias e teses 

e 2 livros publicados entre o ano de 2005 a 2017. Tais estudos relatando sobre 

a hipertrofia como acontece e quais exercícios devem ser trabalhados, outros 

sobre como a nutrição adequada transforma o corpo e por fim trabalhos 

específicos que correlacionam os temas, como a nutrição interfere diretamente 

no resultado desejado. Assim tendo em foco as principais palavras chave; 

nutrição, hipertrofia, musculação e resultados. 

 

DISCUSSÃO 

A alimentação é fator principal para quem deseja obter resultados com o 

treinamento de força. Cerca de 60% dos resultados adquiridos na hipertrofia 

muscular é proveniente de uma boa nutrição (OLIVEIRA E RODRIGUES,2007). 

Os autores ainda relatam que isso muitas vezes é passada de forma contraria 

a nutrição sendo relatada como papel secundário para a obtenção de 

resultados o que pode prejudicar o desenvolvimento hipertrófico do aluno. 

Enfatizam a grande importância de se procurar um profissional especializado 

de cada área para indicar a melhor dieta e treinamento especifico. 

Pereaset.al. (2015) fizeram um estudo com 37 indivíduos sobre adequação da 

dieta quanto ao objetivo do exercício. Sua analise foi realizada em cima de dois 

grupos o de hipertrofia e de endurance. Eles constataram que 81% dos 

praticantes de musculação consomem proteínas em acesso muito acima do 

recomendado para uma alimentação adequada. Sobre isso PIERRAS et. Al. 

em 2007 demostrou no seu estudo que o equilíbrio energético é de grande 

importância para qualquer exercício, pois a produção de energia constitui algo 

permanente. Mas, notamos que tanto as pessoas que objetivam hipertrofiam 

como as de endurance ingerem quantidades insatisfatórias de acordo com a 

recomendação, podendo levar a prejuízos na performance e na saúde do 

indivíduo. 

Assim confirma o fato de que muitas das vezes informações equivocadas 

podem prejudicar o desempenho do aluno perante o ganho de massa 

muscular. Para enfatizar essa afirmativa pode-se observar pelo estudo realiza 

por Zilch et.al. (2012) após um levantamento de dados com 26 praticantes de 

musculação ele também observou um consumo excessivo de proteínas 

associada ainda ao uso de suplementos proteicos o que aumentava ainda mais 

o índice de proteína no organismo, o que segundo ele é muito prejudicial. 

―Contudo a ingestão excessiva de proteínas pode ser prejudicial, podendo 
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afetar o metabolismo hepático e renal, já que muitos subprodutos do 

metabolismo proteico têm sua síntese e excreção nesses órgãos (DANIEL; 

NEIVA 2009citado por ZILCH et al. 2012, p 382). 

Lima em (2015) realizou um estudo com -21 praticantes de musculação, 

analisando o consumo alimentar  observando ao final de sua pesquisa que por 

meio da avaliação do consumo alimentar, foi possível verificar que as dietas 

são em sua maioria hipocalóricas, hipoglicídicas, hiperproteicas e hiperlipídicas 

e, quanto aos micronutrientes, apresentam deficiência em Cálcio, Ferro e na 

ingestão diária de água.‖ E ainda foi constatado que 24% dos participantes 

tinham déficit de massa magra e 19% apresentava depleção de massa magra. 

E por fim os autores resultam que ―Outros estudos mostraram que essa 

população costuma ter uma alimentação muitas vezes acima das 

recomendações, que uma população de sedentários, devido a modismos e 

falta de informações e orientação. 

Pereira e Cabral(2007)também avaliaram conhecimentos básicos sobre 

nutrição de praticantes de musculação dos 141 entrevistados, 50% respondeu 

que a proteína deve ser o nutriente mais consumido, 16% citaram ovo como 

fonte de carboidrato entre outros erros sobre o quais são especificamente os 

macronutrientes e como, quando e em quais quantidades devem ser 

consumidos.  

Oliveira e colaboradores (2009) fizeram uma avaliação nutricional em 11 

indivíduos com objetivo de hipertrofia muscular e foi constatado que 8 desses 

apresentaram uma dieta desbalanceada pobre em carboidrato e rica em 

gorduras, observando também que os grupo estudado tem consciência da 

importância de uma alimentação adequada para melhora no desempenho, mas 

que os hábitos alimentares vão de contrapartida a esse entendimento. 

A partir de todos esses dados observa-se que a um numero muito grande de 

indivíduos com objetivo de hipertrofia tendo uma alimentação inadequada, mas 

Silva e colaboradores também realizaram uma intervenção para coleta de 

dados e os mesmo conseguira verificar que a prática de exercício físico 

ocasiona um aumento do gasto energético e das necessidades calóricas, pode-

se dizer que o melhor desempenho irá depender da alimentação, visto que uma 

dieta balanceada, adequada em quantidade e qualidade, de acordo com as 

recomendações dadas à população em geral, é importante para a formação, 

reparação e reconstituição dos tecidos, mantendo sua estrutura e suas 

funções, possibilitando assim a realização dos exercícios. 

Menon e Santos (2012) citamem seu estudo com 23 praticantes de musculação 

que tinham no mínimo 3 meses de realização da pratica todos do sexo 

masculino, os autores quiseram constatar se o havia excesso no consumo de 

proteína na alimentação desses indivíduos e se haviam outros fatores 

alimentares que poderiam prejudicar o ganho de massa muscular.  

Em relação ao valor energético foi observado que apenas 21,7% dos 

participantes apresentavam a quantidade de ingestão diária ideal que é de 37-

41kcal, o restante dos entrevistados estava a baixo ou acima desse faixa.  Já 
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com relação ao consumo de proteína o resultado não foi muito diferente 

apenas 26,1% estava dentro do recomendado que é de 1,6-1,7g/kl de peso por 

dia, sendo que 43,5% estavam acima e 30,4% abaixo do recomendado 

(MENON E SANTOS, 2012). Os autores referidos se embasaram nos dados 

sobre a quantidade de ingestão ideal de nutrientes segundo as diretrizes da 

sociedade brasileira de medicina do exercício e do esporte. Assim 

comparativamente com os demais estudos pode-se observar mais uma vez 

que a negligencia com relação a nutrição adequada é muito grande se 

comparada as necessidades diárias do organismo. 

Se é sabido da importância do consumo de carboidratos antes do treinamento 

resistido para que o indivíduo tenha energia para realização do exercício,sobre 

a alimentaçãopôs-treino muitos ainda negligenciam essa etapa demorando 

muitas horas pra se alimentar assim atrapalhando a restauração de nutrientes 

e crescimento muscular, muitas das vezes isso acontece por falta de 

conhecimento da pessoa que acha que se manter sem alimentar no pós-treino 

ira auxiliar na redução do percentual de gordura o que justamente é ao 

contrario nesse momento as vias metabólicas se encontram completamente 

abertas e o recebimento de nutrientes e o consumo dele pelo organismo é 

quase que imediato repondo assim o glicogênio das células. Segundo 

OLIVEIRA E RODRIGUES em 2007 o consumo antes da atividade é 

fundamental, para que o praticante tenha grande reserva de glicogênio, para o 

início do esforço. Durante a atividade o consumo de carboidratos deve ocorrer 

principalmente com objetivo de manter as reservas de glicogênio. As soluções 

de carboidratos não devem apresentar concentrações superiores a 10%. Isso 

porque acima dessa concentração acorrerá maior demanda circulatória à 

região do estômago. O consumo deve ser de ordem de 1g por kg de peso 

corporal a cada duas horas após o esforço. Tornando o individuo mais 

rapidamente apto para nova sessão de treinamento. 

―Depois do treino o principal objetivo da dieta é providenciar energia 

necessários para a reposição do glicogênio muscular e assegurar uma rápida 

recuperação, além de reabastecer as reservas musculares e otimizar a 

recuperação.‖(RODRIGUES E NAVARRO 2015, p.298).  

Rodrigues e Navarro (2015) avaliaram o consumo pós e pré-treino de 80 

praticantes de musculação de uma determinada academia, ele constatou que 

da amostra 83% tinha como objetivo a hipertrofia muscular, mas que o 

consumo de carboidrato no pré-treino não era adequado apenas 4% tinha a 

realizava ingestão necessária para a manutenção do organismo durante o 

exercício, 91% estava a baixo e 5% acima do recomendado. Já no pós-treino 

houve uma melhora na ingestão do carboidrato, mas que não chegou a ser 

uma mudança significativa 6% de consumo adequado contra 85% a baixo do 

recomendado. Segundo Coyle (2005) citado por Rodrigues e Navarro (2015 

p.303) ―indivíduos que ingerem uma dieta pobre em carboidratos devem 

apresentar uma tolerância reduzida ao exercício, também, capacidade de 

melhorar sua resistência física por meio de treinos.‖.  
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Ainda com relação a ingestão proteica houve um excesso no consumo em 69% 

dos participantes da pesquisa. ―é necessário citar que é a combinação de 

proteína e carboidratos no pós-treino de hipertrofia, que irá favorecer o 

aumento de massa muscular.‖ (RODRIGUES e NAVARRO 2015 p.304) Por fim 

os autores afirmaram que dessa amostra nenhum conseguiu atingir os níveis 

necessários e carboidratos e proteínas no pré e pós-treino. 

Após as bibliografias estudadas foi possível observar que a negligencia com a 

alimentação é unanime em todas elas o que é altamente prejudicial ao ganho 

de massa muscular, somente o treinamento resistido não consegue atuar 

sozinho para o ganho hipertrófico.Portanto, é por meio da nutrição que se 

obtém os elementos essenciais para preservar a massa corporal magra, 

produzir novos tecidos, otimizar a estrutura esquelética, maximizar o transporte 

e utilização de oxigênio, manter o equilíbrio hidroeletrolítico e regular todos os 

processos metabólicos.‖ (MACARDLE 2001 citado por MARQUES E MOURA 

2015 p.289). 

Isso se deve à falta de informação e orientação de profissional capacitado, 

muita das vezes as pessoas buscam informações em fontes não confiáveis e 

ate entre colegas e amigos que não tem nenhum conhecimento acerca do 

assunto. Temos que entender que cada pessoa possui uma especificidade, a 

alimentação tem que ser exclusiva ao cliente, MARQUES E MOURA EM 2015 

cita SANTOS et.al 2012 ―Ingestão sub ou hiperestimada de macro e 

micronutrientes, envolvendo desde desportistas até atletas de elite. Tal 

situação deve-se à falta de informação e orientação adequada sobre os 

aspectos nutricionais na prática de exercícios físicos.  Praticantes de exercício 

físico estão expostos a informações nutricionais de diversas fontes, como 

revistas, jornais, televisão e internet, que nem sempre divulgam dados com 

embasamento científico‖ 

Com relação a essa informações adquiridas de forma popular e sem nenhum 

embasamento cientifico Amâncio (2015) relata sobre um estudo que avaliou 

dietas de 24 revistas não cientificas onde todas foram consideras 

hiperproteicas ou seja para ganho de massa magra e redução no percentual de 

gordura ao final da avaliação eles constataram que nenhuma das dietas eram 

adequadas aos objetivos citados pelas revistas. 

Somente a nutrição adequada dentro das necessidades de cada individuo pode 

resultar em ganhos significativos de massa muscular, pois ela é a responsável 

por 60% dos resultados obtidos nos treinamentos para hipertrofia muscular. 

―Para que o processo de aumento da massa muscular ocorra com eficiência 

nãobasta oferecer apenas o estimulo de treinamento físico.É necessário 

manter o organismo em situação metabólica favorável‖ (LIMA e BARROS 2007, 

P.75). Ainda Kuroda et.al. (2012) salienta que este aumento e/ou manutenção 

da massa magra é o que tem demonstrado o treinamento resistido (TR) como 

uma promissora intervenção na melhora da composição corporal (...). No 

entanto, para a obtenção destes resultados favoráveis, a alimentação parece 

ser tão importante quanto a pratica de TR.‖ (KURODA et.al. 2012 p. 58). 
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Muitos autores sustentam essa importância da alimentação adequada atrelada 

ao treinamento resistido ocasiona a hipertrofia muscular citando mais um deles 

que afirma ―Assim, para que o praticante de musculação alcance seus 

objetivos, se faz necessário em conjunto com o exercício regular, incluir em sua 

rotina diária hábitos alimentares adequados, por meio de uma dieta balanceada 

(VIEBIG e NACIF, 2006 citado por RIBAS 2015, p.92). 

Portanto se faz importante o acompanhamento com um nutricionista para 

adequar a dieta conforme o objetivo da hipertrofia muscular enfatizando as 

necessidades alimentares especificas de cada individuo para que este tenha 

um ganho gradativo sem sobrecarregar ou prejudicar seu organismo, e ainda a 

necessidade de um profissional de educação física para realizar um 

treinamento com enfoque especifico para o ganho de massa muscular. Com 

essa união de treinamento e nutrição os objetivos de quem deseja a hipertrofia 

muscular serão alcançados de forma rápida e eficaz, portanto se trata de uma 

modificação física, como acontece no emagrecimento, hipertrofia ou definição 

muscular, além da adequação da dieta, na maioria das vezes o indivíduo 

também deve aliar a atividade física para o alcance do objetivo. Com esta 

conciliação, o papel do nutricionista se torna ainda importante, pois tem 

primordial importância na prática de exercícios, uma vez que a alimentação é o 

fundamento no desempenho físico, pois proporciona o combustível que o corpo 

necessita para realização, portanto se trata de uma modificação física, como 

acontece no emagrecimento, hipertrofia ou definição muscular, além da 

adequação da dieta, na maioria das vezes o indivíduo também deve aliar a 

atividade física para o alcance do objetivo.  

 

CONCLUSÃO  

A hipertrofia muscular é algo que as pessoas que buscam as academias têm 

almejado, mas por falta de conhecimento e ou informações feitas de forma 

inadequada não alcançam seus objetivos. Isso pode ser observado nesta 

pesquisa em que a falta de orientação correta e um dos fatores prejudiciais ao 

ganho de massa muscular. Dietas encontradas em revistas ou passadas por 

conhecidos não proporcionam os nutrientes necessários para um resultado 

eminente.  

Ainda foi observado que mesmo pessoas que seguem algum tipo dieta 

tentando alcançar tal objetivo tem o feito de forma errônea consumindo em 

alguns casos macronutrientes de forma excessiva como por exemplo a 

proteína acreditando que dessa forma vão obter resultados mais rápidos, o que 

já se sabe não ser completamente verdade. 

Enfim o estudo foi de grande valia para o meio acadêmico e podemos afirmar 

que ao final ficou comprovada a grande importância de uma nutrição adequada 

para o alcance da hipertrofia muscular e ainda salientar que o mais importante 

não é o excesso nem a redução e o equilíbrio entre treinamento e alimentação. 
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RESUMO 

 

O presente estudo discorre sobre o esporte como fator de socialização e 

saúde, para crianças e adolescentes do Projeto Minas Olímpica da cidade de 

Divinópolis - MG. A pesquisa foi realizada junto a crianças e adolescentes que 

participam do projeto Minas Olímpica, desenvolvido no bairro Santa Rosa na 

cidade de Divinópolis – MG. Os monitores, alunos do curso de Educação Física 

da FUNEDI/UEMG/ISED, mediram o IMC de 24 crianças e adolescentes em 

setembro, outubro de 2015 e março de 2016. Os resultados foram tabulados, 

demonstrados graficamente e discutidos. Ao final do estudo, constatou-se que 

houve redução do IMC dos participantes no período analisado. As crianças 

perderam peso e/ou aumentaram a estatura. Isto se deve aos estímulos 

hormonais (com a realização de atividades físicas, o GH aumenta) e 

alimentação balanceada fornecida pelo programa. Além do mais, a prática de 

esportes viabiliza a socialização e inclusão social. 

 

Palavras-chave: Projeto Minas Olímpica. Inclusão Social. Hábitos saudáveis. 

 

INTRODUÇÃO 

A inclusão social configura-se em uma das questões mais atuais e complexas 

na educação e na sociedade em geral. O debate acerca da inclusão social é 

unânime na maioria dos países há décadas, e tal contexto perpassa pela 

inclusão educacional, em que se acredita que, paralelamente a uma educação 

inclusiva, também se pode alcançar uma sociedade inclusiva. Nesse sentido, 

Ferreira (2006, p. 63) enfatiza que ―os excluídos da escola, geralmente, 

também são os mesmos que sofrem o processo de exclusão social‖. Dessa 

maneira, entendemos que, se a escola, de fato, tem influência na 

transformação social, como acredita uma grande parcela dos educadores, a 

construção de uma sociedade inclusiva pode estar atrelada à construção de 

uma educação inclusiva. 
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Referindo-se ao esporte, observa que este, na maioria das vezes, é utilizado de 

forma que seleciona pessoas, atuando na direção contrária da inclusão, 

quando precisaria ser considerado um meio para que fosse efetivada a 

inclusão social. E isso pode ocorrer, tanto se ele for praticado com a finalidade 

de uma futura profissionalização ou não, desde que sejam respeitados os 

valores humanísticos que encerra, tais como: o respeito, a participação, a 

cooperação, o autocontrole e a autossuperação (SOLER, 2005). 

Desse modo, se o esporte se basear em princípios educacionais da atualidade, 

tais como a participação, a cooperação e a inclusão, e der enfoque ao seu 

conteúdo socioeducativo-cultural, poderá contribuir com o processo de 

formação integral do indivíduo, contemplando os aspectos cognitivos, afetivos e 

psicomotores que integram o ser humano em sua totalidade.  

Com base no exposto, saliento a importância da existência de pesquisas que 

visem promover o desenvolvimento integral do indivíduo (contemplando os 

aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor), a ética da cooperação, a 

socialização, a autoestima e a autossuperação,contribuindo, assim, com a 

inclusão social dos jovens, principalmente no que se refere a condutas típicas. 

O estado de ser saudável precisa ser constituído no decorrer de toda a 

vida apontando para o fato de que saúde é educável, não pode ser abordada 

somente com base em referências de cunho biológico e higienista, mas em um 

contexto pedagógico (SCHNEIDER, 1999).  

Acredita-se que é função da Educação Física educar através da atividade 

física. A conscientização sobre a importância da aptidão física, da prática de 

atividade física e se ter bons hábitos alimentares é de suma importância para 

indivíduos de todas as idades, especialmente para aqueles que mais 

necessitam, ou seja, os sedentários e os obesos (BARBOSA, 2004).  

Cabe à Educação Física lidar especificamente com alguns aspectos referentes 

aos conhecimentos procedimentais, conceituais e atitudinais, que caracterizam 

a cultura corporal de movimento (BRASIL, 1998). 

Ela tem também um caráter de redução e prevenção de doenças 

cardiovasculares, na diminuição do sobrepeso e obesidade, elevando a auto-

estima, aumentando a sensação de bem-estar e disposição para andar, correr, 

brincar e se movimentar (PARREIRA e TEIXEIRA, 2002).  

Os programas de Educação Física têm sofrido influências de décadas 

pretéritas por distintas áreas: médica, militar, biopsicossocial e esportiva.A área 

médica preconizava indivíduos fortes e enrijecidos, postura correta, boa 

aparência física, com preocupação ortopédica, os modelos ginásticos eram 

fortemente empregados (GUEDES, 1999).  

Nos anos 30, o setor educacional sofreu reformas profundas, surge então a 

tendência militar, que além da assepsia corporal passou a privilegiar a eugenia 
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da raça, marginalizando aqueles jovens que eram menos capazes fisicamente 

(BARBOSA, 2004).  

Na década de 40, surge a escola nova com a tendência biopsicossocial, com a 

introdução das idéias pedagógicas também no campo da Educação Física e 

reconhecimento desta como meio de educação (GUEDES, 1999).  

Influenciado pelo sucesso alcançado por equipes nacionais em competições 

internacionais, nos anos 70, o Esporte na Educação Física Escolar passa a ter 

grande importância, fazendo com que os professores se voltassem 

exclusivamente para a prática esportiva; essa tendência predomina até os dias 

atuais, trazendo dificuldades para mudar esse quadro. Diante das tendências 

apresentadas desde a área médica até a esportiva, a educação para a saúde 

nunca foi desenvolvida como objetivo principal, ocupando sempre lugar de 

pouco significado entre os educadores físicos (GUEDES et al, 2006) 

Diante da situação atual, frente às modificações nos padrões de vida da 

população, a hipocinesia entre as pessoas permite o surgimento de doenças 

ditas da civilização. A atividade física passa então a ter maior relevância, para 

compensar os efeitos nocivos provocados pelos hábitos adotados pela 

sociedade moderna (GUEDES, 1999).  

A tendência em analisar a Educação Física como promotora de saúde teve 

início na década de 90 com autores que perceberam a necessidade de se 

repensar o currículo escolar, auxiliando para oferecer uma nova concepção do 

verdadeiro papel da disciplina na estrutura escolar, fornecendo uma direção 

para as práticas pedagógicas dos docentes (SCHNEIDER, 1999).  

A partir da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, houve a reformulação das 

propostas curriculares e a Educação Física tornou-se componente do currículo 

da Educação Básica. A partir de então, as aulas de Educação Física precisam 

desenvolver distintas práticas corporais além dos Esportes, como a Dança, a 

Ginástica, Jogos e Lutas, e através destas práticas e do próprio esporte 

contribuir para a formação da criança (FISBERG, 2005).  

Nas últimas décadas, tem-se dado destaque à importância de adquirir e manter 

hábitos saudáveis com vistas à melhoria da qualidade de vida e à adoção de 

um estilo de vida saudável pela população, o que tem colaborado para prevenir 

doenças crônicas, como as cardiopatias, diabetes, câncer, doenças 

pulmonares, obesidade, dentre outras (BIAZUSSI, 2013).  

Biazussi (2013) destaca que embora os sintomas de doenças crônico-

degenerativas sejam raros em crianças e adolescentes, não existe garantia de 

que esses sintomas não vão aparecer no futuro. Da mesma forma salienta 

ainda que informações epidemiológicas revelam que o sedentarismo e a 

obesidade se perpetuarem por mais tempo, estima-se que em 2020, 73% dos 

adultos poderão apresentar disfunções orgânicas.  
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A adoção de hábitos saudáveis precisa começar ainda na idade escolar para 

evitar futuramente o aparecimento de distúrbios degenerativos crônicos 

(SCHNEIDER, 1999).  

Atualmente, o sedentarismo é dos grandes problemas dos tempos modernos. 

Entre crianças e adolescentes percebe-se que tem surgido de novas opções 

lúdicas, substituindo atividades que envolvem esforços físicos. Para que seja 

possível reverter esse quadro, cabe à Escola, especialmente à Educação 

Física, criar programas preventivos que possam colaborar para inibir o 

aparecimento dos fatores de riscos que se apresentam cada vez mais cedo 

(BIAZUSSI, 2013). 

Feitas estas considerações iniciais, o presente estudo discorreu sobre o 

esporte como fator de socialização e saúde, para crianças e adolescentes do 

Projeto Minas Olímpica da cidade de Divinópolis - MG. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada junto a crianças e adolescentes que participam do 

projeto Minas Olímpica, desenvolvido no bairro Santa Rosa na cidade de 

Divinópolis – MG. 

O Programa Minas Olímpica foi criado pelo governo de Minas Gerais em 

dezembro de 2005, com o objetivo de contribuir para a promoção da saúde e a 

inclusão social por meio de programas esportivos com foco educacional e de 

participação.  

No âmbito do esporte educacional, o Programa Minas Olímpica Geração 

Esporte, cria oportunidades para o adequado processo de iniciação esportiva 

de crianças e adolescentes de 07 aos 13 anos, contribuindo na sua formação 

integral, através da prática das modalidades esportivas coletivas e individuais. 

O Programa Minas Olímpica Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG) é uma 

ação que viabiliza a participação dos alunos– atletas nas diferentes 

modalidades esportivas coletivas e individuais, consolidando o vinculo com a 

escola e com o município que representam. 

As crianças de7 a 9 anos participam do projeto na parte da manhã, das 10 até 

as 12h; e os de 10 a 12/13,participam do projeto das 13 até as 15 horas. Os 

monitores mediram o IMC de 24 crianças e adolescentes em setembro de 

2015, outubro de 2015 e março de 2016.  

Os resultados foram tabulados, demonstrados graficamente e discutidos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No mês de agosto de 2015, mediu-se o IMC de 24 participantes do programa e 

constatou-se que 75% estavam com o IMC 

menor do que 18,5; 21% apresentaram IMC 

compreendido entre 18,6 e 24,9; e 4% IMC 

entre 18, 6 e 29,9 (figura 1). 

 

 

Figura 1 – IMC dos participantes do projeto em setembro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

No mês de setembro de 2015, novamente, 

mediu-se o IMC dos 24 participantes do 

programa e constatou-se que 79% estavam 

com o IMC menor do que 18,5; 21% 

apresentaram IMC compreendido entre 18,6 

e 24,9 (figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2 – IMC dos participantes do projeto em outubro de 2015 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Por fim, no mês de março de 2016, mediu-se o 

IMC dos 24 participantes do programa e 

constatou-se que 83% estavam com o IMC menor 

do que 18,5; 17% apresentaram IMC 

compreendido entre 18,6 e 24,9 (figura 3). 

 

 

 

Figura 3 – IMC dos participantes do projeto em março de 2016. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Pelo exposto, nota-se que houve redução do IMC dos participantes no período 

analisado. As crianças perderam peso e/ou aumentaram a estatura. Isto se 

deve aos estímulos hormonais (com a realização de atividades físicas, o GH 

aumenta) e alimentação balanceada fornecida pelo programa. 

Além do mais, a prática de esportes viabiliza a socialização e inclusão social. 

 
CONCLUSÃO 

Inserida no contexto do processo educacional, mas diferenciada das demais 

disciplinas, a Educação Física caracterizada por sua corporeidade e 

diversificação de modalidades esportivas, atrai para si a atenção de todos os 

povos e segmentos sociais, o que a torna um elemento vital de inclusão social 

e por ser também um terreno fértil no incremento de hábitos e atitudes, que 

indistintamente disponibiliza às pessoas oportunidades para a promoção da 

saúde. 

O Programa Minas Olímpica tem viabilizado a inclusão social e socialização de 

crianças e adolescentes de comunidades carentes, assegurando um 

desenvolvimento saudável. 

Evidenciou-se que no período estudado houve redução do IMC dos 

participantes do programa que foram acompanhados, o que sugere perda de 

peso e/ou crescimento.Ressalte, ainda que o período acompanhado foi 

pequeno e mesmo assim notou-se ganhos significativos, ganhos estes que 

serão bem maiores a longo prazo. 
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RESUMO 

Qualidade de vida (Q.V) é um conceito de percepção individual quantificado em 

relação à satisfação de parâmetros socioculturais e ambientais importantes às 

condições de vida dos indivíduos. Este é um estudo observacional e 

transversal, autorizado pelo CEPES-UEMG sob o número 

79325417.6.0000.5115 pelo qual objetivou-seavaliar a Q.V dos profissionais de 

Educação Física (E.F) da cidade de Divinópolis-MG em seus locais de trabalho. 

Dois questionários foram utilizados para determinação dos parâmetros 

avaliadores sendo, um sociodemográfico e o outro, o questionário The World 

Health Organization Quality of Life – WHOQOL-bref, que avalia os domínios de 

relações sociais, físico, psicológico e de meio ambiente relacionados a Q.V do 

profissional. A amostra estudada foi composta por quarenta profissionais 

bacharéis ou licenciados em E.F e os dados coletados, analisados segundo 

PEDROSO et al., (2010). De modo geral, a QV dos profissionais de E.F de 

Divinópolis são satisfatórios principalmente entre a parcela masculina deste 

estudoem especial quando relacionado ao domínio físico,enquanto o domínio 

ambiental revela a necessidade de melhorias relacionadas ao ambiente de 

trabalho destes profissionais que estão em sua maioria sujeitos à longas 

jornadas de trabalho em ambientes repletos de ruídos e emlocais nem sempre 

adequados à atividade, fatores estes, que em associação podem-se mostrar 

negativos à saúde.  

Palavras-Chave: Bem-Estar; Personal Trainer; WHOQOL-bref. 

 

ABSTRACT 

Quality of life (Q.V) is a concept of individual perception quantified in relation to 

the satisfaction of sociocultural and environmental parameters important to the 

life conditions of individuals. This is an observational and cross-sectional study, 

authorized by CEPES-UEMG under the number79325417.6.0000.5115, to 

evaluate the Q.V of the Physical Education professionals (E.F) of the city of 

Divinópolis-MG at their workplaces. Two questionnaires were used to determine 

mailto:fabio.carballo@unifenas.br
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the evaluation parameters, one being sociodemographic and the other the 

questionnaire The World Health Organization Quality of Life - WHOQOL-bref, 

which evaluates the domains of social, physical, psychological and 

environmental relationships related to QoL professional. The sample studied 

was composed by forty professional bachelors or graduates in E.F and the data 

collected, analyzed according to PEDROSO et al., (2010). In general, the Q.V 

of Divinópolis EF professionals are satisfactory mainly between the male portion 

of this study, especially when related to the physical domain, while the 

environmental domain reveals the need for improvements related to the work 

environment of these professionals, who are mostly subject to long working 

hours in environments full of noise and in places not always suitable to the 

activity, these factors, which in association can be negative for health. 

Key-words: Welfare; Personal trainer; WHOQOL-bref. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A prática profissional do Educador Físico (E.F), objetiva a promoção da saúde 

e prevenção de doenças e bem estar (HAGEBOCK, 2013), sendo 

reconhecida no Brasil através do Ministério da Saúde em 2006 (BRASIL, 

2006) e em 2008 pela Portaria n°154/2008 (BRASIL, 2008). 

Qualidade de vida (Q.V) é um conceito individual, subjetivo e multidimensional 

ao ser, avaliados a partir de facetas positivas e negativas (LEMOS et al., 2007) 

variáveis também entre as pessoas em decorrência da inserção destas na 

sociedade (NAHAS, 2006; ROCHA & FELLI, 2004) e às temáticas utilizadas 

(PEREIRA et al., 2012). 

CONTE (2003) ressalta que a esfera profissional é um dos pontos mais 

importantes do ser humano (CONTE, 2003) e pode interferir positivamente na 

saúde do profissional (ROSA & PILATTI, 2006). Para NAHAS (2006), Q.V, está 

intrinsecamente ligada à forma como o profissional percebe sua satisfação 

pessoal durante a realização de suas funções. 

A busca de acesso aos locais de prática de alguma atividade física pelo 

indivíduo, não mais se associa simplesmente à busca da plena saúde, mas no 

cumprimento de padrões de beleza disseminados na sociedade (SILVA & 

COSTA, 2017). Isso contribuina elevação do número de usuários nas 

academias o que pode sobrecarregar o E.F e comprometer sua própria 

Q.V,uma vez que, dentre outros fatores, este tende a assumir uma alta carga 

de trabalho, elevado esforço físico e stress além, condições nem sempre 

adequadas associadas a baixa remuneração (OLIVEIRA, 2003).  

Profissionais que atuam em salões de academia (S.A) deparam-se com alto 

número de alunos, em momentos únicos, o que lhes causam um desgaste 

pessoal maior que aqueles que atuam comoPersonalTrainer (P.T) que, por 

oferecerem serviços personalizados, muitas vezes individualizados,conseguem 

ter maior controle sobre seus alunos e consequente melhora na percepção de 

suas condições de trabalho (GUEDES, 2008). 
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Estas são situações diversas a que estão sujeitos os profissionais da E.F, 

sendo por isso, necessário a realização de estudos que verifiquem os aspectos 

que interferem na Q.V destes profissionais de forma a fornecer 

parâmetrossólidos na busca de melhorias. Diante disto, o presente estudo teve 

por objetivo avaliar a Q.V de profissionais de E.F atuantes em academias da 

cidade de Divinópolis – Minas Gerais. 

 

METODOLOGIA 

 

A estrutura deste projeto está baseada como um estudo observacional, 

transversal que foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da Universidade do Estado de Minas Gerais – (CEPES-

UEMG) com o identificador  número 79325417.6.0000.5115 a partir do que 

uma coleta de dados foi realizada com uma amostragem aleatória, que contou 

com a participação de 40 profissionais certificados em EF e que atuem em 

academias de musculação da cidade de Divinópolis – Minas Gerais. 

Toda a hierarquia administrativa dos estabelecimentos foram previamente 

questionados quando a liberação da participação da sua equipe de 

profissionais neste trabalho. Após a aceitação do pedido, todos assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) em duas vias, conforme 

determina a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e Ministério da 

Saúde (CNS/MS). 

Como limitadores foi determinado que cada uma das academias a terem seus 

profissionais inclusos na pesquisa deveriam possuir no mínimo mil alunos 

inscritos em seu sistema, todos os profissionais deveriam ser Bacharéis em 

E.F, de ambos os sexos e terem seu local de trabalho às academias de 

musculação onde poderiam atuar como S.A, P.T ou ambos. Foram excluídos 

do estudo estagiários, profissionais licenciados em E.F e aqueles que não 

consentiram na participação neste estudo.  

O trabalho consistiu na aplicação e avaliação dos dados coletados a partir de 

dois questionários sendo um questionário sociodemográfico semiestruturado 

para caracterização amostral e outro oquestionário The World Health 

Organization Quality of Life(WHOQOL-bref) da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) que, a partir da avaliação das respostas de 26 perguntas, 24 das quais 

são distribuídas entre quatro domínios, sendo:Relações Sociais, Físico, 

Psicológico e Meio Ambiente, relevando indicadores da Q.V da população 

avaliada (FLECK et al., 2000). 

A análise estatística foi realizada segundo PEDROSO et al., (2010), a partir do 

Software Microsoft Excel®, onde é calculado os resultados dos questionários, 

ou seja, seus escores, domínios e facetas. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Segundo GOELLNER (2006), a prática do exercício físico é mais 

frequentemente associada ao público masculino devido a perpetuação de que 

esta poderia levar a masculinização do gênero feminino. Quanto a isso, 

SILVEIRA & VAZ (2014) classificam o esporte como um movimento capaz de 

alterar os corpos e ressaltam a prevalência de estereótipos neste meio. 

Embora para RIBEIRO (2016) os estereótipos e paradigmasrelacionados ao 

sexo feminino vêm cada vez mais sendo rompidos e assim contribuindo na 

mudança quanto a maneira de se pensar e compreender a participação 

feminina na prática esportiva. 

Os resultados encontrados mostram uma predominância que 77,5% do 

profissionais de E.F participantes são do sexo masculino indivíduos do sexo 

masculino e apenas 22,5% do sexo feminino (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Caracterização dos participantes do estudo: 

Características  Frequên

cia 

% 

Sexo Feminino 9 22,5 

 Masculino 31 77,5 

    

Idade 22-25 anos 20 50, 0 

 16-30 anos 14 35,0 

 
31-35 anos 

5 12,5 

 >35 anos 1 2,5 

    

Estado Civil Solteiro 36 83,7 

 Casado 4 9,3 

    

Escolaridade Bacharelado 28 65,1 

 
Bacharelado/Licenciat

ura 

12 27,9 
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Latu Sensu Sim 7 16,3 

 Não 33 76,7 

    

Área de atuação Salão de Academia 8 20,0 

 Personal Trainer 14 35,0 

 Ambos 18 45,0 

    

Predominância de 

atuação 

Salão de Academia 19 47,5 

 Personal Trainer 21 52,5 

    

Tempo de exercício da 

profissão 

1-5 anos 30 75,0 

 6-10 anos 7 17,5 

 11-14 anos 3 7,5 

    

Carga horária semanal 20-25 horas 13 32,5 

 30-35 horas 11 27,5 

 36-40 horas 6 15,0 

 45-50 horas 5 12,5 

 >50 horas 5 12,5 

    

Remuneração 1000-1400 reais 16 37,2 

 1500-2400 reais 10 23,3 
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 2500-3000 reais 4 9,3 

 Outros valores 10 23,3 

 

 

Em seu estudo, ANTUNES (2003), conclui o predomínio de jovens enquanto 

educadores físicos e ressalta neste mercado a existência da valorização da 

juventude e da condição física que COURTINE, (1995) define como 

supervalorização deste aspectos em especial nos ambientes das academias, 

influenciado pelas mídias e padrões de beleza sociais. 

Em nosso estudo a prevalência etária dos entrevistados foi maior entre 22 a 37 

anos, tendo 50,0% dos entrevistados, de 22 a 25 anos, 35,0%de 26 a 30 anos, 

12,5% de 31 a 35 anos e somente 2,5% acima dos 35 anos (Tabela 1).A 

prevalência de profissionais de E.F na faixa etária dos 22 aos 25 anos também 

foi encontrada em trabalhos anteriores (ANTUNES, 2003). 

O que também explica o fato do tempo de atuação na profissão ser prevalente 

de 1-5 anos para 75% dos entrevistados, 17,5%de 6-10 anos e 

somente7,5%para profissionais atuantes entre 11-14 anos no exercício 

profissional. ANTUNES (2003), em seu estudo também ressalta a prevalência 

de profissionais jovens como as maiores parcelas dentre os entrevistados e em 

especial aqueles ativos entre 1-5 anos. 

Nesta população, 83,7% dos indivíduos são solteiros e apenas 9,3% casados, 

o que pode se dever a baixa faixa etária dos participantes deste estudo (Tabela 

1). 

Quanto a formação, 65,1%tinham titulação de bacharel em E.F enquanto 

27,9% possuíam tanto a formação de bacharel como a de licenciatura (Tabela 

1), estando todos em conformidade à lei 9696/98, que condiciona à prática de 

atividade e ou exercícios físicos realizados em academias à supervisão de um 

profissional de E.F graduado ou provisionado. 

Na busca do desenvolvimento profissional, cursos deespecialização e pós-

graduação são componentes distintivos na capacitação e qualificação de 

recursos humanos, tornando-os capazes de atuar na produção de 

conhecimentos relevantes e inovadores, mas pode também esbarrar na 

prevalência de um pensamento no qual, a Pós graduação é 

vistaprimordialmente como uma formadora de recursos humanos voltado ao 

magistério superior, pensamento que ainda prevalenteno ramo da Educação 

Física (KOKUBUN, 2003). 

Para MOREIRA& TOJAL (2009), a especialização acadêmica por programas 

de pós-graduação é responsável na formação de indivíduos ativos no pensar 

que tendem a se tornar responsáveis pela imensa gama de conhecimento e 

sua propagação. 

A continuidade dos estudos e a especialização não é uma preocupação dos 

indivíduos entrevistados pois somente 16,3% destes possuíam especialização, 
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não sendo nenhum deles mestre ou doutor. Em parte, isso pode estar ligado à 

prevalência de indivíduos com idade entre 22 a 25 anos (Tabela 1). 

COELHO FILHO, (2010) afirma a necessidade do profissional em se 

especializar continuamente a fim de melhorar o atendimento à sua clientela ao 

preço de que a não continuidade em seus estudos acabem por tornar o 

profissional ―ultrapassado‖. 

Quanto ao local de atuação do profissional de E.F, ações divididas como P.T 

concomitantemente à de instrutor de S.A, demonstrou ser prevalente para este 

profissionais representando 45% dos entrevistados. Unicamente como P.T 

35,0%dos entrevistados desenvolvem suas atividades diárias e 20% trabalham 

somente nos SA. 

O predomínio da atividade como P.T em nosso estudo corrobora os dados de 

SOUZA (2011), onde a distribuição de profissionais entre as atividade de 

P.T/S.A, P.T ou S.A é a mesma de nosso estudo. 

PALMA et al., (2006) considera que o profissional de E.F vivem um sobrecarga 

de trabalho constante e estão sujeitos a uma carga de trabalho longa. Dentre 

nossos entrevistados a jornada de trabalho varia entre20 a 65 horas semanais, 

tendo a maioria dos entrevistados, cerca de 32,5%, jornadas de trabalhode 20-

25 horas semanais, 27,5% de 30-35 horas, 15,0% de 36-40 horas, 12,5% de 

45-50 horas e 12,5% jornadas que superam as 50 horas semanais. 

Estes dados revelam uma jornada de trabalho de quatro a cinco horas diárias e 

indica a disponibilidade para que estes possam se dedicar ao lazer, executar 

outras tarefas ou como citado por SOUZA (2011) trabalharem em outros 

estabelecimentos. 

No entanto a jornada superior às 40 horas semanais é uma realidade para 25% 

dos entrevistados. DAL ROSSO (2006ª,b)chama a atenção para o processo de 

―Intensificação do Trabalho‖ que tem aumentado nas relações contemporâneas 

de trabalho em um processo histórico prevalente onde abrangem 

sistematicamente a história do capitalismo, o alongamento da jornada e a 

elevação da intensidade do trabalho e resposta ao estabelecimento do controle 

dos legisladores sobre as relações econômicas apoiados pelo respaldo 

popular. 

A remuneração recebida pelo profissional em retribuição ao seu trabalho é 

apontada no relatório CEPAL-PNUD-OIT (2008) como um fator evidente da má 

distribuição de renda no Brasil. 

A partir disto, o processo de ―mais valia‖ que envolve a compra e venda da 

força de trabalho, evidencia a exploração do trabalhador (ESPÍRITO SANTO & 

MOURÃO, 2006) podendo inclusive envolver sub-emprego conforme é definido 

por RUDUIT-GARCIA (2006). 

Neste estudo,37,2% relataram ter ganhos mensais entreR$1.000,00 a 

R$1.400,00 reais, 23,3% entre R$1.500,00 a R$2.400,00 reais enquanto os 

ganhos de 9,3% dos participante giram entre R$2.500,00 a R$3.000,00 reais. 

No entanto,23,3%dos entrevistados afirmar ter ganhos abaixo dos R$1.000,00 

mensais e revela um quadro preocupante uma vez que motiva o acúmulo de 
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funções por parte do profissional que se vê muitas vezes desmotivado e com 

menos tempo para a busca do aprimoramento profissional o que pode 

influenciar no surgimento de agravos àsua saúde além da deterioração de sua 

Q.V (BENEVIDES & PEREIRA, 2000). 

SPÍNOLA & PEREIRA (1976) classificam a Q.V através de uma escala de 

pontos dividida entre três regiões, sendo elas: ―fracasso‖ (0-40 pontos); 

―indefinição‖ (41-70 pontos) e ―sucesso‖ (>71 pontos). 

A Tabela 2 apresenta a pontuação do domínio físico após análise dos pontos 

obtidos pelos participantes. Nesta análise podemos observar que o score geral 

deste quisito foi de 73,48 pontos, indicando uma classificação de sucesso 

segundo SPÍNOLA & PEREIRA (1976). A análise individual entre os sexos, 

mostra um score maior para as mulheres (76,59 pontos) más ainda sim com 

pontuações que refletem sucesso no domínio físico para ambos os sexos. 

 

Tabela 2-Resultado das facetas Domínios Físico do questionário WHOQOL-

bref dos participantes do estudo de ambos os sexos e geral. 

Facetas Masculino Femin

o 

Geral 

Dor e desconforto 18,89 19,44 

66,67 

58,33 

86,11 

77,78 

13,89 

80,56 

19,38 

Energia e fadiga 68,18 67,50 

Sono e Repouso 51,52 53,13 

Atividades de vida cotidiana 88,64 86,88 

Mobilidade 67,19 69,38 

Dependência de medicação ou 

tratamento 

18,18 18,13 

Capacidade de Trabalho 74,22 75,00 

Resultado Domínio Físico 73,10 76,59 73,48 

* Os resultados são apresentados em frequência (F) 

 

Nossos resultados corroboram com os CHAZANet al.; (2013), e divergem com 

os de BEVILACQUA (2014) no qual a maior pontuação foi para o sexo 

masculino. Segundo CHAZANet al.; (2013), o sucesso no domínio físico tem 

relação com a idade dos participantes, sendo proporcionalmente maior, em 

indivíduos mais maduros. A população feminina entrevistada neste estudo foi 

aquela com a maior idade dentre os grupos, o que pode explicar sua maior 

satisfação quanto ao domínio físico. 



Revista ENAF Science Volume 14, número 1, Julho de 2019 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

 

Na Tabela 3 está indicado os score obtidos no Domínio Psicológico pelos 

participantes da entrevista tendo um score geral de 73,13 pontos ondeos 

homens obtiveram73,96 pontos de score e o sexo feminino 70,83 pontos e uma 

classificação de sucesso por SPÍNOLA & PEREIRA (1976). Estes são achados 

semelhantes aos deSANTOS et al., (2013) e BEVILACQUA (2014). 

 

Tabela 3-Resultado das facetas Domínio Psicológico do questionário 

WHOQOL-bref dos participantes do estudo de ambos os sexos e geral. 

Facetas Masculino Femin

o 

Geral 

Sentimentos positivos 65,91 61,11 64,38 

Pensar, aprender, memória e 

concentração 

68,18 66,67 68,13 

Auto estima 80,30 75,00 78,75 

Imagem corporal e aparência 80,30 86,11 81,25 

Sentimentos negativos 26,56 38,89 28,75 

Espiritualidade/ religião/ crenças 

pessoais 

75,78 75,00 75,00 

Resultado Domínio Psicológico 73,96 70,83 73,13 

* Os resultados são apresentados em frequência (F) 

 

A Tabela 4 menciona o domínio das Relações Sociais pelo qual é apresentado 

um score geral de 73,33 pontos tendo o score masculino 75,00 pontos eo 

feminino 64,81pontos se enquadrando também na região de sucesso e 

corroborando os estudos de SANTOSet al., (2013) e BEVILACQUA (2013). 

 

Tabela 4- Resultado das facetas domínio Relações Sociais do questionário 

WHOQOL-bref dos participantes do estudo de ambos os sexos e geral.  

Facetas Masculino Femini

no 

Geral 

Relações pessoais 75,00 63,89 73,13 

Suporte (Apoio) social 71,09 58,33 68,75 

Atividade sexual 78,91 72,22 78,13 

Resultado Domínio Relações 75,00 64,82 73,13 
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Sociais 

* Os resultados são apresentados em frequência (F) 

 

Os dados do Domínio Meio Ambiente são apresentados na Tabela 5, neste 

encontramos um score geral de 61,56 pontos que o classificam como 

―indefinido‖ segundo SPÍNOLA & PEREIRA (1976) e foi o domínio com menor 

pontuação encontrada assim como no trabalho de SANTOS et al., (2013) e 

BEVILACQUA (2013). 

A baixa pontuação neste quesito se relaciona diretamente às condições 

desfavoráveis e desconfortáveis na atuação dos profissionais de E.F onde se 

destacam os fatores térmicos, acústicos e os ambientes pequenos que nem 

sempre são adequados à execução das atividades profissionais (XAVIER & 

MORAIS 2007). 

 

Tabela 5- Resultado das facetas domínio Meio Ambiente do questionário 

WHOQOL-bref dos participantes do estudo de ambos os sexos e geral. 

Facetas Masculi

no 

Femino Gera

l 

Segurança física e proteção 65,15 63,89 65,6

3 

Ambiente no lar 75,78 72,22 74,3

8 

Recursos financeiros 44,70 36,11 42,5

0 

Cuidados de saúde e sociais: 

disponibilidade e qualidade 

55,47 52,78 55,0

0 

Aquisição de novas informações e 

habilidades 

63,64 66,67 64,3

8 

Oportunidades de recreação/lazer 61,36 63,89 60,6

3 

Ambiente físico 62,12 66,67 62,5

0 

Transporte 70,31 55,56 67,5

0 

Resultado Domínio Meio Ambiente 62,21 59,72 61,5

6 
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* Os resultados são apresentados em frequência (F) 

A Auto Avaliação da Q.V pelos participantes é apresentada na Tabela 6 e 

demonstram uma pontuação geral de 74,06 pontos, a partir dos quais as 

mulheres com 77,78 pontos quando individualizados, apresentam um índice 

maior quando à satisfação geral de Q.V contra os 74,24 pontos dos homens, 

resultados divergentes aos de PENTEADO & PEREIRA (2007) que hipotetizam 

que fatores sociais e/ou comportamentais influenciadores a percepção da Q.V 

se relacionam melhor ao sexo masculino. 

 

Tabela 6- Resultado do domínio Auto Avaliação da Qualidade de Vida dos 

participantes do estudo de ambos os sexos e geral. 

Facetas Masculi

no 

Femino Gera

l 

Auto avaliação da qualidade de vida 74,24 77,78 74,0

6 

* Os resultados são apresentados em frequência (F) 

 

CONCLUSÕES 

 

De maneira geral, os dados encontrados neste estudo mostram que os 

educadores físicos são na maioria indivíduos jovens, solteiros, prevalentemente 

homens com ocupação dividida entre o S.A e P.T em jornadas de trabalho 

curtas e baixa remuneração mas que não tendem a se especializar para 

continuarem a desempenhar suas funções. 

Os dados revelam uma satisfação geral classificável como de ―Sucesso‖ 

segundo os parâmetros de SPÍNOLA & PEREIRA (1976) que se estendem 

entre os indicadores de Domínio Físico, Psicológico, de Relações Sociais e 

Meio Ambiente. 

O cenário das academias de musculação revela mudanças ao longo do tempo 

(FURTADO, 2009), que condicionam adaptações condicionadas ao seu público 

e aos profissionais que devem se adaptar à elas. 

Por ser este um ambiente dinâmico novas abordagens devem ainda serem 

propostas a fim de medir a Q.V dos profissionais de E.F em sua prática 

profissional. 
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Resumo 

Os exercícios físicos fazem parte da vida do ser humano desde sua concepção 
e são indispensáveis seus benefícios físicos e mentais para que o indivíduo 
desenvolvacom eficácia suas principais funções cognitivas, afetivas e motoras, 
em seu movimento, integração e comunicação no ambiente particular, familiar 
e social. Em um mundo moderno, com um padrão de vida cada vez mais 
complexo, com pouco tempo para se exercitar e cuidar do seu próprio corpo, 
onde principalmente a maioria da população é considerada idosa nos dias 
atuais, ressalta-se a importância dos exercícios físicos, e, coube ao presente 
estudo como objetivo, esclarecer seus benefícios para a saúde física e mental 
dos idosos, assim como se destaca também na revisão com os autores, o 
conhecimento mais amplo no que tange aos riscos da obesidade para a vida 
dos idosos pela falta de exercícios físicos diariamente, através de uma seleção 
de obras bibliográficas consultadas manualmente e pesquisas de 
artigos/monografia com recursos eletrônicos. Enfim, se torna crucial nesse 
contexto salientar que associada aos exercícios físicos, uma alimentação 
saudável e equilibrada, orientada e acompanhada por um bom e qualificado 
profissional de nutrição e educação física, contribui e colabora para a perda de 
peso e uma boa qualidade de vida dos idosos. 
 

Palavras-chave: Exercícios Físicos. Idosos. Alimentação  

 
ABSTRACT  

Physical exercises are part of the life of the human being since its conception 
and its physical and mental benefits are essential for the individual to effectively 
develop his main cognitive, affective and motor functions in his movement, 
integration and communication in the private, familiar and Social. In a modern 
world, with an increasingly complex standard of living with little time to exercise 
and take care of its own body, where the majority of the population is 
considered elderly in the present day, the importance of physical exercises, and 
it was the objective of this study to clarify its benefits to the physical and mental 
health of the elderly, as well as the review with the authors, the broader 
knowledge regarding the risks of obesity in the lives of the elderly due to lack of 
physical exercises daily, through a selection of bibliographical works consulted 
manually and researches of articles / monograph with electronic resources. 
Finally, it is crucial in this context to emphasize that in association with physical 
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exercise, a healthy and balanced diet, guided and accompanied by a good and 
qualified professional of nutrition and physical education, contributes and 
contributes to the loss of weight and a good quality of life of the seniors. 
 

Key words:Physical Exercises. Seniors. Food. 

 

INTRODUÇÃO 

Os exercícios físicos ou movimentos corporais sempre estiveram 
presentes na vida do ser humano, assim como sempre contribuíram para 
o seu crescimento e desenvolvimento físico e social (cognitivo, afetivo e 
motor) em seus mais variados aspectos e características ao longo da sua 
sobrevivência, desde a Pré – história até os dias atuais, tornando- se 
imprescindível na vida do ser humano e que todos devem praticá-lo em 
todas as fases da sua vida. 

Percebe-se que a maioria dos idosos tem a saúde física e mental afetada 
pela falta de atividades físicas e outros fatores ligados a uma vida 
moderna. Por isso, buscou-se com o presente estudo, ressaltar a 
importância dos exercícios físicos na vida dos idosos, explicar os riscos 
da obesidade, esclarecer os benefícios que os exercícios físicos trazem 
para a saúde física e mental e de como uma alimentação saudável e 
equilibrada, a escolha de um eficiente e qualificado profissional faz toda a 
diferença na obtenção de excelentes resultados para uma boa qualidade 
de vida dos idosos. 

Desta forma, foram utilizados como fontes de pesquisas artigos/monografia 
e obras consultadas manualmente. Na sequência, as referências que 
forneceram o conhecimento para o esclarecimento do relativo estudo. 

 
OBJETIVOS 

Esclarecer com o presente estudo, os benefícios que os exercícios físicos 
trazem para a saúde física e mental dos idosos. 

METODOLOGIA 

A metodologia do estudo teve como ponto de partida uma seleção de 
artigos/monografia minuciosamente pesquisados com recursos eletrônicos e de 
obras bibliográficas consultadas manualmente. Na revisão do referente estudo, 
buscou-se esclarecer com os autores os benefícios dos exercícios físicos para 
a saúde física e mental dos idosos, dentre outros fatores no qual estão 
inseridos, fazendo um paralelo com a realidade em que se encontram nos dias 
atuais. 

RESULTADO (S) E DISCUSSÃO 

Os exercícios físicos ou movimentos corporais sempre fizeram parte da 

vida do ser humano e contribuiu para o desenvolvimento nos seus mais 

variados aspectos. É pelos movimentos corporais e mentais que 
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conseguimos nos comunicar com os outros e na sociedade. Para Silva 

(2008) “eles são parte integrante do nosso ser, da mesma forma que 

precisamos do alimento, da água, de carinho, amor e afeto, necessitamos 

dos movimentos para nossa sobrevivência”.É através dos movimentos 

que o ser humano interage com o meio ambiente e desempenha suas 

principais funções.  

 

Sãoindispensáveis os benefícios que os exercícios físicos trazem para a 
saúde de cada indivíduo, principalmente para os idosos nos dias atuais, 
onde “[...] o trabalho e a correria da vida moderna consomem a pessoa 
em tempo integral e ela acaba esquecendo-se de encontrar um intervalo 
para cuidar do seu corpo [...]” (BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO DA 
FAMÍLIA, 2006, n.p.). Em consequência dessa falta de movimentação, isto 
é, fatores de uma vida moderna que impedem o indivíduo de exercitar seu 
corpo livrementeaumentam a incidência de deficiências corporais, 
circulatórias e respiratórias e crescer o número de obesos e 
sedentários.A mídia também termina essa influência nos adultos fazendo-
os alimentar-se mal e voltarem-se cada vez mais para os computadores, 
que, de certa forma, ocupam seus tempos livres e os tornou sedentários. 
(BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO DA FAMÍLIA, 2006, p.9). De acordo 
com a Biblioteca do Conhecimento da Família (2006, p.19): 

 

As estatísticas comprovam que obesos vivem, em 
média, menos tempo do que as pessoas magras. Isso 
acontece porque o excesso de peso sobrecarrega os 
órgãos, exigindo mais esforço e podendo provocar ou 
agravar doenças cardiovasculares, articulares, 
respiratórias e diabetes. A obesidade pode ser 
causada por problemas hormonais, glandulares ou 
predisposição hereditária. Entretanto, é resultado de 
uma ingestão calórica excessiva levada por distúrbios 
emocionais, ambiente social e hábitos alimentares 
distorcidos adquiridos na infância. Além disso, a vida 
moderna e informatizada leva o indivíduo a ter pouca 
atividade física e a consumir alimentos com muitas 
calorias, como lanches e guloseimas. Assim os 
alimentos energéticos excedentes, ou seja, tudo 
aquilo que não é utilizado pelo organismo, é 
armazenado em forma de gordura. 

 

Nesse sentido, a Biblioteca da Saúde – Exercício, Boa Forma e Saúde (p. 
48) faz uma ressalva: 

Uma desvantagem de ser obeso é que sua estrutura óssea 
deve carregar uma carga maior (embora muitas mulheres 
obesas tenham ossos mais fortes do que a média). Isso 
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aumenta a tensão sobre suas articulações da espinha, dos 
quadris, joelhos e tornozelos, o que aumenta a 
probabilidade de lesões e de agravamento da artrite 
nessas articulações. Pessoas obesas tendem a exercitar-
se menos do que as de peso normal, perdem o fôlego mais 
depressa e em geral têm pior condição física. 

 

É importante ressaltar que o “[...] o envelhecimento pode ser acelerado 
por fatores ligados ao estilo de vida, como o tabaco, o álcool, uma 
alimentação pobre, a obesidade, a falta de exercício e o excesso de 
exposição ao sol”. (BIBLIOTECA DA SAÚDE – A Saúde da Mulher, p.36). 
Alguns problemas na saúde dos idosos em detrimento das idades 
avançadas (envelhecimento) e da inatividade física é a vulnerabilidade às 
doenças. Conforme a Biblioteca da Saúde – A Saúde da Mulher (p.38 - 39) 
“[...] as três maiores causas de morte nos idosos (doenças cardíacas, 
câncer e acidentes vasculares) são comuns tanto nas mulheres como nos 
homens [...]” e amplia que nessa realidade: 

 

A incidência de acidentes vasculares aumenta muito 
com a idade. Depois das doenças cardíacas e do 
câncer, é a terceira causa de morte mais comum. 
Quase 90% das mulheres que têm acidentes 
vasculares já passaram dos 65 anos. O fator que 
causa maior risco de acidentes vasculares é a 
pressão arterial alta. Entre outros fatores de risco, 
destacam-se as doenças cardíacas, a diabetes melito 
ou níveis elevados de colesterol no sangue. A 
reabilitação permite a muitas mulheres voltarem à 
vida ativa. As mulheres obesas têm níveis de 
estrogênios mais altos que as magras; por isso, estão 
menos sujeitas à osteoporose. Mas têm taxas mais 
altas de câncer da mama e do endométrio e têm mais 
tendência à hipertensão, cardiopatias, acidentes 
vasculares, diabetes e osteoartrites. 

 

Maciel (2010, n.p) salienta que: 

 

―[...] As condições de saúde da população idosa podem 
ser compreendidas por indicadores específicos do 
processo saúde/doença, destacando-se o perfil de 
morbidade, mortalidade e qualidade de vida dessa faixa 
etária. Especificamente com relação às causas de 
morbidade do idoso, merecem destaque as doenças e 
agravos não transmissíveis (DANTE), pois exigem 
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acompanhamento constante para que possa evitar o 
aumento da mortalidade nessa população‖. 

 

Os autoresLima-Costa, Barreto, Giatti (2003 apud MACIEL 2010, p.1025) 
relatam com suas investigações: 

 

―[...] A prevalência de relato de DANT encontrada foi de 
69%. As principais doenças relatadas pelos indivíduos 
participantesdo estudo foram: hipertensão arterial 
(43,9%), artrite (37,5%), doenças do coração (19,0%) e 
diabetes (10,3%). Essas doenças tendem a se manifestar 
de formas ainda mais expressivas quanto maior for a 
idade‖. 

 

Percebe-se que esse estudo foi realizado há quatorze anos. É preocupante 
na sociedade moderna o número de idosos que estão prejudicados em 
decorrência da obesidade e do sedentarismo. A pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde, Vigitel 2014, mencionada por Kopko, que é da Agência 
Saúde, ―[...] alerta que o excesso de peso já atinge 52,5% da população adulta 
do país. Essa taxa, nove anos atrás, era de 43% - o que representa um 
crescimento de 23% no período [...]‖ e ―[...] os mais inativos são os idosos com 
65 anos ou mais (38,2%) [...]‖ 

Nessa mesma vertente, Kopk aponta: 

 

“[...] Segundo a OMS, 3,2 milhões de mortes todo ano 
são atribuídas à atividade física insuficiente e o 
sedentarismo é o quarto maior fator de risco de 
mortalidade global, responsável por pelo menos 21% 
dos casos de tumores malignos na mama e no cólon, 
assim como 27% dos registros de diabetes e 30% das 
queixas de doenças cardíacas”. 

 

Por isso, a Biblioteca do Conhecimento da Família, (2006, p.19)enfatiza: 

 

O tratamento da obesidade deve ser feito a longo 
prazo. As dietas com baixíssimas calorias podem ser 
um risco para obeso. No início, perde-se bastante 
água e sais minerais, e a redução brusca pode 
acarretar problemas cardíacos, além de rápido 
aumento de peso quando a pessoa resolve parar a 
dieta. Os moderadores de apetite mexem com o 
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sistema nervoso e podem causar irritação, insônia e 
depressão. O tratamento ideal é aquele em que o 
obeso passa por uma série de exames clínicos e com 
acompanhamento médico. Um nutricionista deve 
elaborar uma dieta que diminuaa ingestão de 
alimentos excessivamente calóricos (doces, 
guloseimas, frutas como o abacate, a manga e a 
banana, massas, refrigerantes, bebidas alcoólicas etc. 
O indivíduo deverá ser reeducado a se alimentar de 
forma adequada, corrigindo-se definitivamente e não 
por semanas ou meses, senão o aumento de peso 
estará sempre presente [...]” 

 

Ainda nesse viés, a Biblioteca da Saúde – Exercícios, Boa Forma e 
Saúde(p.45 e 48), define: 

Exercícios regulares podem retardar o enrijecimento 
natural dos músculos, tendões, ligamentos, ossos e 
articulações. Os exercícios também ajudam a manter 
suas articulações flexíveis à medida que você 
envelhece e reduzem o risco de lesões graves 
causadas por quedas, pois mantém sua força 
muscular, o equilíbrio e a coordenação. A influência 
dos exercícios na perda de peso dependerá da 
quantidade de energia que você gastarem relação às 
calorias que consumir. O essencial para perder peso é 
escolher um exercício que lhe agrade e continuar a 
praticá-lo regularmente. Se você estiver com excesso 
de peso acentuado, aconselhe-se com seu médico 
antes de iniciar um programa de 
exercícios.(BIBLIOTECA DA SAÚDE –
EXERCÍCIOS,BOA FORMA E SAÚDE, p.45 e 48). 

 

Vimos que o mais importante que estabelecer um programa de exercícios 
físicos para perda de peso é mantê-lo com determinação e responsabilidade. 

Notam-se também alguns benefícios da prática de Atividades físicas 
(BIBLIOTECA DO CONHECIMENTO DA FAMÍLIA, 2006, n.p), como: 

1.O exercício estimula o coração, que passa a bombear um volume 
maior de sangue com o número de batimentos, o que melhora a 
circulação sanguínea. Assim o funcionamento dos órgãos é aprimorado e 
o risco de doenças cardiovasculares é reduzido. 2 O exercício influencia o 
sistema respiratório, estimulando a produção de glóbulos vermelhos e 
elevando a capacidade pulmonar, o que aprimora a eficiência respiratória 
do indivíduo. Melhorando a circulação e a ventilação pulmonar, ocorrendo 
o aumento da resistência física do organismo, que utilizará 
adequadamente o oxigênio, reduzindo seu consumo. Com isso, o 
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organismo passa a trabalhar de forma mais eficiente. 3 Com os 
exercícios, os músculos ficam mais fortes e exercem melhor suas 
funções, corrigindo a postura e evitando desvio de coluna, o que facilita a 
realização de inúmeras atividades. O corpo fica mais flexível e 
desenvolve-se a coordenação motora. 4 Os ossos também ficam mais 
resistentes e a tendência à osteoporose (doenças nos ossos) diminui 
especialmente em mulheres idosas. 5Como o exercício estimula os 
movimentos peristálticos do tubo digestivo, a digestão fica mais fácil, evitando 
―prisão de ventre‖, já que os intestinos passam a funcionar normalmente, os 
rins funcionarão melhor, facilitando a eliminação de toxinas através da urina. 
6Exercícios físicos e dieta são uma eficaz receita contra a obesidade,combate 
insônia, pois os exercícios auxiliam o relaxamento, o exercício exige a 
participação ativa do indivíduo, e, graças a essa concentração, ele se esquece 
de problemas e preocupações, é um grande remédio contra o estresse 
emocional. 

Assim, (Biblioteca da Saúde – A Saúde da Mulher, n.p.) “todos se 
beneficiam com uma alimentação saudável e com exercícios regulares, e 
estar em forma melhora a qualidade de vida e autoestima”, pois “ a 
alimentação saudável é aquela na qual todos os nutrientes necessários 
(hidratos de carbono, proteínas, gorduras, vitaminas, minerais e fibras 
estão bem equilibradas (...)” por quê “não há nenhum alimento que seja 
uma ameaça para a saúde, desde que não se coma em 
excesso(...)”(BIBLIOTECA DA SAÙDE – A SAÙDE DA MULHER, n.p.) 

O interessante e mais seguro é procurar um professor de Educação Física 
para orientar-se, tanto na prática de exercícios físicos e sanar possíveis 
dúvidas, quanto para proporcionar uma alimentação balanceada, pois o 
professor de Educação Física, em sua área, atua: 

 

“[...] Como complemento para auxiliar na busca de 
uma atividade física adequada, aprimorando a queima 
de gordura, o gasto das calorias e, 
consequentemente, a perda de peso. Assim, estará 
melhorando sua qualidade de vida, tornando-se um 
ser humano mais saudável (BIBLIOTECA DO 
CONHECIMENTO DA FAMÍLIA, 2006, p.19). 

 

[Oliveira (2003, p.17) ao reforçar seu conhecimento em Neri 
(1995),esclarece: ―[...] que a velhice não é um período caracterizado somente 
por perdas e limitações, aumentando a probabilidade de doenças e limitações 
biológicas. É possível manter e melhorar a funcionalidade física, cognitiva e 
afetiva‖. Oliveira (2003, p.18) entende que para autora ―[...] a velhice pode ser 
vista como um processo desigual nas pessoas, ou seja, a velhice é um 
processo que não ocorre da mesma maneira, no mesmo ritmo ou na mesma 
época da vida‖. Por isso, os problemas que surgem em razão do 
envelhecimento assim como a obesidade e o sedentarismo pela ausência de 
exercícios físicos e por uma alimentação inadequada, não podem interferir na 
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vida social e familiar dos idosos, a fim de que não se sintam excluídos ou 
venham a deduzir que são inúteis na sociedade. No resumo do relatório 
Mundial de Envelhecimento e Saúde da OMS (2015, p.14, 15 e 20): 

O Envelhecimento Saudável, portanto, não é definido por 
um nível ou limiar específico do funcionamento ou da 
saúde. Em vez disso, é um processo que permanece 
relevante a cada adulto maior, uma vez que sua 
experiência de Envelhecimento Saudável pode sempre se 
tornar mais ou menos positiva. Por exemplo, a trajetória 
do Envelhecimento Saudável de pessoas com demência 
ou doença cardíaca avançada pode melhorar se elas 
tiverem acesso a cuidados de saúde acessíveis que 
otimizem a sua capacidade e se essas vivem em um 
ambiente de apoio. Uma ação de saúde pública 
abrangente relacionada ao envelhecimento é uma 
necessidade urgente. Embora existam grandes lacunas 
de conhecimento, temos evidências suficientes para agir 
agora e há algo que todos os países podem fazer, 
independente de sua situação atual ou nível de 
desenvolvimento. Diversos pontos de entrada podem ser 
identificados para intervenções, a fim de promover o 
Envelhecimento Saudável, porém todos terão um objetivo: 
maximizar a capacidade funcional. Isso pode ser 
alcançado de duas formas: construindo e mantendo 
capacidade intrínseca e permitindo que alguém com uma 
diminuição da capacidade funcional faça coisas 
importantes para ele(a).―[...]quatro áreas prioritárias de 
ação podem ajudar a alcançar esse objetivo: 1. alinhar os 
sistemas de saúde a populações mais maiores que agora 
atendem; 2. desenvolver sistemas de cuidados de longo 
prazo;3. criar ambientes favoráveis aos adultos maiores4. 
melhorar a medição, o monitoramento e a compreensão. 
[...]Portanto, promover o Envelhecimento Saudável não é 
simplesmente fazer mais do que já vem sendo feito. Em 
vez disso, sistemas de saúde precisam ser desenvolvidos 
para poder garantir acesso ao serviço integralcentrados 
nas necessidades dos adultos maiores. Estes 
demonstraram ter melhores resultados para adultos 
maiores e não são mais caros do que os serviços 
adicionais. Embora esses sistemas compartilhem um 
enfoque multisetorial na construção e manutenção da 
capacidade funcional de populações maiores, a principal 
contribuição dos serviços de saúde em alcançá-los será 
por meio da maximização da capacidade intrínseca. ―[...] 
O quadro de saúde pública para o Envelhecimento 
Saudável identifica um objetivo comum para todas partes 
interessadas: otimizar a capacidade funcional. O relatório 
explora como isso pode ser alcançado em cinco domínios 
fortemente interconectados de capacidade funcional, 
essenciais para permitir que os adultos maiores realizem 
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as tarefas que valorizam,estas são as habilidades para: 
Atender às suas necessidades básicas; Aprender, crescer 
e tomar decisões;Movimentarem-se; Construir e manter 
relacionamentos; econtribuir. Juntas, essas habilidades 
permitem que os adultos maiores envelheçam de forma 
segura em um lugar adequado para eles, a fim de 
continuar a desenvolver-se pessoalmente, contribuir para 
as suas comunidades e manter a sua autonomia e saúde. 
As ações necessárias para promover essas habilidades 
tomam muitas formas, porém operam de duas maneiras 
fundamentais. A primeira é por meio da construção e 
manutenção da capacidade intrínseca, tanto reduzindo 
riscos (como altos níveis de poluição no ar), incentivando 
comportamentos saudáveis (como atividades físicas) ou 
removendo barreiras (por exemplo, altos índices de 
criminalidade ou tráfego perigoso); ou prestando serviços 
que promovam a capacidade (como cuidados com a 
saúde). A segunda é a de permitir maior capacidade 
funcional em alguém com um determinado nível de 
capacidade. Em outras palavras, preenchendo a lacuna 
entre o que as pessoas podem fazer devido a seu nível de 
capacidade e o que poderiam fazer se vivessem em um 
ambiente favorável (por exemplo, fornecendo tecnologias 
de apoio adequadas, fornecendo transporte público 
acessível ou desenvolvendo vizinhanças mais seguras). 
Embora as intervenções de nível populacional possam 
melhorar os ambientes para muitas pessoas maiores em 
ambas as formas, muitas não serão capazes de serem 
totalmente beneficiadas sem apoio individualizado. Uma 
vez que muitos setores e atores podem influenciar o 
Envelhecimento Saudável, uma abordagem coordenada 
para a política e a prática, que coloca as necessidades e 
as aspirações das pessoas mais maiores em seu centro, 
será crucial. Este relatório identifica três abordagens que 
atravessam quase todos os setores como prioridades 
para a implementação. São elas: 1. Combater a 
discriminação etária; 2. Permitir a autonomia; 3. Apoiar o 
Envelhecimento Saudável em todas as políticas e em 
todos os níveis de governo.] 

 
Portanto, no processo de envelhecimento além dos exercícios físicos, 
uma alimentação saudável e equilibrada contribui para uma boa qualidade 
de vida dos idosos, levando em consideração o nível de seu 
condicionamento físico (força, flexibilidade e resistência) identificando as 
limitações e respeitando as dificuldades, as diferenças e as 
possibilidades de cada um na sociedade, ajudando-os a compreender o 
sentido de se ter uma alimentação saudável e incentivando-os a praticar 
exercícios físicos em seu cotidiano ou no programa estabelecido por um 
profissional qualificado, e, segundo a Carta Brasileira de Educação Física 
(p.15), os profissionais de Educação Física devem possuir uma formação 
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acadêmica sólida, estarem organizados nos Conselhos Regionais de 
Educação Física e, permanentemente, envolver-se em programas de 
aprimoramento técnico – científico e cultural.  

CONCLUSÃO 

Sabe-se que os exercícios físicos trazem inúmeros benefícios para a saúde 
física e mental do ser humano, de modo particular, para os idosos nos dias de 
hoje, onde a sociedade se moderniza cada vez mais e os influencia a uma vida 
inativa, com pouco tempo para movimentar-se e disposição para cuidar do seu 
próprio corpo.  

É imprescindível ressaltar e esclarecer a importância e os benefícios dos 
exercícios físicos, pois a maioria dos idosos no processo de envelhecimento 
perde a funcionalidade física, cognitiva e afetiva. Como consequênciada falta 
de exercícios físicos, a obesidade e outras doenças (problemas cardíacos e 
vasculares, artrite, pressão arterial, diabete, derrame e dores musculares) 
afetam a saúde física e mental dos idosos, provocando inúmeras mortes todos 
os anos pelo sedentarismo e por insuficientes práticas de exercícios físicos 
diariamente. 

Por isso, é essencial que além dos exercícios físicos, os idosos tenham uma 
alimentação equilibrada e saudável, que contenha todos os nutrientes, isto é, 
hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerais, gorduras e fibras, 
acompanhados sempre de um profissional qualificado em nutrição e educação 
física, como atribuição e manutenção da saúde física e mental, uma vez que 
esse profissional ajudae auxiliar na perda de peso, orienta os exercícios 
adequados para cada indivíduo de acordo com sua idade, melhora auto – 
estima, proporciona momentos de lazer e contribui com mecanismos na 
reintegração dos idosos no seu lugar de convívio e no local de relações 
intermediárias, considerando que muitos desses idosos sentem-se inúteis e 
excluídos no ambiente familiar e na sociedade. 

 

NOTAS 

2. Estimativas sugerem que os custos de desenvolvimento de uma nova 
droga giram em torno de 110 milhões de dólares; já que os custos de 
desenvolvimento de novas tecnologias firam em torno de 800 milhões a 1, 2 
bilhões de dólares. Certamente tais custos são repassados ao consumidor. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa tem a função de mostrar através de uma revisão de 
literatura a importância das aulas de Educação Física na escola de ensino 
fundamental. Contribuições da Educação Física enquanto prática pedagógica, 
e sua participação no desenvolvimento da cultura corporal e seu papel 
relevante no processo educativo, e este por sua vez, está diretamente ligado 
ao momento histórico e determinados pelas alterações nas legislações vigentes 
da educação. Objetivo geral: Analisar a importância da Educação Física para 
a escola de ensino fundamental. Objetivos específicos: Descrever os 
momentos históricos da educação física; socializar estudos sobre a importância 
da disciplina Educação Física; refletir sobre as discussões, pesquisas e 
recomendações existentes na literatura. Metodologia: Esta pesquisa 
caracteriza-se como revisão bibliográfica, realizada através de bancos de 
dados disponíveis na internet e na literatura acadêmica e científica. 
Conclusão: No decorrer da história, a educação física tem exercido papel 
fundamental na vida dos indivíduos e na escola. No ensino fundamental as 
aulas exercem um poder inexplicável nos estudantes, onde a preferência, é 
notável. Mas devemos compreender que o profissional capacitado, poderá 
proporcionar melhores vivências, e não somente servir de suporte para outras 
disciplinas e sim trabalhar a especificidade da educação física no 
desenvolvimento biopsicossocial. 
 

Palavras-chave: Escola. Educação Física. Ensino Fundamental.  

 

ABSTRACT 

The present research has the function of showing, through a review of the 
literature, the importance of Physical Education classes in elementary 
education. Contributions of Physical Education as a pedagogical practice, and 
its participation in the development of corporal culture and its relevant role in the 
educational process, and this, in turn, is directly linked to the historical moment 
and determined by changes in the current legislation of education. General 
objective: To analyze the importance of Physical Education for Elementary 
Education. Specific objectives: Describe the historical moments of physical 
education; socialize studies about the importance of Physical Education; to 
reflect on the discussions, researches and recommendations existing in the 
literature. Methodology: This research is characterized as a bibliographical 
review, carried out through databases available on the Internet and in the 
academic and scientific literature. Conclusion: Throughout history, physical 
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education has played a key role in the lives of individuals and in school. In 
elementary school the classes exert an inexplicable power in the students, 
where the preference is remarkable. But we must understand that the trained 
professional can provide better experiences, and not only support other 
disciplines, but work the specificity of physical education in biopsychosocial 
development. 
 
Keywords: School. PE. Elementary School. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O Presente estudo pretende demonstrar a importância das aulas de 
educação física na escola de ensino fundamental, que segundo a BNCC 2017, 
― a Educação Física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a 
experiência das crianças, jovens e adultos na Educação Básica, permitindo o 
acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes 
corporais, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se 
inscrevem, mas não se restringem, à racionalidade típica dos saberes 
científicos que, comumente, orienta as práticas pedagógicas na escola. 
Experimentar e analisar as diferentes formas de expressão que não se 
alicerçam apenas nessa racionalidade é uma das potencialidades desse 
componente na Educação Básica. Para além da vivência, a experiência efetiva 
das práticas corporais oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em 
contextos de lazer e saúde‖. 

 
 
Desde sua introdução à escola moderna, quando o corpo era visto como 

um elemento estranho à educação, até os paradigmas esportivos que 
dominaram a disciplina ao longo do século XX, a educação física foi utilizada 
para diversos fins e pensada através de diversas óticas. (MEDEIROS, D., C., 
C. 2016)  

 
A importância da Educação Física para as crianças dos anos iniciais do 

ensino fundamental já vem sendo destacada e indicada há muitas décadas 
tanto no Brasil como em outros países. Na França, desde os anos 70, havia 
movimento em favor de aulas que levassem em conta os conteúdos da 
educação psicomotora (BRANDL, et al., 2015). 

 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

Este estudo caracteriza-se como revisão bibliográfica, apoiada na teoria 
e descritiva. A maior parte do material coletado para esta pesquisa foi retirada 
dos bancos de dados virtuais Scielo e Google acadêmico, utilizando como 
principais termos de pesquisa Educação Física, Ensino fundamental, escola, 
PCN‘s e Lei de Diretrizes e Base (LDB) e Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC. 
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3. REVISÃO TEÓRICA 
 
3.1 A EDUCAÇÃO FÍSICA NO BRASIL 
 

No Brasil, a educação física nas quatro primeiras décadas do século XX, 
o sistema educacional sob influencias dos métodos ginásticos e da instituição 
militar, ressalta o auge da militarização da escola, correspondendo a execução 
do projeto de sociedade idealizado pela ditadura do Estado Novo. 

A educação física surge ligada intimamente à formação e educação 
corporal disciplinadora, com objetivos dos mais variados: militares, de saúde, 
estéticos, esportivos de alto rendimento ou não, recreativos, servindo, muitas 
vezes, a mecanismos de alienação ou propósitos políticos, valendo-se da 
prática ou de eventos esportivos para desviar a atenção das tensões políticas e 
das lutas ideológicas (JUNIOR, et al., 2013).  

A educação física, assim como nos PCN‘s, foi alocada na área de 
linguagens, junto à língua portuguesa, língua estrangeira moderna e artes. Só 
essa categorização da disciplina já aponta a consideração da educação física 
como responsável por tratar de temas que consideram o corpo uma linguagem, 
e não apenas seu aspecto biológico (MEDEIROS, 2016).  

A Educação Física é o componente curricular que tematiza as práticas 
corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, 
entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, 
produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa 
concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e 
não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou 
de um corpo todo (BRASIL, 2016). 

 
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 é o grande 

marco para que a Educação Física se afirme de fato como área de 
conhecimento deixando para trás seu estigma de apenas atividade. Entretanto, 
a mudança na Lei de nada adianta se não houver uma mudança nos cursos de 
formação inicial e nas ações dos profissionais da área para legitimá-la. É 
necessário a mudança de paradigma e concepções ultrapassadas dos próprios 
professores atuantes, para que se possa ocorrer essa legitimação da área, 
ocorrendo a compreensão da sociedade a respeito do que seja a disciplina 
Educação Física na escola (COSTA et ali, 2009). 

 
Diante do compromisso com a formação estética, sensível e ética, a 

Educação Física, aliada aos demais componentes curriculares, assume 
compromisso claro com a qualificação para a leitura, a produção e a vivência 
das práticas corporais. Ao mesmo tempo, pode colaborar com os processos de 
letramento e alfabetização dos alunos, ao criar oportunidades e contextos para 
ler e produzir textos que focalizem as distintas experiências e vivências nas 
práticas corporais tematizadas. Para tanto, os professores devem buscar 
formas de trabalho pedagógico pautadas no diálogo, considerando a 
impossibilidade de ações uniformes (BRASIL, 2016). 

A disciplina da Educação Física é considerada a mais atrativa, alegre e 
agradável pelos os alunos, pois geralmente as suas aulas são realizadas em 
ambientes abertos, com a utilização de diferentes materiais possibilitando um 
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contato mais direto com o professor e colegas permitindo assim a utilização do 
próprio corpo para a aprendizagem global por meio de atividades e exercícios 
que respeitam a sua individualidade biológica. Além disso, as aulas de 
Educação Física ajudam a resgatar jogos, brincadeiras e manifestações 
culturais, trazendo para o planejamento anual a inclusão desses fatores 
fazendo com que a criança tenha estímulos para desenvolver as suas 
potencialidades visando o seu aprimoramento como ser humano. A 
psicomotricidade se apresenta desde os pequenos gestos até os mais amplos 
objetivando o conhecimento e domínio do próprio corpo, portanto podemos 
dizer que a psicomotricidade é fundamental para o desenvolvimento global e 
homogêneo se tornando a base essencial para o processo cognitivo e da 
aprendizagem da criança (MARTINS, et al., 2011). 
 
 
 
3.2 ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Conforme disposto no PCN, até dezembro de 1996 o ensino 
fundamental esteve estruturado nos termos previstos pela Lei Federal n. 5.692, 
de 11 de agosto de 1971. Essa lei, ao definir as diretrizes e bases da educação 
nacional, estabeleceu como objetivo geral, tanto para o ensino fundamental 
(primeiro grau, com oito anos de escolaridade obrigatória) quanto para o ensino 
médio (segundo grau, não obrigatório), proporcionar aos educandos a 
formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como 
elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício 
consciente da cidadania.  

 
De acordo com a Resolução CNE/CEB nº 3/2005, o Ensino Fundamental 

de 9 (nove) anos tem duas fases com características próprias, chamadas de: 
anos iniciais, com 5 (cinco) anos de duração, em regra para estudantes de 6 
(seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos finais, com 4 (quatro) anos de duração, 
para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. O Parecer CNE/CEB nº 7/2007 
admitiu coexistência do Ensino Fundamental de 8 (oito) anos, em extinção 
gradual, com o de 9 (nove), que se encontra em processo de implantação e 
implementação. Há, nesse caso, que se respeitar o disposto nos Pareceres 
CNE/CEB nº 6/2005 e nº 18/2005, bem como na Resolução CNE/CEB nº 
3/2005, que formula uma tabela de equivalência da organização e dos planos 
curriculares do Ensino Fundamental de 8 (oito) e de 9 (nove) anos, a qual deve 
ser adotada por todas as escolas (BRASIL, 2013). 

 
O Brasil possui, de acordo com o Censo Escolar de 2016, 15,3 milhões 

de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental e 12,2 milhões 
matrículas nos anos finais do ensino fundamental o que representa um total de 
27,5 milhões de alunos matriculados no Ensino Fundamental (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA). No entanto, indicadores nacionais e internacionais mostram que o 
Brasil continua com problemas educacionais graves no que se refere ao Ensino 
Fundamental (CENSO ESCOLAR, 2016). 
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3.3 A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA ESCOLA  
 
 

No Brasil, a Educação Física na escola tornou- se obrigatória por meio 
de um discurso médico pautado na higiene, na saúde e na eugenia e dos 
interesses militares e nacionalistas que vigoravam em nosso país (OLIVEIRA, 
2003). Seu início pode ser datado ainda no século XVIII, como uma prática 
educativa complementar à educação moral e intelectual. A escola atribui à EF o 
objetivo de complementar a educação das crianças, ou seja, desenvolver tanto 
seus corpos, quanto suas mentes (FERREIRA, 2016).  

DEZANI, et al., 2014 salienta que, o professor de Educação Física deve 
tornar a sua aula em um momento prazeroso para todos os alunos, sem 
discriminação, de modo a englobar todos, dos alunos mais hábeis aos menos 
hábeis, atléticos ou obesos e também alunos com alguma deficiência, 
promovendo, deste modo, bem-estar e saúde a todos e assim gradativamente 
contribuir para a redução do sedentarismo.  

 Para Marco (1995), a Educação Física dentro da escola serve como 
instrumento para o desenvolvimento do cidadão, tais como o desenvolvimento 
das capacidades e habilidades motoras, trabalhadas dentro das diversas 
maneiras metodológicas de ensino adotadas e também serve como sendo um 
espaço educativo privilegiado para promover as relações interpessoais, a 
autoestima e a autoconfiança valorizando-se aquilo que cada indivíduo é capaz 
de fazer em função de suas possibilidades e limitações pessoais. 

Segundo Ferreira Neto (1995), a importância da Educação Física nas 
séries iniciais é incontestável devido ao aumento de crianças sedentárias e à 
diminuição na prática de atividades com movimento e atividades lúdicas. Para 
o autor, a causa dessa privação está no novo estilo de vida, pois hoje as 
crianças preferem equipamentos eletrônicos que brinquedos ou brincadeiras. 
Porém, os anos iniciais são o período em que as crianças adquirem e 
aperfeiçoam novas habilidades, logo, no ambiente escolar devem ser criadas 
condições para o ensino de atividades motoras e físicas (PLACIDES, 2014).  

Nasce a importância da Educação Física Escolar, não somente no 
combate ao sedentarismo, mas, naquelas aulas ministradas principalmente no 
nível de ensino fundamental, melhorando o comportamento dos alunos em 
vários aspectos sociais, como responsabilidade, no relacionamento com os 
pais, autoconfiança, assiduidade às aulas e diminuição do uso de drogas 
(CARMO, 2013). 

Segundo Moya (2003), a instituição escola foi criada justamente para ser 
um dos veículos da educação, uma educação sistematizada, de maneira 
ordenada, organizada em conteúdos específicos que lhes são pertinentes. Uma 
espécie de organização social do saber (MOYA,2003). 

É necessário, que a sociedade entenda a contribuição da Educação 
Física na escola, de forma coerente e por toda sua amplitude de 
conhecimentos que a engloba. Muitos ao serem questionados a respeito da 
contribuição da disciplina Educação Física, afirmam que é importante, mas os 
argumentos apresentados, muitas vezes, não sustentam a Educação Física 
enquanto área de conhecimento. Esses argumentos podem variar entre a 
realização de atividades esportivas, recreativas, desenvolvimento motor, 
procura de talentos e a promoção da saúde (COSTA, et ali., 2009).   
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3.4 EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 
nº 9.394/96) legitimou a Educação Física como componente curricular da 
educação básica. Um ano depois, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCN), inspirados nos princípios do movimento renovador, consolidaram a 
cultura corporal de movimento como objeto de estudo central da disciplina de 
educação física no ensino fundamental (GONZÁLEZ et al 2012). 

O início do estabelecimento da Educação Física está relacionado, 
sobretudo, à ideia de formação e educação corporal disciplinadora, 
principalmente a partir da prática esportiva. Estes ideais estavam relacionados 
à preceitos militares, de saúde, esportivos ou até mesmo recreativos. Posterior 
ao predomínio das ciências biológicas para embasar as explicações sobre o 
corpo e sobre o esporte, há uma divisão desta tarefa com outras áreas de 
conhecimento, como a sociologia, a história ou a antropologia (DAOLIO, 2010). 

 Este pensamento se perpetuou até quando os militares ficaram no 
poder, porém, a identidade da área continuou, ainda mais com a ascensão, no 
Brasil, do Esporte. Os militares investiram pesado para que pudesse na escola 
ser trabalhado o esporte de auto nível, sendo estimulado a participação nas 
competições, desviando os olhares para que pudesse parecer que o Brasil 
estava passando por um período de desenvolvimento e prosperidade, na 
tentativa de reprimir os movimentos estudantis voltados as questões sócio-
políticas (SILVA, 2016).  

Esta tentativa de legitimar a educação física dentro da escola já passava 
por outro momento, quando a transformação em disciplina escolar já estava 
consolidada, e a tarefa então era conhecer quais eram as verdadeiras 
especificidades de cada faixa de ensino. Assim, mesmo os conteúdos que 
foram apontados nos PCN já passaram por um outro trato, de distribuição 
temporal ao longo das faixas etárias, sendo os anos iniciais do ensino 
fundamental responsáveis por tematizar as brincadeiras, danças, esportes, 
ginásticas e lutas (estas só aparecem no ciclo II), e os anos finais, além desses 
conteúdos, devem conhecer também sobre às práticas corporais de aventura 
(BRASIL, 2016). 

A base da construção da identidade pedagógica da Educação Física 
está calcada nas normas e valores próprio da instituição militar, posto que as 
aulas de Educação Física eram ministradas por instrutores físicos do exército 
que adotavam rígidos métodos militares de disciplina e hierarquia, constrói-se, 
portanto, um projeto de homem disciplinado, obediente, submisso profundo 
respeitados de hierarquia social (VASCONCELOS, 2007). 

A Educação Física é uma disciplina que trata, pedagogicamente, do 
conhecimento das manifestações da cultura corporal. Como dito anteriormente, 
seus temas e suas atividades envolvem as práticas corporais, as quais são 
entendidas como uma forma de linguagem, uma possibilidade de comunicação 
(MEDEIROS, 2016). 

A Educação Física tem por finalidade promover o desenvolvimento 
psicomotor das crianças, ajudando-as a adquirirem uma consciência que as 
auxiliará em seu cotidiano e, sua prática deve essencialmente fazer parte no 
âmbito escolar, uma vez que a escola é o meio educacional mais efetivo e 
eficiente para a realização desta prática (SILVA, ET AL, 2011). 
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Para Menezes (2013), o trabalho de Educação Física nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental é importante, pois possibilita aos alunos terem desde 
cedo, a oportunidade de desenvolver habilidades corporais e de participar de 
atividades culturais, como jogos, esportes, lutas, ginásticas e danças, com a 
finalidade de lazer, expressão de sentimentos, afetos e emoções 

O ensino de Educação Física na Educação Básica em sua concepção 
favorece a constituição do ser humano desde a fecundação até constituição do 
ser perfeito, entendendo-se que a mesma colabora para o aprimoramento e 
desenvolvimento do educando como cidadão crítico e reflexivo e não apenas 
como preparação física e, diante desta proeminência faz-se importante a 
ministração/aplicação destas aulas por profissionais capacitados 
(RODRIGUES, 2013). 

O termo Educação Física ficava restrito a educar o físico. Portanto, o 
termo promovia uma alienação, ligado ao biologicismo, ou seja, reducionismo, 
fazendo nossa grande área de conhecimento não apresentar muito sentido na 
escola, para a Educação e para a sociedade. Pois, antigamente, era vista como 
área de atividade, serviu e foi vista como uma Educação Física voltada para o 
militarismo, para o higienismo, entre outros que reduziam e limitavam a 
qualidade da importância da Educação Física (COSTA el ali, 2009). 

 
 

3.5 CONTRIBUIÇÕES DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO DESENVOLVIMENTO 
MOTOR DAS CRIANÇAS 
 

 
Para Freire (1991), a motricidade pouco explorada traz prejuízos de 

progresso e de expressão da criança. Esta falta de movimentos traz 
dificuldades na coordenação, nas noções de espaço e tempo, no equilíbrio e na 
lateralidade. Estes são exatamente os aspectos que contribuem para o 
desenvolvimento normal da criança. Conforme este autor, nestes anos iniciais 
do ensino fundamental, estamos tratando de um universo de atos motores que 
são indispensáveis não só na relação com o mundo, mas também na 
compreensão destas relações. Além disso, vive-se o mundo concreto, real, que 
se relaciona com o sujeito. Quem faz esta ligação é a atividade corporal, é a 
ação. 

Para Cavalaro e Muller (2009), a educação física e o papel do professor 
no processo de ensino-aprendizagem não se baseiam no estímulo da prática 
de atividades físicas tão pouco no conhecimento exclusivo de tecnicidades e 
regras desportivas. A educação física deve ser encarada pelo professor como 
uma poderosa ferramenta que auxiliará diretamente no processo de 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, de movimento, lúdico e corporal do seu 
aluno (FILHO, et al., 2017).  

Para Le Boulch apud FILHO 2017,  a educação física condiciona a 
criança a adquirir noção do seu corpo, de tempo-espaço, de lateralidade e de 
desenvolver, habilmente, a coordenação de suas ações, movimentos e gestos, 
tornando intuitivo e natural o processo de aprendizagem e o desenvolvimento 
de sua percepção cognitiva, e quando esta prática é realizada desde a primeira 
infância e continuamente desenvolvida nos decorrer do seu processo de 
crescimento, auxilia na prevenção de inadaptações, de desvios estruturais 
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tanto cognitivos quanto físicos, que se tornam muito mais complicados de 
corrigir quando já devidamente formados e estruturados. 

O desenvolvimento de habilidades motoras é matéria simbólica das 
possibilidades de intervenção do professor de Educação Física, que utiliza 
metodologias para a descoberta ou aperfeiçoamento de uma habilidade e de 
um domínio motor, sendo eles parte de um processo. Logo, este processo, com 
devido acompanhamento e orientação garante à criança a efetividade da 
evolução de suas habilidades motoras gradualmente (LEITE, 2013). 

Em Oliveira (2012), o qual relata a experiência de felicidade e 
encantamento de uma aluna do ensino fundamental por ter aprendido um 
movimento corporal novo, há a afirmação de que a prática pedagógica 
necessita apresentar algo novo ao aluno e este precisa se esforçar para 
aprender, não simplesmente contemplar a existência do referido conhecimento 
(OLIVEIRA et al., 2014).  

De acordo com Newell apud Haywood; Getchell (2004, p. 19) ―os 
movimentos surgem das interações do organismo com o ambiente no qual os 
movimentos ocorrem e com a tarefa a ser executada. Se qualquer desses três 
fatores mudam, o movimento resultante também muda‖. Sendo assim o 
desenvolvimento motor, depende das vivências do indivíduo com o meio que o 
cerca e das tarefas que este realiza no passar da vida (SILVA, A.; S.; LAMP, 
C.; R., 2015). 

É através do movimento que o ser humano aprende sobre si mesmo. A 
vivência da criança deve estar sempre engajada num comportamento de 
exploração e de prazer na descoberta, fazendo com que seu corpo descubra e 
desafie seus próprios limites, que ousem em situações de perigo, que relacione 
logicamente e que se torne cada vez mais criativa e espontânea, atitude 
exigida para o homem nesse final de século (FREITAS, 2007). 
Através de uma atividade física o aluno pode descobrir novos movimentos e 
trabalhar os diferentes grupos musculares de forma global. A atividade física 
deve ser estabelecida por características funcionais essenciais, quando 
executadas, podendo ser estáveis, permanentes e incorporadas em muitas 
habilidades motoras diferentes (TANI et al., 1988 apud MIRANDA; AFONSO, 
2006). 
 
4. RESULTADOS  
 

Diante dessa grande problemática, a educação física é uma disciplina 
estimulante no processo ensino-aprendizagem dos alunos, não tem como 
objetivo desenvolver atletas, mas provocar o interesse para a prática da 
atividade física, e que no futuro, consigam e tenham vontade de praticar 
esportes, e atividades de lazer, tornando-os cidadãos saudáveis e contribuindo 
na prevenção de doenças e pessoas ativas. 

O objetivo da Educação Física no ensino fundamental, mais 
especificamente nas primeiras séries, é buscar o desenvolvimento de 
conteúdos como coordenação de uma forma geral, através de jogos recreativos 
e brincadeiras. Nessa faixa etária as crianças estão atentas no que acontece 
ao redor e aceitam tudo o que lhes é oferecido. São ansiosas, ativas, 
dinâmicas, querendo sempre mais 

Segundo Marinho et al, 2007 é fundamental para o desenvolvimento do 
ser humano trabalhar o corpo, movimentos corporais, a destreza, o controle de 
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impulsos, e com as atividades físicas tudo isso pode ser desenvolvido 
perfeitamente, o que no caso na escola muitas vezes é um dos únicos lugares 
onde as crianças e jovens vão se exercitar e trabalhar tudo isso. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por muito tempo, a educação física está presente na escola à muito 
tempo, ligada aos métodos ginásticos e da instituição militar, ministrada por 
instrutores físicos das forças armadas. 

Devemos salientar que, a Educação Física na escola é campo de 
análise, reflexão e construção de conhecimentos relacionados ao corpo que se 
movimenta e por meio de nossa autonomia e liberdade de pensar e agir, o 
conhecimento, exerce papel fundamental nesse processo. 

A Educação Física deve ser ofertada desde as séries infantil, pois, as 
atividades físicas vivenciadas, nessa fase, contribuirão para o exercício de sua 
cidadania na sociedade, favorecendo a questão atitudinal do indivíduo.  

Neste sentido, essas experiências proporcionadas na Educação Física, 
contribui significativamente para o desenvolvimento biopsicossocial das 
crianças e adolescentes. Por este motivo, a disciplina educação física, faz parte 
desse processo comum a todas as crianças, pois todas passam pelas mesmas 
etapas de crescimento, e a escola é parte integrante dessa evolução. 

Portanto, mesmo perpetuando em muitas escolas, o ensino tradicional, a 
importância da educação física no ensino fundamental, tem permitido que os 
alunos, tenham interesse nas aulas, onde os estímulos dados às crianças nos 
aspectos da coordenação motora, da lateralidade, do equilíbrio, das noções de 
espaço, entre outros, tem desenvolvido as funções psicomotoras necessárias 
para correta aprendizagem, contribuindo assim, para o desenvolvimento global 
do indivíduo.  
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Resumo 

   Os esteroides anabolizantes androgênicos EAA são hormônios sintéticos 
derivados da testosterona. Foram desenvolvidos com finalidade terapêutica 
para o tratamento de algumas doenças. Atualmente, essas substâncias vêm 
sendo utilizadas de forma indiscriminada para fins estéticos. Muitos usuários 
não tem conhecimento dos efeitos adversos que essas drogas podem 
apresentar. Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo verificar o uso 
abusivo de EAA e seus efeitos colaterais no fígado, por meio de uma revisão 
de artigos literários usando como fonte a seguintes ferramentas de busca: 
PUBMED, SCIELO e google acadêmico. Para busca deste material, foram 
utilizados alguns descritores: fígado, esteroides anabolizantes, efeitos 
colaterais consultados em 2019. Conclui-se que o uso abusivo de esteroides 
pode acarretar sérios danos ao fígado devido a sua elevada toxidade. 

Palavras-chaves: fígado, esteroides, efeitos colaterais. 

ABSTRACT 

The anabolicandrogenicsteroids (AAS) are 
synthetichormonesderivedfromtestosterone, 
theyhavebeendevelopedwiththetherapeuticpurpose for thetreatmentof some 
diseases. Currently, suchsubstanceshavebeingusedindiscriminately for 
aestheticpurposes. However, manyusers are unawareofthe adverse 
effectsthesedrugsmay cause. Therefore, 
thepresentstudyaimstoverifytheabusive use of AAS andtheirsideeffects in 
theliver, throughout a literature review 
ofarticlescollectedbyusingthefollowingsearch tools: PUBMED, SCIELO 
andgoogle Scholar. The followingdescriptorswereusedtosearch for this material: 
liver, anabolicsteroidsandsideeffectsresearched in 2018. It 
isconcludedthatabusive use ofsteroidsmay lead 
toseriousdamagetotheliverduetotheir high toxicity. 

Keyswords: steroids, sideeffects, liver. 
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INTRODUÇAO 
   Os EAA são hormônios sintéticos derivados da testosterona. Esses 
hormônios foram desenvolvidos com finalidades terapêuticas para o tratamento 
de algumas doenças como, hipogonadismo, osteoporose, anemia etc. Também 
são usados em tratamento de pacientes com deficiências hormonais, com uma 
disfunção associada ao catabolismo do tecido muscular esquelético (CUNHA et 
al.2004). 
   Essas substâncias são manipulados para melhorar a biodisponibilidade e o 
tempo de absorção, potencializando a ação anabólica para o aumento da 
massa muscular e minimizando a ação androgênica (aumento dos tecidos 
reprodutivos) e vice –versa  (CUNHA et al.2004). 
   Não obstante a seu efeito anabólico, muitos atletas e frequentadores de 
academia utilizam essas substâncias visando a resultados rápidos a fim de 
melhorar sua performance no aumento de força e ganho de massa muscular 
livre de gordura (MOREIRA 2016).  
   O problema é a metodologia que esses usuários utilizam para o consumo 
dessas drogas. Eles ultrapassam as doses indicadas em tratamentos clínicos, 
chegando a dosagens 100 vezes mais fortes do que as recomendadas por 
especialistas (SILVA, DANIELSKI, CZEPIELEWSKI, 2002). Até em dosagens , 
terapêuticas, contudo, podem ocorrer efeitos colaterais (ABRAHIN, SOUSA, 
213). Apesar de a maioria dos efeitos colaterais acontecerem por conta do uso 
abusivo e não terapêuticos (HARTGENS;KUIPERS,2004). Por esse motivo 
importa que o médico especialista acompanhe seu paciente mediante de 
exames clínicos, para minimizar os efeitos colaterais (MOREIRA 2016). Os 
efeitos colaterais podem ser divididos em cardiovasculares, hepáticos, renais, 
endócrino/metabólicos, comportamentais e dermatológico (MAYRINK et 
al.2010). 
   Cumpre lembrar o esquecimento dos usuários acerca da grande carga nas 
funções do fígado, cujas substâncias levam a várias alterações que eles 
próprios desconhecem ou em que não acreditam. Tal negligência acarretará no 
aparecimento de algumas patologias hepáticas. Dessa forma, o presente 
trabalho objetiva verificar os possíveis efeitos colaterais do uso indiscriminado 
dos EAA por meio de uma revisão de artigos científicos. 

Fígado 

   O fígado é um órgão crucial, responsável por várias funções vitais do nosso 
organismo. Ele regula o metabolismo dos nutrientes ingeridos. Age na síntese 
de proteínas no armazenamento de ferro e vitaminas (A, B12, D, E K), na 
degradação e excreção de hormônios e toxinas. Esse órgão tem suas funções 
digestivas, através da excreção de sais biliares, sendo essencial na regulação 
dos macronutrientes, (carboidratos, proteínas e lipídios) (SCHINONI,2008). 

   Considera-se um órgão de extrema importância na via de eliminação do 
colesterol na regulagem da homeostasia deste (NUNES MOREIRA, 2006). Na 
síntese de angiotensinogênio (hormônio que aumenta a pressão sanguínea 
quando ativado pela renina) entre outros (ROCHA e CARMO et al ,2007). 

   O fígado é composto por varias células epiteliais (hepatócitos, células 
endoteliais, de Kupffer, de Ito e ductais). Essas células têm varias funções, 
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dentre elas a de substituir a perda do tecido hepático (JESUS, WAITZBERG, 
CAMPOS 2000). 

   O uso abusivo de esteroides causa uma grande sobrecarga nas funções do 
fígado, desencadeando grandes alterações fisiológicas prejudiciais, que podem 
levar ao aparecimento de patologias. Nesse acometimento, ocorre uma 
disfunção hepática, originando patologias hepatocelulares  (desenvolvendo 
uma inflamação ou  necrose predominando o dano celular hepático) ou 
colestática sujeito á inibição do fluxo biliar (SCHINONI,2008). 

   A forma de verificar e controlar essa disfunção hepática dá-se por meio de 
exames de sangue, baseando-se nas alterações dos níveis das Transaminases 
Séricas EspartatoAminotraferase(AST/TGO) e Alanina 
Aminotransferase(ATL/TGP) (MINCIS, 2001). fosfatase alcalina (FA); 
gamaglutamiltransferase (GGT), albúmina, bilirrubina plaquetas; exames de 
imagem e histológico. Permite-se, assim, avaliar as funções e a arquitetura do 
fígado, facilitando no diagnóstico (CARVALHO et al,2006). 

Discussão 

   Ao examinar alguns estudos relacionados ao uso de esteroides anabolizantes 
em busca de aumento de massa muscular, verifica-se que o uso trouxe vários 
efeitos adversos no sistema cardiovascular,como pressão arterial e problemas 
no coração (MOREIRA, SCOSS 2016; SANTOS et al.2013). 

   Outras preocupações constantes que se têm relatado em vários trabalhos 
são as alterações das enzimas hepáticas indicando um nível de hepatoxicidade 
(de toxicidade hepática) que pode ser prejudicial às funções do fígado, em 
virtude do uso dos (EAAs) (VIEIRA et al.2008 ; SCHWINGEL et al.2011). 

   Em consequência disso, nota-se que esta hepatoxidade pode causar lesões 
no tecido hepático desenvolvendo alguns tumores. A peliose hepática é um 
tumor causado por essas lesões (é ―uma doença hepática vascular que 
bloqueia a saída do sangue no fígado transformando-se em bolhas de sangue‖) 
se não for tratado o tumor pode evoluir e causar uma hemorragia. (MINCIS, 
2001). 

   Em um estudo de caso, relatou-se um tumor em um paciente (fisiculturista) 
de 28 anos de idade, que consumia (EAAs), ele foi encaminhado para pronto 
socorro por reclamar de fortes dores no abdômen, realizou-se um exame 
clínico que confirmava uma massa dolorosa palpável na região do abdômen. 
No exame de Tomografia Computadorizada (TC), porém verificou-se uma lesão 
volumosa no lado direito, sugerindo que a lesão era um Adenoma Hepático de 
grande dimensão, como mostra a FIGURA. 1, o que foi confirmado mais tarde 
por meio de biopsia com agulha fina (COSTA LIMA SOARES,2012).    
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   Tumores como esse normalmente causam dores, desconforto na região 
abdominal, se não tratado o mais rápido possível são possíveis de causar risco 
de ruptura, sangramento e transformação maligna. Neste caso, a suspensão do 
uso de esteróides tem de ser imediata. O paciente passa por um 
acompanhamento rigoroso de exames a cada seis meses para o controle, há 
casos em que intervenções cirúrgicas são a melhor escolha (COSTA, LIMA, 
SOARES 2012). 

   Essa hepatotoxicidade induzida pelos esteróides pode ocorrer de acordo com 
a dose. Esse processo pode induzir o estresse oxidativo em hepatócitos e, em 
doses mais elevadas, exercer um estímulo proliferativo (FERREIRA et .al 
2014). Este efeito pode estar ligado a uma das causas do Adenoma Hepático. 
Cumpre dizer que há necessidade de mais estudos sobre o assunto e fatores 
ligados aos mecanismos que causam essa patologia. 

   Em outro estudo, foi avaliada a função hepática de 27 ratos e sua estrutura 
durante 5 semanas de administração de Decanoato de Nandrolona (ND) em 
três doses diferentes (Clínicas, Intermediárias e Supra fisiológicas). Os exames 
clínicos de (AST,ALT), FosfataseAlcalina não apresentaram alterações 
significativas que apontassem algum problema. Mas foi observado um aumento 
no número de células Kupffer no Parênquima hepático e no colágeno da veia 
lobular central. Conclui-se que doses mais altas potencializam os efeitos 
adversos no fígado e pode levar à fibrose (VIEIRA. et al.2008). 

   A fibrose hepática é uma cicatrização atenuada em que o excesso de tecido 
acumula-se no fígado.O uso de esteróides pode resultar numa disfunção da 
matriz extracelular que pode aumenta produção excessiva, ou degradação 
deficiente, ou ambos. (CARVALHO, 2009; ROCHA, 2012). A fibrose pode 
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provocar hipertensão portal (a cicatrização altera o fluxo sanguíneo próximo do 
fígado) ou cirrose (a cicatrização resulta na alteração da arquitetura normal do 
fígado e disfunção hepática  (CARVALHO 2009) 

   O extenso metabolismo dos esteróides orais induz a toxicidade preocupante 
no fígado. A icterícia (é o nome dado a um sinal clínico caracterizado pela 
coloração amarela da pele, mucosas e escleróticas) resultante da presença 
anormal de bílis no sangue. Exames de bilirrubina sempre estão bem elevados 
nestes casos. Seu acúmulo pode indicar processos inflamatórios, infecciosos e 
obstrutivos. (THEIN, THEIN,LANDRY,1995). 

   Em um estudo de caso, um paciente de 32 anos, que consumia stanozolol 
(EAAs), apresentava um quadro de icterícia progressiva, destacando-se nos 
exames a icterícia das escleróticas (branco dos olhos) e da pele, além de 
discreta hepatomegalia (aumento do fígado). Foi observada uma grande 
alteração nos exames de AST de 1450 UI/L, ALT de 1200 UI/L e Bilirrubina 
total de 5,26 mg/dl, os quais revelaram início de citólise hepática. Houve 
também um agravamento da função hepática traduzida pela protrombina (TP) 
de 27 % e fator V de 23 % (RAMOS, PINA 2011). Esse quadro foi revertido 
depois da suspensão da droga de 22 dias de internação, sendo o paciente 
 exposto ao tratamento com medicamentos (RAMOS, PINA 2011). 

   FERREIRA et al.(2014) evidenciam em outros estudos que a necrose 
acidófila foi um achado clínico consistente para diagnóstico de icterícia, e a 
colestase icterícia pode ter sido uma consequência direta sobre as células 
canaliculares biliares. Esta colestase pode ser associada ainda mais ao uso de 
esteróides de via oral, 17-alfa alquilados (CARNEIRO MENDES). 

   Corroborando a informação citada acima. MAYRINK ET AL (2010), 
verificaram que um paciente que estava na UTI apresentava os marcadores de 
colestase (redução do fluxo biliar) super alterados, o que  sugeriu mecanismo 
inicial da falência do fígado, devido ao uso de estanozolol (EAAs). 

   Muitos autores relatam que para um bom diagnóstico o uso de 
biomarcadores como AST/TGO e ALT/TGP são essenciais. Estas enzimas, 
porém, por existirem em vários tecidos do organismo, podem ser alteradas em 
resposta aos exercícios resistidos, indicando uma possível lesão muscular não 
um danos ao fígado. Neste caso, outros autores sugerem a utilização de outras 
enzimas: Gamaglutamiltranspeptidase (GGT) para diagnosticar problemas 
hepáticos e lesões específicas, e Creatina Quinase(CK) para diagnosticar lesão 
muscular (CUNHA ET. AL.2004). 

   Em contrapartida, DICKERMAN et al.(1999) ; PERTUSI et al.( 2001). 
Observaram que fisiculturistas usuários de EAAs apresentavam níveis 
elevados de (CK, AST, ALT) enquanto (GGT) permanecia no intervalo normal. 
Concluíram que hepatoxicidade induzida por essas drogas embasadas nos 
níveis de GGT é exagerada e equivocada. Entretanto, para um diagnóstico 
clínico os níveis de CK e GGT devem ser considerados, além dos níveis de 
ALT e AST, como elementos fundamentais na avaliação médica. 
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   Outros problemas são demonstrados devido a hepatoxicidade no fígado, por 
causa de altas dosagens de esteróides anabolizantes, causando Disfunção 
Hepática Grave, Colestase Pura, Hepatite Colestática Aguda, Lesão 
Hepatocelular  Aguda entre outros (FERREIRA et al.2014). Esteatose hepática 
(depósitos de gordura nas células do fígado) (ABRAHIM e SOUSA, 2013) 
Carcinoma Hepatocelular (MAYRINK, 2010). Hepatite Peliótica (cistos de 
sangue no fígado de etiologia desconhecida) (HOFFHMAN , RATAMASESS, 
2006). 

   Nota-se que muitos pacientes acometidos por essas disfunções hepáticas 
apresentam, na maioria das vezes um quadro clínico de insuficiência renal 
aguda. (FERREIRA et al.2014). 

   Em suma, em alguns casos, a recuperação da função hepática está ligada a 
recuperação da função renal (MAYRINK, 2010). 

   Segundo SADER E GRIFFITHS. et al (2001), os usuários além de usarem 
EAAs, fazem administração de outras substâncias junto ao ciclo, fato que pode 
influenciar no agravamento dos efeitos colaterais. 

   Para GUIMARÃES(2009), o uso de EAAS por via oral 17 alfa- alquilados está 
mais relacionado aos problemas citados, por serem mais tóxicos pela 
dificuldade e resistência ao metabolismo hepático. O uso ilícito pode levar a 
danos graves e irreversíveis (FERREIRA et al.2014) 

   Muitas vezes, usuários administram estas substâncias e não apresenta 
nenhum desses efeitos aludidos. Isso não implica a ausência de problema na 
sua utilização. Os efeitos adversos, contudo, são pouco evidenciados na 
literatura científica, por haver poucos estudos randomizados e controlados com 
utilização de dosagens supra  fisiológica em seres humanos. 

CONCLUSÃO. 

   Conclui-se que o uso abusivo de esteroides anabolizantes em busca do 
corpo perfeito trazem vários efeitos colaterais. No meio das alterações 
encontradas, destacam-se o aumento de algumas enzimas que estão 
relacionadas à toxicidade no fígado. As complicações mais mencionadas nos 
estudos foram reversíveis. Grande parte dos usuários apresentaram icterícia, 
colestase e tumores entre outros. Em alguns casos, a insuficiência renal foi 
uma complicação encontrada em alguns pacientes com problemas hepáticos, 
devido ao uso de EAA. Ressalta-se que os efeitos adversos podem afetar 
vários órgãos e sistemas. No entanto, os resultados testificam os riscos aos 
quais os usuários estão submetidos. 
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Resumo:Transtorno mental até hoje parece ser obscuro perante a sociedade, 
o estigma da loucura faz com que o doente perca a sua cidadania, sofra 
preconceito e seja segregado do meio social. O presente estudo fez uma 
investigação sobre a Influência das Atividades Física no Tratamento de 
Pessoas com Transtorno Mental Esquizofrênico, Pacientes do Centro de 
Atenção Psicossocial do Município de Parintins. Com objetivo de usar 
atividades físicas como fins terapêuticos para desenvolver o potencial do 
indivíduo esquizofrênico, fazendo com que o mesmo tenha uma vida saudável 
e independente junto à sociedade. O trabalho foi subsidiado por referências 
bibliográficas resgatando e comparando alguns conceitos básicos e teóricos 
importantes, além de pesquisa de campo, coletas de dados e a realização das 
atividades físicas propostas contando com participação dos pacientes sendo do 
sexo masculino e feminino tendo a idade entre 24 a 54 anos esquizofrênicos. 
Nos resultados expressam os dados obtidos na investigação através do tema 
proposto no que diz respeito à evolução dos pacientes durante os períodos das 
atividades, o reconhecimento da importância das atividades física para o 
tratamento.  Na conclusão verifica-se que através das atividades físicas os 
pacientes se tornam mais ativo aumentando sua saúde visando melhor 
qualidade de vida e inclusão na sociedade, faz-se necessário ressaltar que o 
tratamento do esquizofrênico não acontece apenas com medição e sim com 
atividades que lhe proporcione lazer e bem-estar. 
Palavras-chave: Transtorno Mental Esquizofrênico; AtividadeFísica;Inclusão 
Social. 
 
1 INTRODUÇÃO 

No campo da educação física ainda é um desafio falar sobre intervenção 
corporal para o tratamento de pessoas com transtorno mental, pois atividade 
física é recente nesse campo da psiquiatria. Sabe-se que o transtorno mental 
afeta o psicológico aumentando assim o sofrimento, deficiência e uma perda de 
liberdade do individuo. ABDALA, (2005), afirma que em virtude da doença, 
muitos têm seu modo de vida modificado do seu ambiente natural, muitas 
vezes passam a viver parte de suas vidas em tratamento, tomando 
medicamentos, fazendo terapias, dependendo da rede de assistência em 
saúde. Além dos fatores relativos à adaptação em um novo ambiente, com a 
evolução da patologia, existe uma progressiva perda de recursos físicos e 
mentais, que refletem os diferentes domínios na vida de cada um.  



Revista ENAF Science Volume 14, número 1, Julho de 2019 - ISSN: 1809-2926 
Órgão de divulgação científica 

 

 

Levando em consideração todas as dificuldades encontradas pelo 
portador de transtorno metal, ouve uma necessidade de investigar ―A Influência 
das Atividades Físicas no Tratamento de Pessoas com Transtorno Mental 
Esquizofrênico‖. A referida pesquisa foi realizada no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPSII) do Município de Parintins, tendo como investigados 
pacientes que fazem tratamento nesse local, com a idade entre 24 e 54 anos 
de ambos os sexos, totalizando assim 15 participantes. 

Através de uma revisão bibliográfica do assunto relacionado, tendo como 
foco: Atividade Física, Transtorno Mental Esquizofrênico e Inclusão Social, 
realizaram-se no campo de pesquisa um estudo com objetivo de usar 
atividades físicas como fins terapêuticos para desenvolver o potencial do 
indivíduo esquizofrênico, fazendo com que o mesmo tenha uma vida saudável 
e independente junto à sociedade.  

Para melhor entendimento do tema que norteia a pesquisa o seguinte 
estudo discutirá dentro de um contexto de compreensão da temática: 
Transtorno Mental, Esquizofrenia, Atividade física: Sua influência no tratamento 
de pessoas com transtorno mental esquizofrênico. 

Os procedimentos metodológicos priorizaram especificamente: tipologia 
da pesquisa, o método de abordagem, os métodos de procedimento, as 
técnicas de pesquisa, o tratamento estatístico e a delimitação do universo da 
pesquisa. Os resultados, análises e discussões expressam o exame crítico dos 
dados obtidos na investigação. 

Diante do panorama apresentado espere-se que este estudo possa 
contribuir para modesta bibliografia com relação ao tema selecionado e que o 
doente mental deixe de ser apenas um objeto de investigação e tornem-se 
mais um agente de novas mudanças em busca de sua cidadania.  

 
2 DESENVOLVIMENTO 

1. Transtorno Mental 

Os termos transtornos, distúrbio e doença combinam-se aos termos 
mental, psíquico e psiquiátrico para descrever qualquer anormalidade, 
sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e/ou mental, que 
provoca sintomas tais como desconforto emocionais, disturbio de conduta e 
enfraqufecimento da memoria. Os transtornos mentais são manifestações 
constituídas primariamente de sinais e sintomas de natureza psicológica, 
associadas, direta e indiretamente, a sofrimento, incapacitaçãoou outros tipos 
de prejuízo, que podem ser de natureza física, perceptual, sexual ou 
interpessoalSpitzer&Endicott (apud Lotufo et al., 1995). 

Pode ser ocasionado por fatores de nosso mapa genetico, quimica, 
cerebral, estilo de vida  ou acontecimentos. Seja qual for a causa do transtorno 
mental, a pessoa que desenvolve essa doença muitas das vezes se sente  
desesperançada, excluida do meio social e incapaz de levar uma vida na 
plenitude.  

1.2 Esquizofrenia  
A esquizofrenia é uma desordem cerebral crônica, grave e incapacitante, 

que afeta em torno de 1% da população. Pessoas com esquizofrenia podem 
escutar vozes e acreditar que os outros estão lendo ou controlando seus 
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pensamentos ou conspirando para prejudicá-las. Essas experiências são 
aterrorizantes podem causar medo, recolhimento ou agitação externa, com um 
ou vários episódios seguidos ou contínuos. Ela pode evoluir para um 
comprometimento maior do indivíduo como também pode haver remissão do 
quadro sem existirem outras recorrências. O início do transtorno ocorre 
geralmente na adolescência ou adulto jovem por se tratar de umdiagnóstico 
complexo, foram criados critérios visando uma linguagem comum. Os mais 
utilizados são DSM-IV (USA) e CID 10 (OMS), que combinam conceito de 
vários autores para definir a esquizofrenia. 

 Em geral, o paciente se torna introvertido, isolado, deixa de cumprir suas 
tarefas rotineiras e evita contato com as pessoas. Meses ou anos depois, 
aparecem alucinações e delírios. Muitas vezes, o início pode ser abrupto, em 
geral associado a um episódio estressante. Apesar da exata origem não estar 
concluída, as evidências indicam mais e mais fortemente que a esquizofrenia é 
um severo transtorno do funcionamento cerebral. 

A esquizofrenia pode desenvolver-se gradualmente, tão lentamente que 
nem o paciente nem as pessoas próximas percebem que algo vai errado: só 
quando comportamentos abertamente desviantes se manifestam. O período 
entre a normalidade e a doença deflagrada pode levar meses, tendo como 
sintomas: a dificuldade de concentração, prejudicando o rendimento nos 
estudos; estados de tensão de origem desconhecida mesmo pela própria 
pessoa e insônia e desinteresse pelas atividades sociais com consequente 
isolamento. Como afirma Huber, 1992: 

Apesar de a esquizofrenia ser uma doença que 
compromete severamente a qualidade de vida das 
pessoas, que experimentam imenso sofrimento, um 
estudo mundial mostrou evolução favorável em 57% dos 
pacientes estudados, ou seja, mais da metade dos 
pacientes conseguiram ter uma vida satisfatória. 

 
Assim como muitas outras doenças mentais, acredita-se que 

esquizofrenia seja uma combinação de fatores genéticos e ambientais, Todas 
as ferramentas da ciência estão sendo usadas para descobrir a causa dessa 
doença. Logo, não devemos pensar na esquizofrenia como um caminho sem 
volta.  Ela pode e deve ser compatível com uma vida plena e satisfatória. 

 

1.3 Atividades Físicas: Sua influência para Tratamento de Pessoas com 
Transtorno Mental Esquizofrênico 

 

A atividade física é um procedimento eficaz no tratamento e reabilitação 
dos transtornos mentais, que em virtude de vários fatores decorrentes dos 
sinais e sintomas levam os indivíduos ao isolamento, ao sedentarismo e ao 
desregramento dos hábitos de vida com afirma: DAMINELLI (1984). 

[...] A importância das atividades físicas tem o potencial 
corporal no campo psicológico onde as práticas físicas 
voluntarias são exigências para o equilíbrio pessoal da 
imagem positiva do corpo. Uma vez que ela está 
positivamente associada, com funções psicológicas, 
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cognitivas, percepções de controle com influência 
significativa com relação à auto-estima. 

MCAULEY, (1994), ressalta que atividade física e um fator de relação no 
que se fala com respeito á auto percepções de estima, controle eficácia, humor 
e afeto esses são denominados benefícios positivos psicossociais. Logo 
constitui que exercício físico está relacionado aos benefícios para a saúde 
mental onde restaura e resgata a autonomia dando a esses indivíduos uma 
perspectiva de melhor futuro dentro do convívio social. 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

O caráter deste estudo consistiu em focar as atividades físicas no 
tratamento de pessoas com transtorno mental esquizofrênico. Utilizou-se como 
tipologia de pesquisa, o resumo de assunto, referências bibliográficas, 
resgatando e comparando alguns conceitos básicos, fundamentada por 
teóricos importantes. Nesse tipo de pesquisa a análise e interpretação dos 
fenômenos enfocam um novo posicionamento sobre a temática abordada.  
Referente a um estudo de caso, uma vez que segundo Triviños (1990), este 
determina características que são dadas por duas circunstâncias, tendo como 
objeto uma unidade analisada aprofundada mente. Marconi et al (2003), afirma 
que a pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir 
informações e/ou conhecimento acerca de um problema. 

Utilizou-se uma amostra de 15 pacientes de ambos os sexos (sendo 06 
mulheres e 09 homens), com a idade entre 24 54 anos, todos frequentadores 
das Terapias realizadas no Centro de Atenção Psicossocial (CAPSII). 
Excepcionais, a qual pertence à rede municipal da saúde do Município 
Parintins. Consideraram-se como critérios de inclusão, os pacientes com 
transtorno esquizofrênico que possuíam uma frequência regular nas terapias 
desenvolvidas no CAPSII e que tomam seus medicamentos regularmente, bem 
como aqueles encaminhados pelo o psiquiatra e psicólogo do Centro. Os 
instrumentos de coletas de dados utilizados foram através atividades 
desenvolvidas sendo: hidroginástica, alongamento, caminhada e o desporto, 
aplicado para desenvolver uma série de movimentos visando extrair o potencial 
de cada paciente deixando de lado o sedentarismo reduzindo assim a 
frequência de sintomas de alucinação. 

Com o intuito de minimizar erros metodológicos foram feitas análises da 
logística do local onde foram feitos as atividades considerando espaço físico, 
segurança. Todas as atividades foram aplicadas no mês de Agosto e 
Setembro, pelo turno da manhã, no horário das terapias já existente no CAPS 
II, com início as 08h15min e termino às 10h20min, 30 minutos, 
acompanhamento da pedagoga do centro e da terapeuta educacional. O 
espaço utilizado para coleta de dados foi na área externa do CAPS II, na 
piscina do centro do IDOSO e na quadra de esporte da instituição SESC-LER. 
Para facilitar a aplicabilidade e entendimento a cerca da execução das 
atividades, utilizou-se a instrução verbal e em seguida a demonstração e 
execução pela própria pesquisadora. 

Para coleta de informações qualitativas foram obtidos os dados através 
de relatos dos próprios participantes do estudo que se encontram descritos no 
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texto.  Com objetivo analisar as possíveis Influencia que as atividades físicas 
proporcionam no tratamento de pessoas com transtorno mental esquizofrênico. 
Em questões da saúde e inclusão social. 

Os dados quantitativos foram analisados através da estatística descritiva 
e inferencial, uma vez que a primeira coleta organiza e descrevem dados, 
enquanto a segunda analisa e interpreta os mesmos (CRESPO 2002). Através 
da percepção da pesquisadora em relação às respostas. A pesquisa qualitativa 
é analisada através de processo dialético, indutivo-dedutivo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Em um ano de investigação do tema, a Influência das Atividades Física no 

Tratamento de Pessoas com Transtorno Mental Esquizofrênico, Pacientes do 
Centro de Atenção Psicossocial do Município de Parintins, conseguiu-se 
mostrar os dados obtidos nos gráficos através dos relatos dos usuários e da 
observação própria pesquisadora. Uma vez que, foi diante das atividades física 
como: hidroginástica, alongamento, caminhada e desporto que os resultados 
foram adquiridos. Sendo assim é possível ressaltar que nos 10 primeiro mês a 
pesquisa preocupou-se em investigar obras que tinham relação com o tema, e 
os dois meses restantes foram desenvolvidas as práticas das atividades com 
os usuários esquizofrênicos. Dentre os resultados estão: 
Gráfico 1: Aceitação Das Atividades Físicas 

 

Fonte: Autora da pesquisa 

Da medida em as atividades aconteciam o número de participantes que 
era de 60% passou para 100%, isso ocorreu devido à construção de um 
vínculo entre usuário e pesquisadora, o que fortaleceu o grupo, a efetivação da 
qualidade do trabalho e que também garantiu a frequência das pessoas nas 
atividades, ou seja, eles passaram a confiar em si mesmo e no trabalho 
desenvolvido. 

Gráfico 2: Diminuição das Crises 

 

Fonte: Autora da pesquisa 
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Do momento em que as atividades físicas passaram a fazer parte do dia- 
dia dos esquizofrênicos foi possível observar as mudanças em seus quadros 
clínicos, pois 95% obtiveram a diminuição das crises que são: as alucinações, 
depressão, ansiedade e a sensação de estarem sendo perseguidos. Levou-se 
em consideração que da medida em que se praticava as atividades o usuário 
passava a ter um auto controle, como afirma NOTH et al.(1990) a atividade 
física e o exercício geralmente envolve interação social, por esse motivo 
apresentam naturalmente efeitos ansiolíticos e antidepressivos. 

Dessa forma associou-se que a redução aconteceu fatos dos indivíduos 
esquizofrênicos tornarem-se mais ativos, deixaram de ser sedentários, 
passaram a ter sensação de bem estar em relação ao corpo e à disposição 
para as atividades diárias, bem como a satisfação de estar em local no qual 
poderão estar com outras pessoas, conviver e deixando fluir os seus desejos. 

Os 5% dos usuários que não conseguiram a diminuição da crise tiveram 
como fatores determinantes, a pouca frequência nas atividades físicas, na 
psicoterapia oferecida no centro e o uso incorreto dos medicamentos.A 
atividade física, junto a psicoterapia e o tratamento medicamentoso é um 
importante instrumento de reabilitação e terapêutico da mesma forma, 
(MARTINSEN et al. 1989; NORTH et al. 1990; ANDREAGGI et al. 1993). 

Gráfico 3: Mudança de comportamento com relação a concentração e o 
interesse pelas atividades desenvolvidas no centro e em casa. 

 

                                                 Fonte: Autora da pesquisa 

 

A concentração, desempenho e interesse pelas atividades foram 
considerados como positivo, pois como é possível observarmos no gráfico 
acima houve mudança em cerca de 99% dos participantes. Eles passaram a se 
disponibilizar em fazer as diversas atividades do centro, as que fazem parte da 
terapia, e em casa ajudaram seus familiares com as tarefas domesticas coisa 
que não acontecia, mas pelo fato de sempre estarem indispostos, com as 
mudanças de hábitos incluídas a atividade física em seu cotidiano esse quadro 
se reverteu, sendo assim resultados apresentados revelam que esses usuários 
passaram a adquiri autonomia em seu próprio corpo e mente, o expressando 
seu bem estar, a ludicidade  junto a sociedade.  

De acordo com CARDOSO, et al.(1982), os benefícios da atividade física 
e do exercícios para pessoas com transtorno mentais, em tratamento, quanto 
os aspectos cognitivos, sociais e psicomotores. A existência desse 1% ocorreu 
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devido a sua ausência nas atividades do centro e em casa uma vez que, eles 
falaram que as atividades não lhe chamavam a atenção. 

 

5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a prática das atividades físicas ajuda positivamente como 
complemento terapêutico no tratamento de pessoas com transtorno mental 
esquizofrênico, demonstrando ser um fator que contribui e que reforça a 
interdisciplinaridade com outras ciências, a atividade física se torna, mas 
eficiente no que se relaciona bem-estar e saúde mental. Para tanto os 
benéficos adquirido a parti das atividades físicas aumentam seu potencial físico 
e mental, levando em conta que diante disso o indivíduo se torna mais 
confiante, aumenta sua autoestima, concentração, auto eficaz, contribuindo 
assim para a elevação do estado de humor, administração sobre as 
alucinações, estresse e ansiedade. 

Porem a prática das atividades físicas com os pacientes visa não somente 
trabalhar puramente o exercício físico, mas também a expressão corporal e 
socialização, além de propor alternativas para a melhoria da qualidade de vida 
e das relações estabelecidas com a comunidade para assim integrá-los ao 
meio, atua na possibilidade de diminuição de sintomas impresumíveis da 
doença mental.  

A influência das atividades físicas no tratamento se torna fins 
terapêuticos, afinal seu uso trabalha os aspectos psicológicos, sociais e 
cognitivos, estes fundamentais para o estilo de vida saudável, 
consequentemente melhora a qualidade de saúde. Oferecendo a essas 
pessoas dignidade e oportunidade levar uma vida normal exigida pela a 
sociedade deixando de serem chamados de ―loucos‖. 
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RESUMO 

O envelhecimento populacional é um fenômeno que vem ocorrendo nos dias 

atuais e se acentuará ainda mais no futuro, sendo evidente que cada vez mais 

indivíduos idosos, diante de um declínio físico, das alterações funcionais e 

sociais, irão buscar alternativas em exercício físico para amenizar os efeitos do 

tempo sobre o corpo. Hoje em dia não se discute mais a eficácia do exercício 

físico durante este processo, mas sim as formas mais adequadas e viáveis de 

trabalho em relação ás possibilidades e limitações dos indivíduos. Dentre 

diferentes exercícios, a Hidroginástica se mostrou uma excelente alternativa à 

ser utilizada, e embora não seja destinada apenas à idosos, ela proporciona 

um ambiente seguro, relaxante, e de socialização, bem como é baseada no 

trabalho das capacidades físicas, fatores essenciais no processo de 

envelhecimento. O presente estudo de revisão bibliográfica teve como objetivo 

principal investigar as possíveis contribuições que a hidroginástica 

proporcionará nos aspectos, físicos, cognitivos e sociais dos idosos pensando 

em seu bem-estar físico e mental. 

 

Palavras chave: Envelhecimento, Hidroginástica , Idoso. 

 

INTRODUÇÃO 

 

De acordo com estudos realizados pelo IBGE - Instituto de Geografia 

e Estatística, a população de habitantes com 60 anos ou mais em 2019 

superou a quantia de 29 milhões de indivíduos e, segundo as projeções de 

população, estima-se que em 2042 o Brasil alcance a marca de 57 milhões de 

idosos, ou seja, 24,5% da população brasileira.(IBGE, 2018) 

 

Caetano (2006) revela que oprocesso de envelhecimento vem 

acompanhado de diversas alterações físicas, psíquicas, biológicas e sociais, 

podendo variar de indivíduo para indivíduo, sendo gradativo para uns e mais 

rápido para outros,que geram mudanças estruturais e também funcionais, nos 

faz refletir que com o envelhecimento populacional cada vez mais os indivíduos 
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buscam e irão buscar formas de melhorar seus aspectos físicos e cognitivos, 

bem como estar envolvido com os demais na sociedade. 

 

Neste sentido, observamos a necessidade de discussão desta 

temática,com objetivo central deinvestigarse a hidroginástica pode ser uma 

alternativaviável a ser explorada durante o processo de envelhecimento, tendo 

em vista avaliar suas possíveis contribuições para os aspectos físicos, 

cognitivos e sociais, permitindo que os indivíduos mais ―experientes‖ possam 

adquirir um melhor bem-estar físico e mental através da prática deste exercício. 

 

Sendo assim, o presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, realizada 

no período de Fevereiro a Maio de 2019. Baseado nas análises, pesquisas e 

conclusões de diferentes autores registrados e embasados nos temas aqui 

apresentados,a fim de estabelecer a compreensão da utilização deste 

programa de exercícios corporais na água. 

 

HIDROGINÁSTICA E ENVELHECIMENTO 

 

Nos países em desenvolvimento, o indivíduo passa a ser considerado idoso a 

partir dos 60 anos de idade, segundo critério da Organização Mundial da 

Saúde (OMS). Entretanto, é necessário observar, que o envelhecimento é um 

fenômeno natural e garantido por lei, já que de acordo com o Estatuto do idoso 

(BRASIL, 2003), Art. 8 – ―O envelhecimento é um direto personalíssimo e a sua 

proteção um direito social, nos ternos desta lei e da legislação vigente‖, porém 

talprocesso vem acompanhado de prejuízos à saúde, nas suas dimensões 

sociais, físicas e psicológicas, dependendo do estilo de vida no qual se 

encontra o individuo. 

 

O termo envelhecimento também é usado para se referir ao conjunto de 

processos que ocorrem em organismos vivos e que como passar do tempo 

levam a perda da adaptabilidade, deficiência funcional, e finalmente, a morte 

(SPIRDUSO, 2005),também, segundo Palácios (2004), é um processo unitário, 

ou seja, não acontece ao mesmo tempo em todos os organismos e, muito 

menos está relacionado á existência de patologias, corroborando assim, com 

os dizeres de SPIRDUSO (2005, p.35) onde relata que ―o envelhecimento é 

uma experiência individual, uma vez que as pessoas diferem não só em suas 

características e comportamento, mas também na maneira como mudam com 

o tempo.‖ 

 

Já para OLIVEIRA (p.156-163, 2017) ―o envelhecimento é um processo 

dinâmico, progressivo e heterogêneo com alterações morfológicas, 

bioquímicas, psicológicas e funcionais, como diminuição de habilidades 

motoras, perda de força, flexibilidade e movimento‖ . 
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ConformeNeri (1999) podemos avaliar o envelhecimento nas suas dimensões: 

cronológicas, biológicas e sociais.  A dimensão cronológica é aquela 

mensurada pelo calendário, contando-se em anos a idade do indivíduo. Já a 

dimensão biológica, é aquela onde se apresenta alterações de estrutura e 

funcionamento do organismo, não necessariamente, acompanhando a 

dimensão cronológica, pois este fator depende do estilo de vida, de fatores 

externos e dos cuidados que esse indivíduo recebe. Na dimensão social deve-

se analisar que o idoso pode ser visto de uma forma diferenciada, dependendo 

da cultura que o mesmo está inserido, pois a exemplo de algumas culturas, o 

idoso é visto como a figura do saber, aquele que detém a experiência de vida e 

passa a ser ainda mais importante na sociedade. Porém, em outras culturas os 

idosos são desvalorizados, taxados como improdutivos, e em decorrência de 

possíveis limitações funcionais, podem possuir algumas dificuldades de realizar 

algumas atividades que anteriormente realizavam, sendo assim, são afastados 

do convívio social. 

 

Em estudo populacional realizado por Silva et al (2013)  na cidade de São 

Paulo foi identificado uma correlação entre sintomas depressivos e limitação 

funcional em idosos brasileiros, estimando que cerca de 24% da limitação 

funcional apontadanos mesmos poderia ser atribuída aos sintomas 

depressivos, trazendo a tona que as tais dificuldades  podem 

afetarconsideravelmente no bem estar físico e mental dos indivíduos na 

terceira idade.Fielder ePeres(2008)acrescentam que  podemos definir a 

capacidade funcional como a competência que os indivíduos idosos têm em 

viver de forma independente, decidindo e atuando efetivamente no seu 

cotidiano. 

 

Portanto, após observar diferentes pontos de vista, podemos avaliar o 

envelhecimento como algo inevitável e uma fase peculiar onde ocorrem 

algumas alterações, como a diminuição das capacidades físicas e psicológicas, 

o aparecimento de limitações funcionais (aumentando assim do risco do 

sedentarismo e de exclusão social), bem como a perca da aptidão física, 

influenciando diretamente na qualidade de vida do ser, tornando estes fatores 

pontos de discussão dentro da comunidade cientifica relacionado aos 

exercícios físicos durante tal processo, não se discutindo mais os seus 

benefícios, mas sim as formas mais adequadas de orientação destes 

exercícios, já que segundo Alves et al (2004), praticar exercício físico, além de 

combater o sedentarismo, contribui também para a manutenção da aptidão 

física do idoso, melhorando suas capacidades físicas e saúde, diminuindo as 

causas e efeitos deletérios o envelhecimento. 

 

 Dentre demasiadas modalidades esportivas e exercícios físicos hoje 

encontrados a nossa disposição e relacionadas ao processo de 

envelhecimento, tem-se observado a hidroginástica como uma alternativa 
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recomendada não somente por profissionais de educação física, mas também 

por profissionais da medicina, como Cerri e Simões (2007) relatam em estudo 

realizado na cidade de Piracicaba/SP, que a maioria dos idosos (58%) iniciou a 

hidroginástica por ordens médicas, pois encontram neste desporto 

características peculiares que vão ao encontro das necessidades dos 

indivíduos de mais idade, assim como contribui de forma positiva em diferentes 

aspectos de vida do ser. 

 

Levando em consideração que para se obter uma melhora nas capacidades 

físicas como a resistência aeróbica, é razoável que se trabalhe exercícios mais 

intensos, Teixara et al (2007) afirmam que a hidroginásticaé totalmente 

composta  por exercícios em ambiente aquático, aproveitando a resistência da 

água como sobrecarga e do empuxo como redutor do impacto, sendo assim é 

possível trabalhar em intensidades mais altas com menos riscos de lesões. 

 

Contudo, um planejamento de atividades físicas adequado para os idosos, de 

fato,deve ter como objetivo a manutenção de suas capacidades físicas e da 

sua autonomia, mas é indispensável conhecer o nível de condicionamento 

físico dos praticantes e respeitar suas individualidades, haja vista que as 

alterações morfológicas e funcionais que acontecem nesta fase da vida, 

requerem uma atenção especial. Em exercícios aeróbicos como a 

hidroginástica Safons e Pereira (2007) descrevem recomendações 

relacionadasa intensidade de trabalho:Idosos em reabilitação e sedentários: 

40% da FCM; Idosos ativos: 50-60% da FCM;  Atletas:70% da FCM; bem como 

ressalta a importância de se atentar ao fato de que em muitos casos, a 

frequência cardíaca está alterada por conta da ingestão de medicamentos, 

sendo assim, é preciso cautela em utilizar a frequência cardíaca como 

parâmetro para prescrição do treinamento. 

 

Já em relação a estrutura para as aulas, a piscina deve ser adequada para 

atender as necessidades dos indivíduos da terceira idade, possuir diferentes 

formas de acesso como degraus, rampas, barras de apoio ao redor do espaço 

de exercicío, água em perfeitas condições, profundidade crescentee 

temperatura variando  entre 28º a 30ºC, (RAUCHBACH, 1990). 

 

Bonachela, 2001 afirmaque a hidroginástica é uma opção em condicionamento 

físico, pois é constituída de exercícios aquáticos, baseados na utilização da 

resistência da água como sobrecarga. Estes exercícios facilitam o movimento, 

condicionamento físico e o treinamento de força, com o menor impacto 

articular, tendo também como diferencial que estes exercícios podem ser 

explorados de maneira agradável e recreativa. 

 

Almeida, Veras eDoimo(2010) reforçam a ideia de utilizar este programa de 

treinamento em meio líquidoe citam que em diferentes exercícios físicos 
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recomendados para idosos, podemos ressaltar a hidroginástica, pois esta 

atividade aquática oferece vantagens como a flutuação, à resistência e a 

pressão hidrostática que, juntas, oferecem menor impacto sobre as 

articulações, melhoramo retorno venoso, possibilitama diminuição dos inchaços 

e possibilitamexercícios com maiores amplitudes de movimentos, melhorando 

assim a flexibilidade e mobilidade articular. 

 

Barbosa et al (2010)ressaltam que a hidroginástica vem se tornando uma 

atividade física popular nas últimas décadas e pode proporcionar melhoras na 

composição corporal, nas taxas de lipídios no sangue, na força muscular, na 

aptidão cardiorrespiratória, na agilidade e na flexibilidade em idosos. 

 

Bonachela,(1994, p.10) descreve em tópicos os benefícios da 

hidroginástica: 

1) Melhora o sistema cardio-respiratório, 

2) Melhora o condicionamento físico, 

3) Desenvolve os músculos, a resistência muscular, 

4) Aumenta a amplitude das articulações, 

5) Ativa a circulação, 

6) Melhora a postura, 

7) As articulações sofrem mínimo impacto. 

8) Alivia dores na coluna vertebral, 

9) Alivia as tensões e o stress do dia a dia 

10) Tem efeito relaxante 

11) Melhora os aspectos físicos e psicológicos 

12) Proporciona um bem estar físico e mental 

 

Contribuindo com os dizeres acima, Lobato (2008) comenta que a prática de 

hidroginástica regularmente, promove modificações morfológicas, fisiológicas e 

sociais, melhorando as funções orgânicas e psíquica, tendo como 

propriedades: aquecer simultaneamente as articulações e músculos 

auxiliandono tratamento de problemas articulares; fornecer o aumento 

gradativo da amplitude articular; fortalecer os músculos articulares sem riscos 

(quando aplicado corretamente) devido o fato do desporto oferecer diversos 

posicionamentos para utilizar a resistência da água; melhorar a pele devido à 

melhor irrigação sanguínea e trabalho no aparelho circulatório; facilitar o 

retorno venoso pelo efeito da pressão hidrostática, auxiliando ao não 

aparecimento de varizes; melhorar em até 60% da capacidade respiratória; 

melhorar o aparelho cardíaco, pois quando o nosso corpo está submerso até o 

pescoço, o coração bombeia  cerca de 32% mais sangue, devido a imersão 

concentrar o fornecimento de sangue ao redor do coração, ou seja, o coração 

bombeia maior volume de sangue, melhorando assim sua eficiência. 
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Entretanto, apesar de indicações atuais, o uso das propriedades da 

água vem desde a antiguidade, o meio líquido, tem grande influência na 

história da humanidade, ou seja, os homens antigos já faziam o uso dos 

banhos com diferentes propósitos. Aboarrage (2008) cita que a água sempre 

foi muito respeitada pela maioria dos povos antigos e sua utilização parece ter 

contemplado vários propósitos, entre eles o curativo. Já Valesco 

(2017)menciona que o homem e o ambiente aquático se relacionam desde a 

origem da vida, utilizando este local para diversas atividades. 

 

A Hidroginástica voltada para os fins que á utilizamos hoje,baseado 

nos relatos de Bonachela (1994), surgiu na Alemanha com o propósito de 

atender pessoas de mais idade que precisavam praticar uma atividade física, 

sem causar riscos ou lesões às articulações e que lhes proporcionasse bem 

estar físico e mental. 

 

Além da influência nos aspectos físicos e cognitivos, podemos destacar a 

hidroginástica no âmbito social durante o processo de envelhecimento, como 

uma forma de socialização, para ter ali um convívio social, fazer colegas, dividir 

suas experiências, ter diálogos, e em geral, sentir-se parte de algo, de um 

grupo, sentir-se importante novamente, assim relata CAGIGAL (1981) 

onde,uma pessoa que realiza atividade física em grupo e se perceba integrada 

ao mesmo dificilmente se sentira só. O homem é incontestavelmente um ser 

social, pois é feito para a relação com outros homens, deste modo, essa pratica 

tem um papel importantíssimo, possibilitando que os idosos levem uma vida 

mais descontraída, com mais leveza e interações sociais, sendo capaz de 

interagir com outras pessoas, participando da vida social como um grupo, se 

comprometendo, contribuindo de modo enriquecedor com resultante inserção 

no meio sociocultural. 

 

OKUMA (1998) coloca que a atividade física traz benefícios evidentes para os 

idosos, melhorando as capacidades cognitivas e psicossociais, tendo uma 

positiva relação com o bem-estar psicológico, levados por sentimentos de 

satisfação, felicidade e inclusão. Os idosos se sentem seguros e dispondo um 

melhor funcionamento intelectual, físico, afetivo e social. 

 

Dantas (2003) relata que um programa de atividade físicas como 

ahidroginástica, proporciona ao idoso praticante da modalidade um ambiente 

de maior descontração, prazer, bem-estar, contribuindo assim para  melhora 

psicológica do mesmo. 

 

Entretanto, embora tenhamos diversos indícios de que a hidroginástica seja 

demasiadamente benéfica aos indivíduos durante o processo de 

envelhecimento em diferentes aspectos, não podemos desconsiderar as 
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restrições impostas à prática deste desporto. Segundo Teixeira et al (2007, 

p.228), em relação ás contraindicações: 

As principais contra-indicações, que são similares às 

práticas de outras atividades desenvolvidas em meio 

aquoso, estão listadas a seguir:infecções;fístula  cutânea,  

feridas  abertas,  escara,  micose,  infecções urinárias, 

conjuntivite e otite;incontinência fecal ou 

urinária;insuficiência respiratória grave, ulceras varicosas, 

coronario-patias instáveis com crises de angina, 

insuficiência cardíaca sem acompanhamento médico, 

doenças cardiovasculares não compen-sadas, pressão 

arterial muito baixa ou muito alta não 

controlada;enfermidades neurológicas progressivas 

(miopatias), afecções agudas (febre e gripe), câncer (pele 

ou mucosa), tuberculose, sarna ou piolho, queimaduras 

graves, estado geral muito debilitado;sensibilidade ao 

cloro, epilepsia, disfagia, perfuração timpâ-nica, bolsa de 

colostomia, traqueotomia, hidrofobia. 

 

Sendo assim, conhecendo o processo de envelhecimento e suas 

características, os benefícios da utilização das propriedades físicas da água 

por meio de exercícios corporais, das modalidades de exercícios existentes, a 

hidroginástica se sobressai em relação às demais por ser realizada num 

ambiente seguro e por proporcionar, além de benefícios físicos, os benefícios 

emocionais e sociais entre os idosos, (OLIVEIRA et al.,2017) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou os indícios da utilização da hidroginástica 

como alternativa em treinamento durante o processo de envelhecimento. 

Trazendo a luz a contribuiçãoque a mesma ofereceem relação aos aspectos 

físicos, no contexto da melhora das capacidades físicas e funcionais; em 

relação aos aspectos psicológicose sociais, a partir daintegração social que a 

pratica deste exercício coletivo oferece (podendo inclusiveinfluenciar no 

controle da depressão), bem comopela capacidade de proporcionar uma 

sensação agradável e de bem-estar, estimulando assim,a autoestima pela 

superação de pequenos desafios, proporcionando uma vida social, ativa e 

independente ao idoso. 

 

Concluímos que, a partir das revisões debibliografia e do discorrer do 

trabalho, que a práticada hidroginástica é uma alternativa viávele aconselhável 

à maioria dos indivíduos envolvidos neste processo, com exceção aqueles 

cujas características se enquadravam nas contra indicações desta modalidade. 
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RESUMO  

      O presente estudo tem como tema a natação infantil e mostra 

através desse artigo as reais contribuições e benéficos que a natação infantil 

pode trazer para crianças de 5 a 12 anos. As contribuições na natação para 

crianças são muitas como a cognição, a afetividade e a coordenação motora 

mostrando que á grandes melhorias como um ser integral. Através da cognição 

que será trabalhada, a grande melhoria em seus estudos nas escolas, na 

afetividade a uma grande contribuição para que a criança crie sentimentos 

bons com professores, amigos, colegas e familiares, e a parte motora irá 

trabalhar muitas habilidades e capacidades. Com esse desenvolvimento a 

criança ganha muitos benéficos na parte respiratória, tônus muscular, cardíaca, 

desenvolve um de seus principais objetivos que é o aprendizado dos nados, 

podendo evitar acidentes e afogamentos, e muitos outros. Diante de todos 

esses benefícios, muitos pais acabam optando pela escolha da natação para 

seus filhos. Cabe ao professor, planejar suas aulas, sempre respeitando os 

alunos e passando por todos os níveis da natação, para que a criança possa se 

desenvolver e ter sempre satisfação em realizar suas atividades. O presente 

artigo foi embasado em dados coletados através de artigos, livros e revistas 

digitais (EF Deports, revista universitária, @rgumentam, scielo); a partir da 

década de 2000, abordando os seguintes temas: Os benefícios, a importância 

para o desenvolvimento, os nados e as adaptações sobre a natação infantil. 

Diante das pesquisas realizadas, foi constatado que as crianças que vivenciam 

a natação demonstram grandes desenvolvimentos. 

 

Palavras chaves: Natação infantil, Contribuições, desenvolvimento integral.  
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INTRODUÇÃO: 

            Esse artigo cientifico tem como tema a natação para crianças 

dos cinco até os doze anos, especificamente irá investigar os benefícios e as 

contribuições que esse esporte pode trazer, e terá como tópicos a se abordar a 

adaptação ao meio liquido e iniciação aos nados.  

            Serão abordados assuntos de como pode ser trabalhar para que 

a criança tenha maior facilidade na aprendizagem, que tipos de estratégias os 

professores usam nesse campo de trabalho, como as crianças veem a 

natação, e através disso como o professor pode trabalhar para o seu 

desenvolvimento integral.  

            Segundo Fortes (2010). A maioria dos pais não sabem a real 

contribuição e benefícios que a natação pode trazer aos seus filhos, e optando 

por colocar as crianças em disciplinas que trabalham muito o desenvolvimento 

cognitivo, mas deixando de lado o desenvolvimento motor e afetivo, que são 

muito importantes essa fase da criança. 

            Frente a este questionamento, o presente artigo busca verificar a 

real contribuição/benefícios da natação para crianças, como método para o 

desenvolvimento motor, cognitivo, sócio afetivo e psicológicos, assim podendo 

desenvolver integralmente a práxis. 

          As metodologias utilizadas para as pesquisas foram através de 

artigos, livros e revistas digitais(EF Deports, revista universitária, @rgumentam, 

scielo); a partir da década de 2000, abordando os seguintes temas: Os 

benefícios, a importância para o desenvolvimento, os nados e as adaptações 

sobre a natação infantil, que foram de grande contribuição para o presente 

artigo, pois haviam autores de grande relevância no tema proposto.   

  

BENEFÍCIOS DA NATAÇÃO PARA CRIANÇAS: 

         A natação é um dos esportes mais completos para a prática 

infantil, pois contribui em vários aspectos para a criança, fazendo assim com 

que possa trabalhar o ser humano integralmente. Mas o que seria um ser 

humano integral? Afirma Fernandes e Lobo (2006). Para se trabalhar a criança 

integralmente, a atividade precisa desenvolver o cognitivo, o afetivo e o motor. 

A natação é uma atividade procurada por muitos pais pois desenvolve esses 

três elementos essenciais para a criança. 

        Segundo Fortes et al (2010) Esta prática esportiva trabalha a 

capacidade cognitiva (cognição), onde serão trabalhados a atenção, 

associação, a memória, o raciocínio, a imaginação da criança entre outros, 

então pode-se dizer que a cognição é a forma de interpretar aquilo que a 

criança está captando, seja pela audição, pela interpretação ou pelo linguajar. 

A cognição está diretamente ligada a aprendizagem, e a aprendizagem ligada a 

infância, pois é nesse período da vida que serão adquiridos os conhecimentos, 

fazendo com que a criança deixe de ser uma ‗folha em branco‘ para começar a 

adquirir conhecimentos que serão ensinados a ela.  
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         A afetividade é a capacidade da criança de criar sentimentos, 

como carinho, amizade, companheirismo, paixão, entre outros, a criança irá 

colocar em prática esses sentimentos com seu professor, colegas, amigos e 

familiares, pode-se dizer que afetividade será de grande contribuição para que 

o aluno possa adquirir novos conhecimentos através da natação. De acordo 

com Moreira (2009). A natação não é importante só para o desenvolvimento 

físico da criança, mas também contribui para a inteligência e personalidade, 

fazendo com que essa criança se desenvolva por completo, tendo um 

rendimento muito melhor em seu processo de cognição e afetividade. 

         Conforme Moreira (2009) O desenvolvimento motor é dividido em 

capacidades e habilidades, ambos serão desenvolvidos na natação infantil; as 

habilidades motoras, correr, pular, saltar e empurrar, são movimentos básicos, 

mas que podem ser aprimorados na natação. Já as capacidades, as crianças 

irão aprender ou aperfeiçoar com a ajuda do seu professor, fazendo com que 

ela desenvolva velocidade, agilidade, flexibilidade, lateralidade entre outros, 

ajudando na coordenação e propriocepção de pernas e braços e todo o corpo. 

Apesar de diferentes a habilidade e a capacidade estão ligadas uma a outra e 

sempre serão trabalhadas juntas.  

        Segundo Canossa et al, (2007 apud Oliveira 2013 p. 112): 

 

―Outros benefícios da natação podem ser mencionados: 

aprimoramento da coordenação motora e das noções de 

espaço e tempo, preparo psicológico e neurológico, 

melhoria da qualidade do sono, do apetite e da memória.‖ 

          

        A respiração e o sistema circulatório é algo que a natação trará 

vários benefícios em qualquer indivíduo, melhorando toda a aptidão e 

condicionamento físico, assim melhorando a circulação sanguínea e a entrada 

de oxigênio nos pulmões, um dos maiores benéficos da natação para crianças 

é a hematose, onde acontece processo de troca de gases, oxigênio e gás 

carbônico assim tornando os pulmões mais eficientes. De acordo com Oliveira 

et al, (2013)  Proporciona benefícios físicos, orgânicos, sociais e recreativos. 

Como os exercícios respiratórios, realizando a inspiração pela boca e 

realizando a expiração pelo nariz dentro da piscina, traz diversos benefícios, 

pois aumenta o débito cardíaco em relação ao nível basal fazendo com que 

haja uma expansão pulmonar; aumenta o fluxo sanguíneo através dos 

músculos ativos através das movimentações de braços e pernas, eleva-se a 

pressão arterial e venosa; assim estimula-se o metabolismo geral do 

organismo. 

         Mas quando abordamos de desenvolvimento e benefícios para 

crianças temos que trabalhar o seu mundo lúdico, que nada mais é que uma 

atividade divertida, prazerosa, com brincadeiras e que tenha o ato de brincar, é 

através das brincadeiras na piscina que as crianças se sentem estimuladas, 
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assim conseguem aprender, criar, descobrir, experimentar e relacionar 

conteúdos e conceitos em atividade aquática. Afirma Zulietti, Souza (2002). As 

atividades com brincadeiras (lúdicas) contribuem muito para o desenvolvimento 

da criança na natação, fazendo com que elas possam ter uma boa autoestima 

e confiança realizando melhor a atividade. Cabe ao professor respeitar a 

individualidade de cada aluno, pois cada aluno estará em uma fase de 

desenvolvimento diferente e reagem de maneiras distintas aos estímulos 

aplicados pelo professor. 

        Segundo Zulietti, Souza (2002 p.13 ) completa a afirmação ao dizer 

que : 

―A natação ou qualquer outra área na Educação Física 

deve proporcionar o inter-relacionamento entre o prazer e 

a técnica, através de procedimentos pedagógicos 

criativos, podendo ser sob formas de jogos, brincadeiras, 

desde que visando sempre o desenvolvimento da 

criança.‖  

          

Segundo Fortes (2010 apud Graef; Cruel 2006). Muitos pais 

procuram a natação para seus filhos, pois é um meio de sobrevivência em um 

ambiente aquático, esta atividade pode salvar muitas crianças do risco de 

afogamento, uma das maiores taxas de mortalidade infantil, por tanto quanto 

antes as crianças praticarem natação menor será a probabilidade de um 

afogamento, alguns desses afogamentos podem ser evitados com objetos de 

segurança flutuadores (boias, espaguetes, etc.), mas ainda assim, pode ocorrer 

algum acidente.  

        Então, como reduzir o risco de afogamentos? É muito importante 

que o quanto antes as crianças aprendam a sobreviver em um ambiente 

aquático, como piscina, rios, lagos e mares, deve ser ensinado nados de 

sobrevivência para que esse risco possa ser minimizado. A natação infantil 

pode ser praticada por bebes, crianças e adolescentes, por isso pode reduzir a 

taxa de mortalidade entre essas fases da vida. 

        Afirma Saavera, et al (2003) Deslocar-se no meio liquido, e 

realizando movimentações de membros superiores e inferiores dentro da agua, 

resulta em um deslocamento em um meio liquido, ocasionado pela propulsão, e 

assim conseguindo vencer a resistência e conseguindo se descocar.  

         É através dessa propulsão que as crianças podem se deslocar em 

um meio liquido e assim evitar um acidente como é o afogamento; essa 

propulsão ira ser melhor desenvolvida em crianças entre os 5 até os 12 anos, 

pois é onde as crianças já podem ter um maior alto controle sobre o seu corpo. 

            De acordo com Oliveira et al, (2013) Hoje esse esporte é 

considerado um dos esportes que mais trazem benefícios a saúde, reforçará a 

resistência do organismo, além de ajudar na prevenção e recuperação de 

problemas ortopédicos em todas as outras faixas etárias.  
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ADAPTAÇÃO AO MEIO LIQUIDO:  

         Esse processo de adaptação ao meio liquido requer muita 

paciência do professor como do aluno, pois pode demorar alguns meses para 

que a criança de adapte ao meio liquido. Ferreira e Kleinubing (2003), 

complementa a afirmação ao dizer que: No processo de adaptação pode chega 

três tipos de alunos para os professores, os que já passaram por um processo 

de adaptação ao meio liquido, através de academias, clubes, escolas ou outros 

lugares que oferece a estrutura de professores e piscina, temos o aluno que 

não tem medo de água (de nadar), mas não sabe realizar nada em uma 

piscina, nem mesmo uma simples respiração.  

         Esse aluno deve ser muito bem adaptado ao meio liquido para que 

não sofra nenhum trauma ou acidente aquático, pois isso resultará em uma 

nova adaptação e consequentemente dificuldades no seu desenvolvimento. 

Temos os alunos que já sofreram ou presenciaram algum acidente aquático, 

crianças que já passaram por essa situação, devem ser tratadas com muita 

atenção, pois, requer um cuidado maior, a evolução dessa criança será um 

pouco mais lenta que as demais, devido a toda situação envolvida no seu 

psicológico; a primeira sensação que o professor deve transmitir aos pais e a 

criança é a segurança, pois é através dessa segurança que o aluno irá se 

sentir confiante para superar o seu desafio.  

         Mas qual será a estratégia usada pelos professores para essa 

adaptação? Afirma Zulietti, Souza (2002) O lúdico é algo que será muito 

trabalhado nessa fase de aprendizado, pois, é através dele que os alunos 

conseguiram se desenvolver de uma maneira mais significativa, esse trabalho 

lúdico será através de brincadeiras aquáticas, desafios para as crianças, 

estratégias que o professor utiliza para a apresentação dos materiais didático 

de uma aula de natação.  

         Muitos desses materiais didáticos como pranchas, colchões e 

espaguetes, são produzidos pensando em como as crianças vão se sentir 

estimuladas a aprendizagem, então eles são fabricados com formas, cores, 

tamanhos diferentes para que essa aula seja a mais divertida possível.  

         Segundo Fernandes e Lobo (2006 p. 5) afirma: 

 

―Elas afirmam que: Quando o ensino é focado no produto 

aspectos como a etapa de desenvolvimento da habilidade 

do nadar em que o aluno se encontra, sua faixa etária, 

seus interesses e possibilidades físicas particulares não 

são considerados, o que pode tornar a aprendizagem 

monótona e sem significado para quem aprende e 

repetitivo e desinteressante para quem ensina.‖ (2006, 

p.5)  
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        Conforme Gallahue (2005) Esses materiais (pranchas, espaguetes, 

entre outros), servem para trabalhar a coordenação motora, assim sendo 

facilitadores na aprendizagem dos nados, podendo exercer sua coordenação 

motora grossa, resultando em movimentos maiores e trabalhando o maior 

grupo muscular, isso não quer dizer que a natação não envolva a coordenação 

motora fina, que são movimentos onde requer um menor e mais sensível grupo 

muscular, movimentos de lábios, olhos e mãos são exemplos de coordenação 

motora fina, desenvolvendo a coordenação motora através da natação a 

criança irá melhorar o seu tônus muscular podendo realizar os exercícios em 

através de impulsos nervosos que irão fazer com que as crianças realizem as 

atividades. 

         Na natação infantil, há trabalhos específicos na água, mas nada 

impede que o professor desenvolva o aluno também fora da água, assim 

fazendo com que ele desenvolva os saltos da borda, podendo ser colocado a 

novos desafios, progredindo e tendo uma evolução constante. 

          Como afirma o autor Canossa (2007). O professor pode criar um 

leque de possibilidades para que a criança aprenda fora da água, elaborando 

circuitos entre outros, onde irá contribuir com atividades motoras que envolvam 

o correr, lateralidade, pulos, agachar, chutar e empurrar, pode-se desenvolver 

a parte cognitiva, fazendo com que os alunos resolvam diversas atividades em 

disciplinas que trabalha mais a parte cognitiva, resolvendo diversas situações 

em duplas, trios e até mesmo em grupo, criando uma afetividade com os 

colegas e amigos.  

         A natação infantil, pode sim contribuir para o desenvolver da 

criança na escola e contribuir em seus conhecimentos, trabalhando de forma 

lúdica e divertida, as atividades fora da água serão um diferencial para que as 

aulas não se tornem monótonas e sim cada vez mais atrativas para as 

crianças. Afirma Ferreira e Kleinubing (2003) Na idade de 5 a 12 anos a forma 

que é mais utilizada na adaptação da natação é por meio das brincadeiras 

individuais e em grupo, ou seja, de maneira lúdica onde a criança não percebe 

que a maioria dos movimentos corporais que está fazendo é da natação e com 

isso se torna mais fácil o aprendizado da mesma. Nestas brincadeiras podem 

incluir a imersão e a flutuação onde a criança ira aprender a mergulhar e 

manter a estabilização no momento em que ela irá boiar e/ou flutuar, estas 

atividades podem ser feitas com auxílio de equipamentos ou não, tudo 

dependerá da criança. 

         Nessa fase de adaptação ao meio liquido em que a criança se 

encontra, o professor deverá trabalhar primeiro a parte da respiração com o 

rosto submerso, para que a criança consiga relacionar a respiração boca e 

nariz, assim evitando com que essa se engasgue com a água. Será feita 

flutuações em decúbito ventral (barriga para baixo), e em decúbito dorsal 

(barriga para cima), para que a criança consiga ter equilíbrio dentro da piscina, 

e consiga realizar o deslize que é o deslocamento por impulsão.  
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         Após esse estágio ser alcançado pela criança, deve-se propor o 

deslocamento com propulsão de perna, realizando pernadas com semi-flexão 

de quadril e joelho e com  os pés em flexão plantar, para que o dorso do pé 

bata na água e realize uma propulsão eficiente, os exercícios devem ser feitos 

com materiais aquáticos para que o aluno sinta mais segurança e lhe ofereça 

maior flutuabilidade, e aos poucos ir trocando de matérias com menos 

flutuação, até que a criança consiga se deslocar sozinha dentro da água.  

         Conforme Barbosa et al (2011) Com o desenvolvimento 

acontecendo dos membros inferiores (pernas), o professor deve estimular para 

que o aluno também movimente os membros superiores (braços), realizando 

em seu primeiro estimulo seria o nado sobrevivência, realizando flexão do 

cotovelo puxando a água para o peito alternando os braços, e realizando as 

pernadas alternadas para ajudar na propulsão, ainda nessa fase e estágio que 

a criança se encontra, serão realizados movimentos de rotação dos braços 

(rotação de braços do nado crawl e costa rudimentar), para que começa uma 

pequena iniciação de movimentos especializados dessa modalidade esportiva, 

o nado submerso no fundo da água também será ensinado trabalhando o seu 

fôlego e a respiração, adquirindo maior condicionamento, fazendo com que 

haja uma expansão pulmonar, melhorando seus sistemas cardiovascular e 

respiratório.  

 

 INICIAÇÃO AOS NADOS  

         Na fase de iniciação dos nados, a criança deverá já ter passado 

pela fase de adaptação ao meio liquido, e passado por todas as etapas que 

compõe essa fase, pois, na iniciação os alunos vão presenciar e vivenciar 

atividades, exercícios, com maior complexidade para continuar seu 

desenvolvimento dentro da natação.  

         Afirma Gallahue (2005) A idade que uma crianças que podem 

começar a fase de iniciação varia muito de aluno para aluno, pois depende do 

seu desenvolvimento adquirido e assimilado, crianças de 7 a 12 anos estão na 

fase motora especializada, padrões de movimentos fundamentais em formas 

mais especificas e mais complexas, mas nada impede que alunos com menor 

idade possa estar nessa fase de desenvolvimento, o objetivo do professor deve 

ser o de ajudar as crianças a aumentar o controle motor e a competência em 

inúmeras atividades, então esses alunos conseguem desenvolver e assimilar 

melhor a tarefa, na natação infantil o foco será a técnica da iniciação dos 

nados, serão repetidas algumas vezes o mesmo movimento para que a criança 

consiga assimilar e coordenar o nado. 

         Segundo Oliveira et al (2013 p.117 ) 

 

―Na natação, a aprendizagem deve estar fundamentada 

em objetivos gerais e específicos que considerem as 

habilidades motoras específicas necessárias à execução 
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de determinado movimento de acordo com o nível de 

desenvolvimento maturacional e repertório motor do 

indivíduo‖. 

          

        O controle motor que a criança irá trabalhar será a coordenação 

fina e grossa, fazendo com que o movimento mais simples e complexo sai de 

uma maneira considerada boa para aquela atividade. Na coordenação motora 

grossa será feita a propulsão de pernas, o giro dos braços, rolamento de 

tronco, entre outros. E na coordenação fina, o professor desenvolverá a técnica 

das entradas das mãos, a junção dos dedos para que o aluno não nade de 

mão aberta e posicionamento da cabeça dentro e fora da água. Conforme 

Gallahue (2005) Nessa fase da aprendizagem na iniciação o principal foco do 

professor será propulsão das pernadas do nado costa e do nado crawl, e a 

braçada do nado costa e crawl. Fazendo com ele a criança deixe a fase 

rudimentar, onde a criança não tem total controle do movimento que ela está 

exercendo, fazendo com que seu nado em decúbito ventral e dorsal sai 

descoordenado, assim o professor trabalha para aperfeiçoar pernadas e 

braçadas, fazendo com que deixe a faze rudimentar para especializada. 

         Na técnica do nado crawl, o professor deve dar atenção a pernada 

e ver se o movimento está sendo bem feito pelos alunos, com movimentos 

alternados, que tire somente o pé de dentro da água, batendo um de cada vez. 

Na braçada do nado crawl, a técnica não precisa ser perfeita, mas o aluno deve 

conseguir girar o braço, puxar a água quando o braço estiver dentro da água 

(parte submersa), e concluindo com o giro fora da água, tirando todo o braço 

de dentro da água colocando mãos e cotovelos fora da piscina com o 

movimentos alternados (parte aérea).  

         De acordo com Barbosa et al (2011 p.1-17 n156 ): 

 

―caracterizadores da técnica alternada, como seja: (i) o 

equilíbrio estático e dinâmico; (ii) a ação isolada de cada 

membro inferior; (iii) a ação isolada de cada membro 

superior; (iv) a sincronização entre a ação dos dois 

membros inferiores; (v) a sincronização entre a ação dos 

dois membros superiores; (vi) o ciclo respiratório; (vii) a 

sincronização entre a ação dos membros inferiores e o 

ciclo respiratório; (viii) a sincronização entre a ação dos 

membros inferiores e dos membros superiores e; (ix) a 

sincronização entre a ação dos membros superiores e o 

ciclo respiratório.‖ 

          

        Como afirma o autor Barbosa et al (2011) Se o aluno já está na 

iniciação ao nado crawl, o professor deve lhe ensinar a técnica da respiração 

lateral, assim adquirindo maior lateralidade e exercendo o rolamento do tronco. 
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Nesse tipo de respiração temos a respiração unilateral onde a criança respira 

somente de um lado, normalmente é sempre do lado dominante, mas temos a 

respiração unilateral, onde será desenvolvida a respiração tanto do lado direito 

quando do lado esquerdo, assim desenvolvendo o seu lado dominante e não 

dominante. Através disso o professor lhe ensinara a contar o número de 

braçada para poder realizar a respiração unilateral ou bilateral trabalhando a 

sua parte cognitiva dentro da natação.  

         Segundo Barbosa et al (2011) Na respiração unilateral será 

realizada a contagem em números pares, seja 2x1, 4x1, 6x1,8x1 onde o aluno 

efetuará o número de braçadas (2, 4, 6, 8), para uma respiração lateral. 

Respiração bilateral será feita a contagem em números impares, seja 3x1, 5x1, 

7x1, 9x1 onde o aluno efetuará o número de braçadas (3, 5, 7, 9), para uma 

respiração lateral. Assim trabalhando todo o seu sistema respiratório, havendo 

uma grande expansão dos seus pulmões. Afirma Barbosa et al (2011) Já a 

técnica do nado costa é bem parecida com a do nado crawl, a diferença é que 

os exercícios serão feitos na posição dorsal (com a cabeça para fora da 

piscina\costas), nas pernadas as pontas dos pés devem sair levemente para 

fora e os joelhos não podem sair de dentro da água, e as braçadas do nado 

costas devem ser alternadas e para trás; esses são  os movimentos e 

correções que os professores devem fazer; nunca exigindo dos alunos a mais 

perfeita técnica, pois são crianças e veem a aula de natação como uma grande 

diversão aquática. 

         A submersão aquática também é trabalhada, mas essa atividade 

em o mundo lúdico mais ativada, normalmente são jogados na piscina pinos, 

argolas e objetos que afundam na piscina e assim fazendo com que trabalhem 

a submersão, a respiração, e expiração tanto com a boca quanto pelo nariz. Na 

transição da adaptação para a iniciação, a profundidade e o comprimento da 

piscina será maior, a profundidade vai aumentando gradativamente, e no ponto 

mais fundo são utilizadas mesinhas para os alunos ficarem em cima, pois a 

profundidade normalmente os impedem de ficar com os pés no fundo;   a 

utilização de brinquedos, bolinhas, cubos e outros objetos coloridos são 

retirados as poucos e substituídos por equipamentos da natação como 

pranchas, espaguete, flutuadores de diversas cores  para manter o lúdico com 

as crianças.  

         De acordo com Zulietti et al (2002 p.16) 

 

―A aprendizagem da natação para crianças, em geral, é 

realizada respeitando-se idades e habilidades conforme o 

seu desenvolvimento, e, assim, não tornando o ensino 

precoce, pois pode prejudicar o seu desenvolvimento. ‖  

         

   Com o aperfeiçoamento dos nados crawl e costa, o professor poderá 

desenvolver os outros dois estilos que faltam aprender, mas pensando em 
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ensinar de uma forma rudimentar, pois, os outros nados é de uma dificuldade 

ainda maior, Barbosa et al (2011) complementa a afirmação ao dizer que: O 

aprendizado para as crianças da fase de iniciação continua com o aprendizado 

da braçada do nado peito, onde o aluno pode executar somente a braçada sem 

a execução da pernada do peito, mas também pode ser trabalhada com a 

utilização da pernada de outros nados como a do crawl, fazendo assim que o 

aluno trabalhe a coordenação da junção de dois nados diferentes sendo 

trabalhados juntos.  

    Com o conhecimento passado para o aluno e seu desenvolvimento 

sendo positivo, o profissional de educação física mostrara como deve ser 

executada a pernada do nado peito, sendo executada com o auxílio de 

materiais flutuantes como pranchas e espaguetes. A execução da braçada e 

pernada do nado peito em conjunto será feita aos poucos devido à 

complexidade da execução do nado, pois precisa de muita coordenação e 

habilidade. 

       Segundo Barbosa et al (2011 p. 1-17 n156) afirma: 

 

―No entanto, há a frisar que a metodologia de ensino a 

adoptar não contempla o ensino exclusivamente analítico 

(i.e. isolado de cada segmento) mas antes que, após uma 

breve compreensão e exercitação com recurso a esta 

metodologia, a ação em causa deve ser integrada no 

movimento global a assimilar.‖ 

          

        No processo de aprendizagem do nado borboleta, o professor 

ensinará só a pernada do nado (a ondulação), pois a braçada do nado 

borboleta exige muita força de todo o membro superior e assim pode dificultar a 

criança através da execução da braçada, o nado borboleta as pernas realizam 

uma propulsão em conjunto diferente do crawl que as pernadas são alternadas 

e da mesma forma é realizada a braçada do nado borboleta. 

 

 

CONCLUSÃO  

Este trabalho mostra que a natação infantil contribui e traz muitos 

benefícios para crianças de 5 a 12 anos, mostrando que essas crianças podem 

se desenvolver como um ser humano integral, assim trabalhando sua parte 

cognitiva, afetiva e psicomotora. 

Através da natação o aluno poderá desenvolver sua imaginação, seu 

raciocínio, memória, atenção e associação podendo ajudar no âmbito escolar, 

em casa e em outras tarefas do dia-a-dia, então na natação as crianças pode 

sim desenvolver sua cognição que está totalmente relacionada a 

aprendizagem. 
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A parte afetiva a natação desenvolve grandes sentimentos entre 

professor-aluno, aluno-professor e entre os alunos, criando novos laços de 

amizade, companheirismo, respeito, então na natação as crianças pode sim 

desenvolver sua afetividade que está totalmente relacionada a criar e a sentir 

novos sentimentos bons. 

Dento da natação, os alunos desenvolvem habilidades e capacidades 

motoras, passando de uma fase de associação, rudimentar, até chegar a uma 

fase especializada, desenvolvendo lateralidade, flexibilidade, coordenação 

motora fina e grossa, velocidade, agilidade, destreza, entre outros. Mas para 

desenvolver tudo isso o professor utiliza formas bem divertidas e prazerosa, 

criando uma grande brincadeira aquática e desenvolvendo sua parte lúdica. 

Temos grandes benefícios através da natação, pois ela ajuda a trabalhar 

melhor todo o sistema respiratório e cardiovascular, ajuda no tônus muscular, e 

desenvolve o primordial que é ensinar a criança a nadar assim podendo evitar 

acidentes e afogamentos.  

Cabe então, ao professor planejar pedagogicamente suas aulas, 

passando por todos os níveis da natação realizando uma boa adaptação ao 

meio liquido para que ela possa desenvolver os nados de uma maneira 

satisfatória, assim preparando atividades adequadas para cada fase da 

criança. 

Verificamos que essa prática esportiva traz inúmeros benefícios e 

grandes contribuições para as crianças, por isso muitos pais procuram esse 

esporte por trazer muitos aprendizados e desenvolvimentos. 
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RESUMO 
Esta pesquisa teve como objetivo analisar as condições da infraestrutura escolar – 
quadra poliesportiva, destinada às aulas de Educação Física e sua influência na 
participação dos alunos dos 9° anos do ensino fundamental de seis escolas da rede 
pública estadual de Boa Vista/RR. Como metodologia,foi utilizada a pesquisa com 
abordagem qualitativa. Um levantamento interpretativo de opiniões e compreensão da 
realidade, sem dados estatísticos.Como técnicas, foram utilizados: 1) a observação ―in 
loco‖, com objetivo de conhecer a infraestrutura das escolas selecionadas e 2) 
questionário aberto, com 10 alunos do 9° ano de cada escola, tendo uma amostra de 
60 alunos. A seleção foi de modo aleatório de acordo com a disponibilidade e 
interesse dos alunos em participar da pesquisa. A escolha do segmento 9° ano, foi 
feita em função de observarmos que há uma maior resistência destes estudantes em 
participar das atividades práticas da disciplina. Quanto aos procedimentos éticos, 
inicialmente foi realizado uma carta de apresentação seguida de autorização para os 
gestores das escolas.Os itens analisados da infraestrutura escolar foram: a quadra 
poliesportiva e equipamentos para aulas de Educação Física. Destacou-se que todas 
as escolas da pesquisa possuem quadra poliesportiva, o que revela um ponto positivo. 
Foi encontrado quadras com pisos irregulares, linhas de marcações desgastadas, 
arquibancadas com rachaduras, equipamentos inexistentes e ou sucateados, alunos 
desmotivados e desinteressados, mas consciente da importância da atividade física 
escolar para o seu desenvolvimento físico, motor, cognitivo e social. Vale ressaltar, 
que foi possível detectar que a maior parte dos conteúdos da disciplina, fica somente 
na parte conceitual, tornando-a limitada, reduzindo possibilidades de ensino e 
aprendizagem ao aluno, bem como sua participação nas atividades 
práticas.Considerando estes resultados, concluiu-se que a falta de infraestrutura 
adequada destinada às aulas de Educação Física, gera diretamente um 
comprometimento na qualidade de ensino e desinteresse nos alunos em participar das 
aulas práticas.Espera-se com o estudo mostrar com transparência a realidade vivida 
pelos professores de Educação Física da rede pública em Boa Vista/RR e um alerta 
ao poder público sobre a necessidade de intervenções einvestimentos por parte da 
infraestrutura escolar - quadra poliesportiva.  
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