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A busca pela saúde e adoção de hábitos saudáveis são temas atualmente bastante discutidos. A 

escola como espaço de produção e construção de conhecimentos é o local ideal para que 

crianças e adolescentes adquiram bons hábitos de saúde que podem se manter ao longo da vida. 

O objetivo deste estudo foi verificar se o conhecimento dos benefícios do exercício físico para 

a promoção da saúde, afetam o nível de atividade física (NAF) de estudantes do ensino médio 

de escolas públicas Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, bem como associar o nível de 

atividade física com as barreiras percebidas à prática. Participaram 851 escolares da rede 

pública estadual. Para se obter as informações referentes ao NAF foi utilizado o Questionário 

Internacional de Atividade Física (IPAQ), versão curta. Para verificar o conhecimento dos 

benefícios do exercício físico para a promoção da saúde foi utilizada uma questão de um 

questionário validado para a utilização em estudantes brasileiros. Para a identificação das 

barreiras que dificultam a prática de atividade física, foi utilizado o instrumento proposto por 

Santos et al. (2010), composto por 12 questões. Para a análise dos dados foi realizada a 

estatística descritiva e a normalidade dos dados foi verificada através do teste de Kruskal-

Wallis. Para a comparação entre grupos das variáveis contínuas paramétricas foi utilizado o 

teste Z para amostras independentes bicaudal, já para as não-paramétricas foi utilizado o teste 

Z de Kolmogorov-Smirnov. Foi utilizado o teste qui-quadrado para as comparações das 

variáveis categóricas. Para a análise de associação entre o NAF e o número de barreiras 

percebidas foi utilizado o teste de correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi 

de 5% em todos os testes. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas do 

NAF entre o grupo que tinha conhecimento sobre o papel da atividade física na saúde e o grupo 

que não tinha este conhecimento (p=0,380). As barreiras percebidas mais referidas foram: falta 

de companhia (59,22%), não ter lugares perto de casa com a atividade física que gosta (48,17%) 

e o clima (47,47%). As análises dos resultados mostraram que existe uma associação entre o 

NAF e as barreiras percebidas (p = 0,000) e esta é inversamente proporcional (r = -,222). 

Concluiu-se que o fato de ter maior ou menor conhecimento sobre os benefícios da atividade 

física não tem relação com o NAF, a maioria dos estudantes é insuficientemente ativa e que 

quanto maior o número de barreiras percebidas à prática, menor tende a ser o NAF de estudantes 

do ensino médio da rede estadual de ensino do estado do Rio Grande do Sul.  

 

Palavras-chaves:  Educação Física Escolar. Conhecimento. Barreiras. Atividade Física.
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ADVISER: Daniela Lopes dos Santos 

 

 

Health and the adoption of healthy habits are topics highly discussed nowadays. The school 

beeing a space of knowledge production, is the ideal place for children and adolescents to 

acquire good health habits that may be maintained throughout life. The objective of this study 

was to verify if the knowledge about the physical exercise benefits for health promotion affects 

the physical activity level (PAL) of high school students from public schools of the State of Rio 

Grande do Sul, as well as to associate the PAL with perceived barriers. The studied sample had 

851 students from the state public network. For the collection of information regarding the PAL, 

the International Activity Questionnaire (IPAQ), short version, was used. To verify the 

knowledge of the benefits of physical exercise for health promotion, a questionnaire validated 

for the Brazilian students was used. For the identification of perceived barriers for physical 

activity, the instrument proposed by Santos et al. (2010), composed of 12 questions, was used. 

Descriptive statistics were performed for the data analysis and the data distribuition was tested 

with the Kruskal-Wallis test. For the comparison of parametric continuous variables between 

groups, the two-tailed independent samples Z test was used, whereas the Kolmogorov-Smirnov 

Z test was used for non-parametric variables. The chi-square test was used for the comparisons 

of categorical variables. For the association analysis between PAL and the number of perceived 

barriers, the Spearman correlation test was used. The level of significance was 5% in all tests. 

No statistically significant differences were found in the PAL between the group that had 

knowledge about the role of physical activity in health and the group that did not have this 

knowledge (p = 0.380). The most mentioned barriers were: lack of company (59.22%), not 

having places close to home with physical activity (48.17%) and climate (47.47%). The analysis 

of the results showed that there is an association between the PAL and the PB (p = 0.000) and 

that it is inversely proportional (r = -.222). It was concluded that the fact of having greater or 

lesser knowledge about the benefits of physical activity is not related to the PAL, most of the 

students are insufficiently active and that the greater the number of perceived barriers for 

physical activity the lower tends to be the PAL OF high school students from the state education 

network of Rio Grande do Sul. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Essa Dissertação está apresentada no seguinte formato: uma Introdução geral, onde 

consta a delimitação da temática a ser investigada, o objetivo geral e os específicos e a 

justificativa do trabalho. A seguir, os capítulos referentes à Revisão de Literatura e à 

Metodologia empregada na execução do trabalho.  

Os Resultados foram apresentados na forma de dois manuscritos, cada um deles 

elaborado de acordo com as normas dos periódicos – artigo 1: Conhecimento e nível de 

atividade física de escolares do ensino médio do estado do Rio Grande do Sul, cadernos de 

saúde pública e artigo 2: Nível de atividade física e barreiras percebidas à prática em escolares 

do ensino médio do Estado do Rio Grande do Sul, revista ciência e saúde coletiva, os quais 

serão encaminhados para publicação. Ao final de cada manuscrito constam as referências 

bibliográficas utilizadas na preparação dos mesmos. 

Após os Resultados, é apresentada a Conclusão geral do trabalho seguida das 

Referências, bem como dos Anexos que sustentaram o trabalho de pesquisa desenvolvido. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A atividade física é fundamental para prevenir e tratar as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), como as cardíacas, acidentes vasculares cerebrais, diabetes e câncer de 

mama e de colo do útero (OMS, 2018), assim como para melhorar a aptidão muscular, saúde 

óssea e composição corporal (WHO, 2010). A infância e a adolescência são períodos 

extremamente importantes para o desenvolvimento de um estilo de vida saudável. Os estudos 

realizados em crianças e adolescentes têm ganhado especial atenção, principalmente pelo fato 

de que as principais DCNT manifestadas durante a idade adulta parecem ter seu início nesses 

períodos (FARAH et al., 2015; KATZMARZYK et al., 2000; KIDD et al., 2003; NOWICKA, 

2007; TELAMA et al., 1997). Há evidências de que a prática de atividade física na adolescência 

pode estar associada ao nível de atividade física (NAF) na vida adulta (AZEVEDO et. al., 2007; 

TELAMA, 2009).  

A recomendação para prática de atividade física na infância e adolescência é de que todo 

jovem deveria envolver-se diariamente por 60 minutos ou mais em atividades físicas moderadas 

a vigorosas em cinco ou mais dias da semana (PATE et al., 2002; STRONG et al., 2005; WHO, 

2010) somando-se pelo menos 300 minutos de atividades físicas por semana (BIDDLE et al., 

1998), no entanto, quatro em cada cinco adolescentes, com idade entre 11 e 17 anos, não 

praticam atividade física suficiente (OMS, 2018). 

Uma possível explicação, para o baixo NAF na adolescência pode estar relacionado ao 

número de barreiras percebidas à prática (ALLISON et al., 2005). As barreiras referem-se a 

obstáculos percebidos pelo indivíduo que podem reduzir seu engajamento em comportamentos 

saudáveis (BROWN, 2005). Segundo Allison et al. (2007), a percepção de barreiras para a 

atividade física inclui tanto fatores internos (características individuais, menor prioridade para 

a atividade física e envolvimento com atividades relacionadas à tecnologia) como fatores 

externos (influência de alguém ou da família, falta de tempo, e inacessibilidade). 

No Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o Censo Escolar 2015 (BRASIL, 2015), 

existem 1.081 estabelecimentos de ensino médio e 313.294 alunos matriculados, cujos 

escolares encontram-se em idades privilegiadas para a formação de valores e hábitos favoráveis 
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à saúde. Uma ação direcionada para essa rede pública de ensino tem abrangência excepcional 

do ponto de vista geográfico e populacional. 

  Diante do exposto, este estudo tem o objetivo de verificar se o conhecimento dos 

benefícios do exercício físico para a promoção da saúde, influenciam o NAF dos escolares do 

ensino médio de escolas públicas Estaduais do Estado do Rio Grande do Sul, bem como associar 

o NAF com as barreiras percebidas à prática, buscando descobrir se essas questões são 

pertinentes aos escolares.  Assim, define-se o problema de pesquisa: Existe diferença no NAF 

entre escolares que dizem conhecer os benefícios do exercício físico e aqueles que alegam 

não conhecer? E existe associação entre o NAF dos escolares e as barreiras percebidas? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Verificar se o conhecimento dos benefícios do exercício físico para a promoção da 

saúde, influenciam o NAF, bem como associar o NAF com as barreiras percebidas à prática de 

atividade física em escolares do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do 

Sul. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar o NAF dos escolares do Ensino Médio. 

 Verificar se possuem conhecimento sobre os benefícios do exercício físico para a 

promoção da saúde. 

 Identificar as principais barreiras percebidas pelos escolares para a prática de atividades 

físicas. 

 Associar o NAF com as barreiras percebidas à prática. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A reflexão sobre o crescimento do sedentarismo e os inúmeros benefícios da atividade 

física na vida das pessoas, como um meio de proteção de diversas doenças e melhoria da 

qualidade de vida, determinou a escolha deste tema de pesquisa. 

Na prática profissional, atuando com crianças e adolescentes, compreende-se o quanto 

o espaço escolar é privilegiado para uma atuação comprometida no desenvolvimento de valores 

e atitudes que possam levar a prática regular de atividade física como um hábito de vida, 

destacando-se a importância da escola e do profissional de educação física. Por outro lado, 

faltam explicações de por que o sedentarismo continua aumentando na população de escolares, 

mesmo num momento em que os benefícios da prática regular de atividades físicas são 

comprovados, reconhecidos e divulgados.  

Assim, espera-se que os resultados encontrados possam, além de ampliar o universo de 

informações acadêmicas, servir de base para se direcionar intervenções as reais necessidades 

encontradas e a novos questionamentos.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ATIVIDADE FÍSICA E RECOMENDAÇÕES PARA A PRÁTICA EM 

ADOLESCENTES  

 

A atividade física é definida como sendo qualquer movimento corporal produzido pelos 

músculos esqueléticos que requeiram gasto de energia – incluindo atividades físicas praticadas 

durante o trabalho, jogos, execução de tarefas domésticas, viagens, atividades de lazer 

(NAHAS, 2013; OMS, 2010).   

 O termo "atividade física" não deve ser confundido com "exercício físico", que é uma 

subcategoria da atividade física e é planejada, estruturada, repetitiva e tem como objetivo 

melhorar ou manter um ou mais componentes do condicionamento físico. A atividade física 

moderada e intensa traz benefícios para a saúde (OMS, 2014). 

Em adolescentes, diversos estudos observam a associação da atividade física com 

fatores de risco cardiovascular (ANDERSEN et al., 2006), síndrome metabólica (PLATAT et 

al., 2006) e obesidade (RODEARMEL et al., 2007). Estes achados são preocupantes tendo em 

vista que a presença de disfunções metabólicas na infância e adolescência aumenta o risco para 

morbimortalidade precoce na vida adulta (HALLAL et al., 2006).   

Considerando a importância da prática de atividade física, a fim de trazer benefícios 

para a saúde, sugere-se que os adolescentes pratiquem 60 minutos ou mais por dia de atividades 

físicas de intensidade moderada a vigorosa (AFMV) (BIDDLE, 1998 apud PROCHASKA et 

al., 2001; OMS, 2010; OMS, 2018; PATE et al., 2008; STRONG et al., 2005) somando-se pelo 

menos 300 minutos de atividades físicas por semana (BIDDLE et al., 1998). Em todo o mundo, 

quatro em cada cinco adolescentes, com idade entre 11 e 17 anos, não praticam atividade física 

suficiente (OMS, 2018).  

A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada em 2015, utilizou como 

critério para classificar o NAF dos escolares dois diferentes indicadores: o de atividade física 

acumulada e o de atividade física globalmente estimada, sendo considerados ativos aqueles que 

acumularam 300 minutos ou mais de atividade física semanal e insuficientemente ativos aqueles 

que tiveram 1 a 299 minutos de atividade física por semana (BRASIL, 2015). 

Ainda que a atividade física represente um importante componente para a promoção da 

saúde, os dados de vários países sugerem que uma proporção substancial de crianças são 
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insuficientemente ativas para alcançar benefícios para a saúde (ANDERSEN et al.; 2006; 

JANSSEN et al., 2010) e que NAF diminui ao longo da infância e na adolescência (DUMITH 

et al., 2011; MARKS et al., 2015). O baixo NAF entre crianças e adolescentes têm sido 

atribuídos ao aumento do tempo em frente às telas (TV, videogames e computadores), à 

diminuição do número de aulas de Educação Física nas escolas, à redução das opções de lazer 

ativo em razão do crescimento da violência urbana, preocupação dos pais com a segurança dos 

filhos (MALTA et al., 2010), assim como a falta de parques, calçadas e instalações para prática 

esportiva e lazer (OMS, 2014). 

 

2.1.1 Epidemiologia da atividade física em adolescentes 

 

A prevalência de baixos níveis de atividade é elevada e parece afetar crianças e 

adolescentes em diferentes regiões brasileiras (FARIAS JUNIOR et al., 2011; HALLAL et al., 

2010) e o atendimento às recomendações pode variar de 22,3% a 96,7% nas diversas regiões 

do país (CESCHINI et al., 2016; TASSITANO et al., 2007).  

Estudando adolescentes entre 13 e 15 anos de 34 países, Guthold e colaboradores (2008) 

notaram que apenas 28,8% dos meninos e 15,4% das meninas cumpriam as recomendações em 

relação a prática de atividade física. A prevalência mundial de inatividade física em 

adolescentes de 13 a 15 anos é de 80,0%, considerando-se a recomendação de pelo menos 60 

minutos por dia de AFMV (HALLAL et al., 2012). 

Na população brasileira a PeNSE, de abrangência nacional (todas as capitais e o Distrito 

Federal), na edição realizada em 2015, apontou que apenas 34,4% dos escolares do 9º ano do 

ensino fundamental eram ativos, ou acumularam 300 minutos ou mais de atividade física nos 

últimos sete dias, antes da pesquisa. A maioria dos adolescentes (60,8%) foi classificada como 

insuficientemente ativa e 4,8%, como inativa. O mesmo inquérito realizado em 2012, encontrou 

prevalência de inatividade física de 71,0%, sendo maior na região Nordeste (76,0%) e menor 

na região Sul (65,0%) (REZENDE et al., 2014). Outro estudo de base escolar com abrangência 

nacional, incluindo escolas públicas e privadas localizadas em zonas urbanas e rurais, encontrou 

uma prevalência de 54,3% de adolescentes brasileiros que não acumularam pelos menos 300 

minutos por semana de atividade física no lazer (CUREAU et al., 2016). 

Com abrangência estadual, foram encontrados dois levantamentos envolvendo 

adolescentes. Um foi realizado no Estado de Santa Catarina em 2001, no qual as informações 
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foram coletadas através do questionário COMPAC (Comportamento do Adolescente 

Catarinense). Foram considerados insuficientemente ativos os jovens que acumularam menos 

de 300 minutos por semana de AFMV e a prevalência de adolescentes insuficientemente ativos 

foi de 28,5% (SILVA et al., 2009). O outro estudo foi conduzido em 2006 como parte de um 

projeto denominado “Estilos de Vida e Comportamento de Risco à Saúde de Estudantes do 

Ensino Médio de Pernambuco”, e utilizou uma versão traduzida do Global School-based 

Student Health Survey, proposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Todos os 

escolares que relataram praticar 60 minutos ou mais de atividades físicas de intensidade 

moderada a vigorosa em pelo menos cinco dias da semana foram classificados como “ativos”, 

enquanto os demais foram considerados como expostos a nível insuficiente de prática de 

atividade física (insuficientemente ativos) e a maioria dos estudantes (65,1%) apresentou níveis 

insuficientes de atividade física (TENÓRIO et al., 2010). Segundo a OMS (2014) ao se 

tornarem mais ativas ao longo do dia de maneiras relativamente simples, as pessoas 

conseguiriam facilmente atingir os níveis recomendados de prática de atividades físicas. 

 

2.2 BENEFÍCIOS DA PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA  

 

  “A atividade física é definida como qualquer movimento corporal produzido pela 

musculatura esquelética – portanto voluntário, que resulte num gasto energético acima dos 

níveis de repouso [...]”. (NAHAS, 2013, p. 49). Se a atividade física for moderada – como 

caminhar, pedalar ou praticar esportes – traz benefícios significativos para a saúde (OMS, 2014) 

é apontada como meio de proteção contra o desenvolvimento das principais DCNT (OMS, 

2014; ORESKOVIC et al., 2015). Além da atividade física estar associada ao aumento da 

densidade mineral óssea, massa magra, força e resistência muscular, é um fator essencial para 

promover a autoestima e bem-estar (PHYSICAL ACTIVITY GUIDELINES ADVISORY 

COMMITEE, 2008) bem como a aderência de um comportamento ativo na vida adulta 

(BÉLANGER et al, 2015; HO et al., 2015; MARQUES et al., 2015). 

A atividade física tem associações positivas significativas sobre medidas de cognição, 

aumentando os níveis de concentração, memória e inibição de comportamentos perturbadores 

em sala de aula (ESTEBAN-CORNEJO et al., 2015; HAAPALA, 2012). Observa-se, que à 

prática sistematizada de atividade física favorece a melhoria dos componentes da aptidão física, 

auxilia o controle da adiposidade corporal e a capacidade funcional neuromotora, contribuindo 
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assim para um melhoramento na qualidade de vida e saúde (MASCARENHAS et al., 2014). A 

prática de atividade física pode ainda ajudar no desenvolvimento social dos adolescentes, 

proporcionando oportunidades de autoexpressão, construção da autoconfiança, interação e 

integração social (TASSITANO et al., 2007). 

A escola, é um ambiente de grande influência na formação do indivíduo, cuja vivência 

é crucial para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional. Portanto, constitui lócus 

privilegiado para o monitoramento de fatores de risco e proteção dos escolares (GROWING, 

2016; POLONIA et al., 2005). Então evidencia-se o papel da educação física como lugar para 

desenvolver as habilidades, conhecimentos e os valores para um estilo de vida fisicamente ativo 

(CDC, 2013; ICSSPE , 2010;  KRAUS et al., 2015) oportunizando aos escolares a aquisição e 

promoção contínua dos benefícios da atividade física para combater problemas de saúde 

associados ao sedentarismo..  

A educação física, dentro deste contexto voltada para a promoção da saúde, assume um 

caráter educacional, procurando transmitir para as crianças e adolescentes, de forma gradual 

durante as aulas, os benefícios da prática da atividade física e que esta deve ser um hábito de 

vida (NAHAS, 2013).  

Ao explorar as visões que os estudantes do ensino médio têm sobre vários contextos de 

atividade física e suas ideias sobre possíveis estratégias de promoção desta, observou-se que 

jovens estudantes relacionam os efeitos benéficos da prática da atividade física a alegria 

(resultante da socialização), ao reconhecimento social e aos benefícios físicos e psicológicos 

(HOHEP et al., 2006). 

Recentemente a Sociedade Brasileira de Pediatria (2017), relatou que os programas 

educacionais desenvolvidos nas escolas têm apresentado resultados satisfatórios para a 

melhoria das condições de saúde, como aumento no nível de conhecimento sobre alimentação 

e da prática de atividade física. Além disso, esses programas abrigam amplas possibilidades de 

participação dos escolares por meio de processos lúdicos e interativos. Nesse sentido, a escola 

tem se confirmado como um importante local para a realização de intervenções 

interdisciplinares com foco na promoção da atividade física. 
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2.3 BARREIRAS A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

O NAF na adolescência é um forte influente para o estilo de vida ativo adulto 

(AZEVEDO JUNIOR et al., 2016; COPETTI et al., 2010; TELAMA et al., 1997) e a variação 

do NAF em adolescentes brasileiros (CESCHINI et al., 2016; TASSITANO et al., 2007), pode 

ser explicada, em parte, pelas barreiras percebidas à prática (CESCHINI et al. 2007; 

DAMBROS et al., 2011; SANTOS et al., 2010; TEIXEIRA et al., 2004).  

As barreiras representam fatores que impedem ou dificultam o engajamento na atividade 

física (FERREIRA et al., 2007; SEABRA et al., 2008). Durante a adolescência ocorrem 

diversas alterações maturacionais, comportamentais e socioculturais que podem influenciar na 

redução da participação em atividades físicas (PAPALIA et al., 2013). A percepção de barreiras 

para a atividade física pode ser devido a fatores internos (características individuais, menor 

prioridade para a atividade física e envolvimento com atividades relacionadas à tecnologia) 

como fatores externos (influência de alguém ou da família, falta de tempo e inacessibilidade) 

(ALLISON et al., 2005).  

É importante considerar que no contexto atual da sociedade, o jovem é submetido a 

inúmeras atividades escolares (aulas, tarefas e outras) e fora da escola (curso de línguas, 

informática e pré-vestibulares), que competem com o tempo destinado ao lazer e atividades 

esportivas (SALLIS et al., 2000), levando a falta de tempo ou uma menor prioridade para a 

prática de atividades físicas. Além disso, o comportamento sedentário influenciado pela 

tecnologia como, por exemplo, vídeo games, computadores e jogos eletrônicos onde a interação 

física é limitada, contribui para um menor envolvimento dos jovens com as práticas físicas em 

praças, parques e outros locais de lazer (SILVA et al., 2016). Esta influência da tecnologia no 

comportamento, modificando hábitos desde a infância, pode causar prejuízos e danos à saúde 

(SBP, 2016). 

O apoio social oferecido pela família e pelos amigos, vem sendo apontado em vários 

estudos como uma associação positiva para prática da atividade física (KING et al., 2008; 

SEABRA et al., 2008; VAN DER HORST et al., 2007), mediante o fornecimento de incentivos, 

estímulos à prática, praticar junto, transportar até o local da prática (BEETS et al., 2012). Isso 

é evidenciado em estudos nos quais a falta de companhia para a prática da atividade física é 

uma barreira das mais citadas pelos adolescentes brasileiros (DAMBROS et al., 2011; DIAS et 

al., 2015; FERRARI JÚNIOR et al., 2016; SANTOS et al., 2010).  
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Evidências indicam o quanto o ambiente com locais adequados (ciclovias, praças, 

quadras esportivas, pistas de caminhada, iluminação dos locais) e a acessibilidade a esses locais 

podem ser influenciadores no comportamento ativo, (SALLIS et al. 2012), assim como, as 

limitações estruturais no ambiente representam obstáculos para a prática de atividade física 

(BOOTH et al., 2000).  A falta de locais para a prática de atividade física é uma barreira relatada 

em estudos com escolares brasileiros (SANTOS et al., 2010; DIAS et al., 2015) e as mudanças 

climáticas, também tem sido relatadas (CHAN et al., 2006). 

Uma questão importante para o indivíduo tornar-se e manter-se ativo ao longo da vida 

é realizar uma atividade física que lhe dê prazer. Em um estudo longitudinal com adolescentes 

de ambos os sexos, aqueles que envolviam-se em vários tipos de atividades esportivas foram 

persistentemente mais ativos durante os três anos de acompanhamento do que aqueles 

praticantes de apenas um tipo de atividade (AARNIO et al., 2002). Uma hipótese a se considerar 

é que aumentando-se o número de atividades praticadas aumenta-se também a probabilidade de 

encontrar alguma atividade que seja prazerosa. Mais uma vez aparece a educação física escolar 

como protagonista, pois é onde a criança e o adolescente tem a possibilidade de experimentar 

diferentes tipos de atividade físicas e esportes, para que possam escolher as que lhe mais 

agradam, para a manutenção na vida adulta. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

    

O presente estudo caracteriza-se como um estudo epidemiológico de corte transversal 

descritivo (THOMAS et al., 2012), de base escolar e abrangência estadual. Segundo os mesmos 

autores a pesquisa descritiva é um estudo de status, baseados na premissa de que os problemas 

podem ser melhorados por meio de observação, análise e descrição objetivas. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

3.2.1 População 

 

A população deste estudo foi composta por escolares adolescentes do ensino médio das 

escolas públicas estaduais do estado do Rio Grande do Sul. Participaram do levantamento 

escolares de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, matriculados no turno regular diurno, no ano de 

2017. 

 

3.2.2 Estado do Rio Grande do Sul 

 

O Rio Grande do Sul é o 5º maior estado do Brasil, com extensão territorial de 281.730,2 

km², ocupando mais de 3% do território brasileiro. Dividido em 497 municípios, possui 11,3 

milhões de habitantes. A densidade demográfica é de 39,8 habitantes/km². A capital, Porto 

Alegre, é o município mais populoso com 1,4 milhão de pessoas (RIO GRANDE DO SUL, 

2018). 

 

3.2.3 Coordenadorias Regionais de Educação 

 

O Estado do Rio Grande do Sul, possui trinta (30) coordenadorias regionais de educação 

(CREs), as quais estão representadas no mapa geográfico do Rio Grande do Sul (figura 1). 
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Figura 1 – Mapa do Estado do Rio Grande do Sul e as coordenadorias regionais de educação 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Estado do Rio Grande do Sul. Disponível em: http://servicos.educacao.rs.gov.br 

 

3.2.4 Planejamento Amostral  

 

O cálculo amostral foi estimado para obtenção de um nível de significância de 5% e 

poder de 80%. O tamanho total da população a ser investigada foi estimado tendo por base o 

Censo Escolar de 2015 (BRASIL, 2015), segundo o qual existiam 1.081 estabelecimentos de 

ensino médio com 313.294 escolares, na rede pública estadual. O Estado possui 30 CREs e para 

que a estratificação amostral fosse representativa de todo o Estado, foram sorteadas três escolas 

de cada CRE, sendo escolas de pequeno porte (até 100 alunos), de médio porte (101 a 500) e 

grande porte (mais de 500 alunos); três CREs não possuíam escolas de grande porte e uma CRE 

não possuía escola de pequeno porte, totalizando 86 escolas sorteadas e 1700 questionários 

enviados. 

 

 

 

 

 

1. Porto Alegre  16. Bento Gonçalves 

2. São Leopoldo  17. Santa Rosa 

3. Estrela   18. Rio Grande 

4. Caxias do Sul   19. S. do Livramento 

5.  Pelotas  20. P. das Missões 

6.  Santa Cruz do Sul 21. Três Passos 

7.  Passo Fundo  23. Vacaria 

8.  Santa Maria  24. Cachoeira do Sul 

9.  Cruz Alta  25. Soledade 

10. Uruguaiana  27. Canoas 

11. Osório  28. Gravataí 

12. Guaíba  32. S. Luis Gonzaga 

13. Bagé   35. São Borja  

14. Santo Ângelo  36. Ijuí 

15. Erechim  39. Carazinho 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv9Ie81YXaAhXLF5AKHffdAysQjRx6BAgAEAU&url=http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/html/cre.jsp?ACAO=acao1&CRE=0&psig=AOvVaw2_dgvycjw8LAcZIUBZx4uD&ust=1522005191826705
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Figura 2 – Fluxograma com o número de questionários enviados e retornados 

 

Foi utilizado o software BioEstat 5.0, utilizando-se o valor de Qui-quadrado entre a 

associação dicotômica do NAF e o conhecimento dos benefícios da atividade física. O tamanho 

amostral mínimo ficou em 764 sujeitos. Para verificar a associação do NAF com as barreiras 

percebidas à prática de atividades físicas, utilizou-se a correlação Spearman. O tamanho 

amostral mínimo ficou em 431 sujeitos. O tamanho das amostras foi estabelecido 

estatisticamente de acordo com os objetivos do estudo. 

Como o tamanho da amostra está relacionado aos objetivos do trabalho e a coleta se 

desenvolveu com os mesmos sujeitos, o número de questionários enviados foi estabelecido de 

acordo com o porte das escolas, sendo enviados 10 questionários para as escolas de pequeno 

porte, 20 para as de médio porte e 30 para as de grande porte. 

 

Tabela 1. População e amostra prevista e alcançada, segundo cada Coordenadoria Regional de 

Educação no estado do Rio Grande do Sul. 

Inquérito 2015 

CREs População 

Ensino médio 

População 

das 3 escolas 

Questionários 

enviados 

Amostra 

Alcançada 
Porto Alegre 31.846 1.263 60 24 

São Leopoldo 30.371 780 60 14 

Estrela 9.054 1.160 60 54 

Caxias do Sul 21.454 930 60 20 

Pelotas 14.784 846 60 29 

Santa Cruz do Sul 10.838 1.101 60 20 

30

Cres

Escolas de pequeno 
porte

(29 escolas)

290 questionários 
enviados

131 retornaram

Escolas de médio 
porte

(30 escolas) 

600 questionários 
enviados

419 retornaram

Escolas de grande 
porte

(27 escolas)

810 questionários 
enviados

301 retornaram
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Passo Fundo 12.720 1.000 60 31 

Santa Maria 12.092 800 60 60 

Cruz Alta 4.434 820 60 10 

Uruguaiana 9.559 1.783 60 0 

Osório 12.831 926 60 40 

Guaíba 12.384 1.020 60 0 

Bagé 6.617 1.063 60 0 

Santo Ângelo 3.974 985 60 22 

Erechim 8.352 798 60 24 

Bento Gonçalves 7.593 1.107 60 30 

Santa Rosa 7.245 800 60 28 

Rio Grande 7.338 959 60 30 

Santana do Livramento 7.081 1.182 60 20 

Palmeira das Missões 6.443 237 30 14 

Três Passos 4.232 816 60 40 

Vacaria 2.942 864 60 46 

Cachoeira do Sul 4.137 735 60 60 

Soledade 4.340 365 30 30 

Canoas 16.856 991 60 60 

Gravataí 25.738 961 50 12 

São Luís Gonzaga 3.020 246 30 5 

São Borja 4.231 827 60 60 

Ijuí 4.884 902 60 43 

Carazinho 5.890 1.232 60 25 

Total 313.294 27.499 1.700 851 

Fonte: (http://servicos.educacao.rs.gov.br/pse/srv/estatisticas.jsp?ACAO=acao1) 

 

3.2.5 Critérios de inclusão e exclusão  

 

Foram incluídos na pesquisa indivíduos matriculados no ensino médio nas escolas 

públicas do estado do RS e excluídos indivíduos que tinham algum problema que os impediam 

de praticar exercícios físicos, já que foi analisado o NAF e as barreiras encontradas para a 

prática. 



25 

 

 

 

3.3 INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

Para a avaliação do NAF foi utilizado o Questionário Internacional de Atividade Física 

(International Physical Activity Questionnaire - IPAQ) versão curta, validado para a utilização 

em adolescentes por GUEDES et al. (2005) (ANEXO A). Essa versão é composta por oito 

questões abertas e suas informações permitem estimar o tempo despendido por semana em 

diferentes dimensões de atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades 

moderada e vigorosa) e de inatividade física (posição sentada). A classificação é descrita como 

ativo aquele que cumpriu as recomendações de atividades vigorosas ≥ 3 dias/sem e ≥ 20 minutos 

por sessão; ou atividades moderadas ou caminhada ≥ 5 dias/sem e ≥ 30 minutos por sessão ou 

ainda qualquer atividade somada: ≥ 5 dias/sem e ≥ 150 minutos/sem (caminhada + moderada + 

vigorosa). Irregularmente ativo aquele que realiza atividade física porém insuficiente para ser 

classificado como ativo pois não cumpre as recomendações quanto à freqüência ou duração. 

Para realizar essa classificação soma-se a freqüência e a duração dos diferentes tipos de 

atividades (caminhada + moderada + vigorosa). Neste estudo utilizou-se ≥ 300 minutos de 

atividade física acumulada na semana para classificação de ativo fisicamente. 

Para avaliar o conhecimento dos escolares sobre os benefícios da atividade física na 

promoção da saúde foi utilizada a primeira questão do questionário validado para a utilização 

em estudantes brasileiros composto por 9 questões, tomando-se por base uma matriz analítica 

com quatro categorias: conhecimento, valorização, entendimento e aquisição de hábitos de 

exercícios físicos para a promoção da saúde (ANEXO B). A questão utilizada é “Você conhece 

alguns benefícios do exercício físico para a promoção da sua saúde?”(SPHOR et al., 2010). 

Para a identificação das barreiras que dificultam a prática de atividade física, foi 

utilizado o instrumento proposto por Santos et al. (2010), composto por 12 questões em escala 

Likert, com as opções de resposta para cada situação que pode representar uma barreira à 

prática: “discordo muito”, “discordo”, “concordo”, “concordo muito” (ANEXO C). Para fins 

de análise, os adolescentes foram classificados somente de acordo com a presença ou ausência 

da barreira percebida, considerando-se como presença de barreira os fatores aos quais o 

adolescente respondeu “concordo” ou “concordo muito”, e quando a resposta foi “discordo” ou 

“discordo muito”, considerou-se como ausência de barreira. 
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3.4 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

 

Os procedimentos de coleta de dados foram desenvolvidos em três etapas. Na primeira 

etapa foi feito contato com a Secretaria Estadual de Educação do Estado, solicitando 

autorização para a realização da pesquisa, com a viabilidade da realização, foi enviado um 

resumo expandido com a proposta do trabalho, os objetivos e a quantidade de escolas sorteadas. 

A partir de então, a Secretaria de Educação do Estado enviou um comunicado oficial as 

Coordenadorias Regionais de Educação sobre o projeto de pesquisa, considerando oportuna a 

realização desta, em escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Na segunda etapa, houve 

o sorteio de três escolas de cada CRE, e foi enviado, via correio, a cada escola sorteada um 

envelope contendo o convite para a participação na pesquisa, com informações pertinentes 

relacionadas a importância da participação da escola os questionários com explicações sobre a 

sua aplicação, com a finalidade de minimizar erros de compreensão e preenchimento, o termo 

de consentimento e assentimento livre e esclarecido (TCALE), os quais os alunos deveriam 

levar para casa para os pais assinarem e um envelope selado e endereçado para retorno dos 

questionários. Na terceira etapa, foi realizado contato telefônico com as escolas que não 

retornaram os questionários para esclarecimentos de possíveis dúvidas. 

 

3.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados foi realizada a estatística descritiva e a normalidade dos dados 

foi verificada através do teste de Kruskal-Wallis. Para a comparação das variáveis contínuas 

paramétricas entre grupos foi utilizado o teste Z para amostras independentes bicaudal, já para 

as não-paramétricas foi utilizado o teste Z de Kolmogorov-Smirnov. Foi utilizado o teste qui-

quadrado para as comparações das variáveis categóricas. Para a análise de associação entre o 

NAF e o número de barreiras percebidas foi utilizado o teste de correlação de Spearman.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios da Declaração de Helsinki e da 

Resolução 466/12 do Ministério da Saúde ∕ Conselho Nacional de Saúde (CNS) que 

regulamenta as pesquisas com seres humanos no Brasil. O protocolo do estudo foi analisado e 
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aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da Universidade Federal de 

Santa Maria sob o número 924743 17.3.0000.5346.  
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ARTIGO 1: CONHECIMENTO E NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA DE ESCOLARES 

DO ENSINO MÉDIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar se o conhecimento dos benefícios da atividade física para a 

promoção da saúde afetam o nível de atividade física de escolares do ensino médio de escolas 

públicas estaduais do Estado do Rio Grande do Sul. Este é um estudo epidemiológico de corte 

transversal descritivo, de base escolar e abrangência estadual. Participaram da amostra 

escolares de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, matriculados no turno regular diurno, no ano de 

2017. O cálculo amostral foi estimado para obtenção de um nível de significância de 5% e poder 

de 80% com base no Censo Escolar de 2015, no qual existiam 1.081 estabelecimentos de ensino 

médio no estado, com 313.294 escolares. Para saber se os escolares apresentam conhecimento 

dos benefícios da atividade física para a promoção da saúde foi utilizada a primeira questão de 

um questionário validado para aplicação com escolares. O NAF foi avaliado através do 

Questionário Internacional de Atividade Física (International Physical Activity Questionnaire 

- IPAQ) versão curta, validado para a utilização em adolescentes. Para a comparação das 

variáveis contínuas paramétricas entre grupos foi utilizado o teste Z para amostras 

independentes bicaudal, para as não-paramétricas, o teste Z de Kolmogorov-Smirnov. Foi 

utilizado o teste qui-quadrado para as comparações das variáveis categóricas. Para efeito de 

análise estatística os escolares foram divididos em dois grupos, o grupo 1 que relatou conhecer 

os benefícios da atividade física para a promoção da saúde, com 374 (55,49%) escolares do 

sexo feminino e 297 (44,07%) do sexo masculino e o grupo 2 que relatou desconhecer os 

benefícios da atividade física para a promoção da saúde, com 58 (40%) escolares do sexo 

feminino e 86 (59,31%) do sexo masculino, totalizando 819 escolares. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas do NAF entre o grupo que tinha conhecimento sobre 

o papel da atividade física na saúde e o grupo que não tinha este conhecimento (p=0,380). 

 

Palavras-chave: Atividade Física; Estudantes; Conhecimento. 
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Abstract: 

The objective of this study was to evaluate if the knowledge about the benefits of physical 

activity for health affects the physical activity level of high school students from state public 

schools of Rio Grande do Sul. This is a descriptive cross-sectional epidemiological study, 

school-based and statewide. Students aged between 14 and 19 years, enrolled in the regular day 

shift in 2017, participated in the sample. The sample calculation was estimated to achieve a 

significance level of 5% and power of 80%. The total size of the sample was estimated based 

on the 2015 School Census, in which there were 1,081 high schools with 313,294 students. In 

order to know if the students had knowledge of the health benefits of physical activity, the first 

question of a questionnaire validated for application with schoolchildren, was used. The 

physical activity level was evaluated through the short version of the International Physical 

Activity Questionnaire (IPAQ), validated for use in adolescents. The comparison of parametric 

continuous variables between groups, was done with the Z test for two-tailed independent 

samples and for the non-parametric variables, the Kolmogorov-Smirnov Z test was used. The 

chi-square test was used for comparisons of categorical variables. For the statistical analysis, 

students were divided into two groups: group 1 who reported knowing the benefits of physical 

activity for health promotion, with 374 (55.49%) girls and 297 (44.07%) boys and group 2 who 

reported not knowing the benefits of physical activity in health promotion, with 58 (40%) girls 

and 86 (59.31%) boys, with a total of 819 schoolchildren. No statistically significant differences 

were found in physical activity level between the group that had knowledge and the one that 

did not (p = 0.380). 

 

Keywords: Physical Activity; Students; Knowledge. 

 

INTRODUÇÃO 

Apesar do conhecimento sobre a importância da atividade física estar bem difundido na 

população1 o fato de um indivíduo estar ciente dos benefícios da prática de atividade física não 

necessariamente resulta em adoção ou manutenção de um estilo de vida ativo2, entretanto, a 

ausência deste conhecimento inviabiliza tais transformações de padrão comportamental1,2. 

A recomendação para prática de atividade física na infância e adolescência é de que todo 

jovem deveria envolver-se diariamente por 60 minutos ou mais em atividades físicas moderadas 
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em cinco ou mais dias da semana3,4, somando-se pelo menos 300 minutos de atividades físicas 

por semana5.  

Apesar do reconhecimento da importância da atividade física como fator de promoção 

da saúde e de prevenção de doenças, a prevalência de baixos níveis de atividade física é elevada 

e parece afetar crianças e adolescentes em diferentes regiões brasileiras5,6. Alguns estudos 

sugerem que este problema tem suas origens no início do curso de vida, com pesquisas que 

demonstram que o tempo médio gasto em atividade física cai de 60 a 70% desde a infância até 

a adolescência7,8. Estudando adolescentes entre 13 e 15 anos de 34 países, Guthold e 

colaboradores9 notaram que apenas 28,8% dos meninos e 15,4% das meninas cumpriam as 

recomendações em relação a prática de atividade física. 

No Brasil, revisões sistemáticas10,11 com adolescentes brasileiros encontraram uma 

prevalência de inatividade física que variou de 22,3% a 96,7%, variação esta que pode ser 

atribuída a diversidade de instrumentos utilizados, faixa etária incluída e pontos de corte 

utilizados na classificação dos níveis de atividade física12. 

A adolescência é caracterizada por uma fase em que ocorrem transformações biológicas, 

físicas, psicológicas e sociais, que podem afetar diretamente as atividades diárias13. A 

população jovem, adepta ao estilo de vida inativo, pode ser reflexo da forte valorização e 

investimentos em hábitos sedentários de divertimento como, por exemplo, vídeo games, 

computadores e jogos eletrônicos onde a interação física é limitada ocasionando, 

possivelmente, um menor envolvimento dos jovens com as práticas físicas em praças, parques 

e outros locais de lazer14. Esta influência da tecnologia no comportamento, modificando hábitos 

desde a infância, pode causar prejuízos e danos à saúde15. Investigações também demonstram 

que crianças e adolescentes possuem um tempo livre não estruturado de cerca de 40% que 

poderia ser revertido em atividades físicas16.  

A promoção de saúde deve ser disciplina de destaque nos processos educativos, sendo 

baseada na construção de estilos de vida mais saudáveis, bem como na criação de ambientes 

favoráveis à saúde. A escola, por ser um ambiente educacional que contribui para a construção 

de valores pessoais, é elemento-chave para a promoção de saúde17.  Diante disto e do fato de 

haver poucos trabalhos na literatura investigando conhecimento e nível de atividade física com 

escolares, o objetivo desse estudo foi verificar se o conhecimento dos benefícios do exercício 

físico para a promoção da saúde, afetam o nível de atividade física de escolares do ensino 

médio de escolas estaduais do Estado do Rio Grande do Sul. 
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MÉTODOS 

O presente estudo caracteriza-se como um estudo epidemiológico de corte transversal 

descritivo18, de base escolar e abrangência estadual.  

Inicialmente foi solicitada a Secretaria Estadual de Educação autorização para a 

realização deste projeto junto as escolas do estado. A população deste estudo foi composta por 

escolares do ensino médio das escolas públicas estaduais do estado do Rio Grande do Sul. 

Participaram da amostra escolares de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, matriculados no turno 

regular diurno, no ano de 2017. O tamanho total da amostra a ser investigada foi estimado com 

base no Censo Escolar de 201519, segundo o qual existiam 1.081 estabelecimentos de ensino 

médio com 313.294 escolares. O Estado possui 30 CREs e para que a estratificação amostral 

fosse representativa de todo o Estado, foram sorteadas três escolas de cada CRE, sendo escolas 

de pequeno porte (até 100 alunos), de médio porte (101 a 500) e grande porte (mais de 500 

alunos); três CREs não possuíam escolas de grande porte e uma CRE não possuía escola de 

pequeno porte, totalizando 86 escolas sorteadas e 1700 questionários enviados. O cálculo 

amostral foi estimado para obtenção de um nível de significância de 5% e poder de 80% e ficou 

estabelecido em 764 escolares. 

Para a avaliação do nível de atividade física foi utilizado o Questionário Internacional 

de Atividade Física (International Physical Activity Questionnaire - IPAQ) na versão curta, 

validado para a utilização em adolescentes20. Essa versão é composta por oito questões e suas 

informações permitem estimar o tempo despendido por semana em diferentes dimensões de 

atividade física (caminhadas e esforços físicos de intensidades moderada e vigorosa) e de 

inatividade física (posição sentada). Foram considerados ativos aqueles escolares que 

acumularam 300 minutos ou mais de atividade física semanal e como insuficientemente ativos 

aqueles que tiveram menos de 300 minutos de atividade física por semana5. 

Para avaliar o conhecimento dos escolares sobre os benefícios da atividade física na 

promoção da saúde foi utilizada a primeira questão do questionário validado para a utilização 

em estudantes brasileiros21: Você conhece alguns benefícios do exercício físico para a 

promoção da sua saúde? 

Para a análise dos dados foi realizada a estatística descritiva e a normalidade dos dados 

foi verificada através do teste de Kruskal-Wallis. Para a comparação entre grupos das variáveis 

continuas paramétricas foi utilizado o teste Z para amostras independentes bicaudal, já para as 

não-paramétricas foi utilizado o teste Z de Kolmogorov-Smirnov. Foi utilizado o teste qui-
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quadrado para as comparações das variáveis categóricas. O nível de significância adotado foi 

de 5% em todos os testes. 

 Este estudo foi realizado de acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012 

do Conselho Nacional de Saúde ∕ Conselho Nacional de Saúde (CNS), respeitando os princípios 

éticos para pesquisas envolvendo Seres Humanos. O projeto foi submetido à apreciação do 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), aprovado sob o número 924743 17.3.0000.5346. 

 

RESULTADOS 

Dos questionários enviados, obteve-se um retorno de 43 escolas representativas das 30 

CREs totalizando na amostra 851 escolares, sendo que 4 não responderam a questão relacionada 

ao sexo (n=847) e 32 não responderam a questão relacionada ao conhecimento dos benefícios 

da atividade física para a promoção da saúde e ao NAF (n=819). Na descrição da amostra 

obteve-se 398 (46,77%) escolares do sexo masculino e 449 (52,76%) do sexo feminino,  com 

idade média de 16,67±2,06 anos, variando de 14 à 19 anos. O NAF apresentou amplitude de 

variabilidade de zero à 2350 minutos por semana.  

Para efeito de análise estatística os escolares foram divididos em dois grupos (tabela 1), 

o grupo 1 que relatou conhecer os benefícios da atividade física para a promoção da saúde 

formado por 374 (55,49%) escolares do sexo feminino e 297 (44,07%) do sexo masculino e o 

grupo 2 que relatou desconhecer os benefícios da atividade física para a promoção da saúde, 

sendo 58 (40%) escolares do sexo feminino e 86 (59,31%) do sexo masculino. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas na média do NAF entre os dois grupos 

(p=0,380). 
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Tabela 1.  Nível de atividade física e o conhecimento dos benefícios da atividade física de 

escolares do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul (n=819) 

 Grupo 1 Grupo 2 Total p-valor 

Sexo 

feminino 

masculino 

sem resposta 

 

Total 

 

n (%) 

374 (55,49) 

297 (44,07) 

3 (0,45) 

         

         674  

n (%) 

58 (40) 

     86 (59,31) 

1 (0,69) 

           

           145  

n (%) 

   432 (52,74) 

   383 (46,76) 

 4 (0,5) 

           

           819  

 

 

Idade 

14 a 17 anos 

Média (DP) 

16,64 (1,52) 

Média (DP) 

16,5 (1,25) 

Média (DP) 

16,67 (2,06) 

 

0,356 

NAF total# 

 

Média (DP) 

247,88 (258,84) 

Média (DP) 

222,12 (222,20) 

Média (DP) 

244,82 (253,82) 

 

0,380 

Legenda: Grupo 1 (escolares que relataram conhecer os benefícios do exercício físico); Grupo 2 (escolares que 

relataram não conhecer os benefícios do exercício físico); n = frequência absoluta e % = percentual; *p < 0,005; 

#Nível de atividade física em minutos por semana. 

 

Na tabela 2, os grupos foram divididos em insuficientemente ativos e ativos fisicamente. 

Ambos os grupos apresentaram-se na maioria como insuficientemente ativos (72,03%) e 

quando comparados os dois grupos, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa 

(p=0,392).  

 

Tabela 2.  Nível de atividade física do grupo que conhece os benefícios da atividade física e do 

grupo que não conhece os benefícios da atividade física (n=819) 

      Grupo 1 

       n (%) 

   Grupo 2 

      n (%) 

Total 

 n (%) 

p-valor 

Insuficientemente 

ativos 

 

 Ativos fisicamente 

 

 

482 (71,51) 

 

192(28,49) 

 

111 (76,55) 

 

34 (23,45)  

593 (72,3) 

 

226(27,6) 

 

0,392 

Legenda: Grupo 1, amostra que relatou conhecer os benefícios da atividade física; Grupo 2, amostra que relatou 

não conhecer os benefícios da atividade física. Ativos fisicamente ≥300 minutos/semana. 
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DISCUSSÃO  

Considera-se este o primeiro estudo que analisa o conhecimento dos escolares sobre os 

benefícios da atividade física para a promoção da saúde e se este conhecimento afeta o NAF. 

Para o desfecho estudado (conhecimento e nível de atividade física), não foram encontrados 

estudos com esta temática nos bancos de dados Scielo, Medline e Pubmed,.  

           Constatou-se que 82,2 % dos escolares conhecem os benefícios da atividade física na 

promoção da saúde, mas isto não foi um indicativo para que se tornassem ativos fisicamente. 

Com efeito, parece não haver evidências que sustentem o fato de que apenas o maior 

conhecimento sobre exercício físico leve as pessoas a uma vida fisicamente ativa.  Menos de 

5% da população acredita que um maior conhecimento sobre os benefícios do exercício 

contribuiria para um aumento de sua prática22. Estudo realizado com escolares do ensino médio 

da rede pública estadual de Londrina – PR, mostrou uma elevada percepção quanto aos hábitos 

saudáveis, mas isso não se traduziu como uma associação significativa estatisticamente com 

um comportamento mais ativo fisicamente23, assim como mais de 90% de escolares do ensino 

médio da cidade de Pelotas – RS24, relataram sua saúde como sendo boa a excelente, porém a 

prevalência de insuficientemente ativos foi de 63,9%. 

 O fato de possuir o conhecimento não implica necessariamente a prática de exercício 

físico, mas sem o conhecimento e percepção corretos sobre o tema é improvável que atitudes 

sejam tomadas no sentido de alterar um padrão comportamental. Além disso, maiores níveis de 

conhecimento sobre exercício físico podem fazer com que os níveis de sedentarismo não 

aumentem25. 

Níveis de prática de atividade física habitual em segmentos da população jovem têm-se 

tornado importante tema de interesse e preocupação entre especialistas da área, em razão de sua 

estreita associação com aspectos relacionados à saúde. Esta pesquisa encontrou 72,3% de 

escolares insuficientemente ativos e 27,6% de escolares ativos, um dado preocupante, ainda 

mais quando também se encontra na literatura a tendência de adolescentes diminuirem seus 

níveis de atividade física no decorrer dos anos26 -29. Os dados aqui encontrados corroboram com 

um estudo15 realizado com escolares do ensino médio de escolas públicas do estado de Santa 

Catarina, o qual apontou que adolescentes mais velhos (17-19 anos) parecem ter uma menor 

chance de um comportamento ativo em relação aos mais novos. Segundo Ortega30, “Essa fase 

da vida é marcada por mudanças tanto fisiológicas quanto psicológicas. Além disso, a transição 
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para a vida adulta implica, para muitos, deixar suas casas devido às questões relacionadas à 

universidade e/ou ao trabalho, o que leva a grandes mudanças no estilo de vida [...]”.  

Uma revisão sistemática31 sobre o NAF no período de 2005 a 2015, determinada pelo 

IPAQ versão curta, mesmo instrumento utilizado neste estudo, em adolescentes brasileiros de 

diferentes regiões do Brasil, encontrou uma prevalência de inatividade física de 22,3% (Goiás) 

a 96,7% (Pernambuco). Considera-se também uma diminuição dos níveis de atividade física 

dos jovens na transição do ensino médio para o ensino superior, devido à necessidade de 

realizarem adaptações a novos ambientes e novas exigências com prejuízo para a prática do 

exercício. A prevalência de indivíduos classificados como sedentários (muito sedentários e 

sedentários) em escolares da rede estadual do município de Aracaju - SE foi de 78,6%, sendo 

64,9% de crianças e 83,1% de adolescentes32. 

O presente estudo teve algumas limitações. Em primeiro lugar o fato dos questionários 

terem sido enviados às escolas pelo correio e, desta forma, ter de contar com a disponibilidade 

e entendimento dos gestores das instituições de ensino da importância da participação dos 

escolares nesta pesquisa. Em segundo, duas greves dos correios e uma greve do magistério 

estadual, que de certa forma tornaram o processo mais demorado, impossibilitando o retorno 

de muitos questionários. Deve-se considerar, ainda, como limitação, o fato de que a avaliação 

do NAF é complexa, porque esse é um comportamento multidimensional, que ocorre em vários 

domínios. Vale destacar que não foram incluídos neste estudo, escolares da rede privada de 

ensino, limitando os achados àqueles jovens matriculados na rede pública. 

Com base neste contexto, a maior contribuição deste estudo diz respeito ao 

conhecimento dos benefícios da atividade física para a promoção da saúde e que este parece 

estar sendo bem conduzido, mas a barreira que necessita continuar sendo explorada é como 

tornar crianças e adolescentes fisicamente ativos, o que proporcionar a eles e de que forma 

tornar a atividade física um hábito de vida. 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que o fato de ter maior ou menor conhecimento sobre os benefícios da 

atividade física não tem relação com o NAF de estudantes do ensino médio da rede estadual de 

ensino do estado do Rio Grande do Sul. Embora muitos escolares relatem ter conhecimento dos 

benefícios da atividade física para a promoção da sua saúde, a grande maioria foi classificada 

como insuficientemente ativa.  
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A falta de conhecimento não se apresenta, neste estudo, como uma barreira à prática da 

atividade física, mas evidenciou-se a necessidade de se aumentar o NAF da população nesta 

faixa etária. Este estudo contribui no sentido de avaliar se os escolares do ensino médio que já 

possuem uma trajetória escolar, apresentam conhecimento dos benefícios da atividade física na 

promoção da saúde e o seu NAF, assim como a associação dessas variáveis. 
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4.2 ARTIGO 2: NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA E BARREIRAS À PRÁTICA EM 

ESCOLARES DO ENSINO MÉDIO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL 

 

Resumo 

O comportamento fisicamente ativo pode ser influenciado pelas barreiras à prática de atividade 

física. O objetivo desse estudo foi associar o nível de atividade física com as barreiras 

percebidas à prática em escolares do Estado do Rio Grande do Sul. Este é um estudo 

epidemiológico de corte transversal descritivo, de base escolar e abrangência estadual. 

Participaram da amostra escolares de 14 a 19 anos, de ambos os sexos matriculados no turno 

diurno, do ano de 2017. O cálculo amostral foi estimado para obtenção de um nível de 

significância de 5% e poder de 80%. O tamanho da amostra foi estimado pelo Censo Escolar 

de 2015. O nível de atividade física foi avaliado através do Questionário Internacional de 

Atividade Física (IPAQ) versão curta. Para a identificação das barreiras a prática de atividade 

física, foi utilizado o instrumento proposto por Santos et al. (2010). Para a análise de associação 

entre o nível de atividade física e o número de barreiras foi utilizado o teste de correlação de 

Spearman. Participaram do estudo 851 escolares, sendo 46,77% (n=398) do sexo masculino e 

52,76% (n=449) do sexo feminino, com idade média de 16,67±2,06 anos. As barreiras mais 

referidas foram: falta de companhia (59,22%), não ter lugares perto de casa com a atividade 

física que gosta (48,17%) e o clima (47,47%). Os resultados mostraram que existe uma 

associação entre o nível de atividade física e as barreiras percebidas (p = 0,000) e esta é 

inversamente proporcional (r = -,222).  

Palavras-chave: Barreiras. Atividade física. Estudantes. 
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Abstract 

Physically active behavior can be influenced by barriers to the practice of physical activity.The 

objective of this study was to associate the physical activity level with perceived barriers for 

physical activity in high school students in the State of Rio Grande do Sul. This is a descriptive, 

cross-sectional, epidemiological study, school-based and statewide. The sample of 

schoolchildren was aged between 14 and 19 years, of both sexes enrolled in the regular day 

shift, in the year of 2017. The sample calculation was estimated to obtain a significance level 

of 5% and power of 80%. The sample size to was estimated by the 2015 School Census. the 

physical activity level was evaluated through the International Physical Activity Questionnaire 

(IPAQ) short version. For the identification of the barriers for physical activity, the instrument 

proposed by Santos et al. (2010) was used. For the analysis of the association between physical 

activity level and the number of perceived barriers, the Spearman correlation test was used. A 

total of 851 students participated in the study, 46.77% (n = 398) were males and 52.76% (n = 

449) females, with a mean age of 16.67 ± 2.06 years. The most mentioned barriers were: lack 

of company (59.22%), not having places close to home with physical activity (48.17%) and 

climate (47.47%).  The results showed that there is an association between physical activity 

level and perceived barriers   (p = 0.000) and this is inversely proportional (r = -, 222). 

Keywords: Barriers; Physical activity; Students. 

 

INTRODUÇÃO 

Os estudos realizados com crianças e adolescentes merecem atenção, principalmente 

pelo fato de diversos comportamentos adquiridos nestas faixas etárias serem transferidos para 

a idade adulta1,2. Uma preocupação está relacionada com o baixo nível de atividade física 

(NAF) diário, o qual tem relação com maior probabilidade de desenvolvimento precoce das 
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doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como a obesidade, hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes tipo 2, dislipidemias3,4,5. 

 Estudando adolescentes entre 13 e 15 anos de 34 países, Guthold e colaboradores 

(2010)6 notaram que apenas 28,8% dos meninos e 15,4% das meninas cumpriam as 

recomendações em relação a prática de atividade física. No Brasil, revisões sistemáticas com 

adolescentes brasileiros encontraram uma prevalência de inatividade física que variou de 22,3% 

a 96,7% 7,8,9, variação esta que pode ser atribuída a diversidade de instrumentos utilizados, 

faixa etária incluída e pontos de corte utilizados na classificação do NAF10. 

Uma possível explicação, para o baixo NAF na adolescência é o número de barreiras à 

prática11. As barreiras referem-se a obstáculos percebidos pelo indivíduo que podem reduzir 

seu engajamento em comportamentos saudáveis12.  Segundo Allison et al. (2007)13, a 

percepção de barreiras para a AF inclui tanto fatores internos (características individuais, menor 

prioridade para a atividade física e envolvimento com atividades relacionadas à tecnologia) 

como fatores externos (influência de alguém ou da família, falta de tempo e inacessibilidade). 

Diante disso o objetivo desse estudo foi associar o nível de atividade física com as barreiras 

percebidas à prática em estudantes do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

MÉTODOS  

O presente estudo caracteriza-se como um estudo epidemiológico de corte transversal 

descritivo14, de base escolar e abrangência estadual. A amostra foi composta por 851 escolares 

de 14 a 19 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede pública estadual do Estado do Rio 

Grande do Sul, no ano de 2017. O Estado possui 30 CREs15 e para que a estratificação amostral 

fosse representativa de todo o Estado, foram sorteadas três escolas de cada CRE, sendo escolas 

de pequeno porte (até 100 alunos), de médio porte (101 a 500) e grande porte (mais de 500 
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alunos); três CREs não possuíam escolas de grande porte e uma CRE não possuía escola de 

pequeno porte, totalizando 86 escolas sorteadas e 1700 questionários enviados. O cálculo 

amostral foi estimado para obtenção de um nível de significância de 5% e poder de 80%. O 

número amostral mínimo foi estabelecido em 431 escolares. 

Para a avaliação do nível de atividade física foi utilizado o Questionário Internacional 

de Atividade Física (International Physical Activity Questionnaire - IPAQ) versão curta, 

validado para a utilização em adolescentes por Guedes et al. (2005)16. Foram considerados 

ativos aqueles escolares que acumularam 300 minutos ou mais de atividade física semanal e 

como insuficientemente ativos aqueles que tiveram menos de 300 minutos de atividade física17. 

Para a identificação das barreiras percebidas para a prática de AF, foi utilizado o 

instrumento proposto por Santos et al. (2010)18, composto por 12 questões em escala Likert. 

Para fins de análise, os adolescentes foram classificados somente de acordo com a presença ou 

ausência da barreira percebida. 

Para análise de associação entre o NAF e o número de barreiras percebidas foi utilizado 

o teste de correlação de Spearman. O nível de significância adotado foi de 5% em todos os 

testes.  

O protocolo do estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da Universidade Federal de Santa Maria, sob o número 92474317.3.0000.5346., 

seguindo, portanto, todas as diretrizes da Resolução do Conselho Nacional de Saúde/Ministério 

da Saúde - Res. CNS 466/12 e a Declaração de Helsinki. 
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RESULTADOS  

Participaram deste estudo 851 escolares matriculados no ensino médio de escolas 

públicas do Estado, sendo que 4 não responderam a questão relacionada ao sexo (n=847). Na 

tabela 1, a descrição da amostra.  

 

Tabela 1. Descrição da amostra de escolares do ensino médio de escolas públicas do Estado do 

Rio Grande do Sul  

Variáveis n % p 

Sexo    

 Feminino 449 52,76 

Masculino 398 46,77 

NAF     

0,392 Insuficientemente 

ativo 

613 72,03 

Ativo 238 27,97 

 média DP  

Idade    

0,356 14 a 17 anos 16,67 2,06 
Legenda: n = frequência absoluta e % = percentual; p < 0,005; NAF (nível de atividade física) 

 

A tabela 2 apresenta os resultados da prevalência de cada barreira percebida, sendo 

possível se observar que as principais causas de não participação em atividades físicas indicadas 

pelos escolares são: o clima (47,47%), não ter lugares perto de casa com a atividade física que 

gosta (48,17%), falta de companhia (59,22%), sendo esta última, a barreira mais relatada pelos 

escolares.   

 

Tabela 2. Valores de frequência e proporção das barreiras para a prática de atividade física 

segundo a ordem de importância em adolescentes de escolas públicas estaduais do Estado Rio 

Grande do Sul-RS 

Barreiras relatadas n   % 

É difícil fazer AF sem alguma companhia  504 59,22 

Não encontro lugares perto de casa com a AF que eu gosto  410 48,17 

O clima dificulta a minha pratica de AF  404 47,47 

Eu deixo de fazer AF porque prefiro fazer outra coisa 402 47,23 

Tenho muitas tarefas para fazer por isso é difícil AF 342 40,18 
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Falta tempo  334 39,24 

 Os amigos que me acompanham moram longe 327 38,42 

É difícil fazer AF porque ninguém em casa faz  312 36,66 

Tenho preguiça de fazer AF  306 35,95 

Acho difícil fazer AF porque não me sinto motivado  279 32,78 

 Não tem como ir (ou voltar) onde posso praticar  261 30,66 

 Não conheço lugares perto de casa onde eu possa ir  253 29,72 

Legenda: n = frequência absoluta e % = percentual; AF (atividade física) 

 

Na figura 1, está representada a prevalência da quantidade de barreiras percebidas à 

prática de atividade física dos escolares. Observa-se que 8,57% (n=73) não reportaram barreiras 

a prática e 0,35% (n=3) reportaram 12 barreiras. A mediana foi de 4,85 barreiras percebidas 

(47,92% tinham pelo menos 5 barreiras). 

 

Figura 1- Prevalência da quantidade de barreiras percebidas à prática de atividade física (n=851) 

em escolares do ensino médio da rede pública estadual– RS. 
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As análises dos resultados, visualizadas na Tabela 3, mostraram que existe uma 

associação estatisticamente significativa entre o NAF e o número de barreiras percebidas para 

a prática de atividade física e esta associação é inversamente proporcional.  

 

Tabela 3. Associação entre o número de barreiras percebidas e o NAF (em minutos por semana) 

de escolares do ensino médio de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. 

 

 Média DP p-valor r 

Barreiras 4,86 2,86  

0,000* 

 

-,222 
NAF 244,82 253,82 

Legenda: NAF (nível de atividade física); DP (desvio padrão); Associação entre a prática de atividade física a as 

barreiras percebidas (*p < 0,005, r -,222) 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo investigou a associação entre NAF e as barreiras percebidas para a 

prática de atividade física em uma amostra representativa de escolares do estado do Rio Grande 

do Sul. Em relação à média do nível de atividade física total (244,82 minutos por semana) é 

possível evidenciar que os escolares apresentam NAF total baixo, 72,03% são considerados 

insuficientemente ativos, de acordo com as recomendações de ≥300 minutos de atividade física 

por semana17. 

Em alguns estudos com metodologia similar, foram encontrados percentuais de jovens 

insuficientemente ativos menores do que o presente trabalho. Em municípios da Grande 

Florianópolis-SC, por exemplo, a prevalência de jovens inativos foi de 48,6%19, percentual 

muito próximo ao de escolares da rede pública da cidade de Salvador- BA, onde a prevalência 

foi de 49,6%20 e da cidade de Maringá-PR, na qual 56,9% de escolares foram considerados 

insuficientemente ativos21. Em escolas estaduais de Pernambuco, estudo realizado com 

escolares do ensino médio (14-19 anos) utilizando as mesmas referências de ≥300 minutos de 
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atividade física por semana, a maioria dos escolares (65,1%) apresentou níveis insuficientes de 

atividade física22, corroborando com os resultados encontrados na presente pesquisa.  

Segundo Marques et al. (2015)23, uma forma de aumentar o NAF dos adolescentes e 

combater o declínio que se verifica, é realizar um trabalho de equipe, ou seja um trabalho feito 

em conjunto com as escolas, com os professores em geral e de Educação Física em particular, 

envolvendo o poder público local e os pais, para que haja uma mudança do estilo de vida dos 

adolescentes e que a prática desportiva seja um hábito para a vida.   

A falta de companhia, foi a barreira mais relatada pelos escolares neste estudo. 

(59,22%). Este resultado é confirmado por outros estudos realizados com adolescentes 

brasileiros das cidades de Curitiba-PR18, Santa Maria-RS24, Londrina-PR25 e Florianópolis-

SC26. Estudos também vem apontando que adolescentes possuem maior envolvimento com a 

atividade física quando seus pares também estão envolvidos na prática27 ou quando há suporte 

dos amigos27, 28, 29, mostrando que o apoio social oferecido pela família e pelos amigos é 

associado a prática de atividade física em adolescentes30,31, sendo um determinante relevante 

e consistente para a atividade física27. 

A segunda barreira mais relatada foi atribuída a não encontrar lugares perto de casa com 

a atividade física que gosta (48,17%). Esta barreira foi citada por adolescentes de diferentes 

regiões geográficas do Estado de São Paulo (Capital e Interior) como “falta de locais 

apropriados” (50,0%) no estudo de Figueira Junior et al. (1997)32 e também por escolares da 

rede pública estadual de Londrina – PR33. A falta de locais apropriados não foi significativa 

para escolares do ensino médio da cidade de São Paulo34.  

O clima foi citado como a terceira barreira mais prevalente. Em estudo realizado em 

Santa Maria - RS com escolares do Ensino Médio, o clima também foi citado como uma das 

barreiras mais prevalentes24, assim como, de 398 adolescentes da cidade de Pelotas-RS, 65,9% 
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citaram “dias de chuva” como barreira à prática de atividades físicas35. Salienta-se que no 

Estado do Rio Grande do Sul o clima é subtropical úmido, com verões quentes e invernos frios, 

o que pode ter contribuído para que o clima tenha sido citado como uma barreira para a prática 

de atividades físicas nesta população. 

 Outro fato a considerar é o contexto atual da sociedade, no qual o jovem é submetido a 

inúmeras atividades escolares (aulas, tarefas e outras) e fora da escola (curso de línguas, 

informática e pré-vestibulares), que competem com o tempo destinado ao lazer e atividades 

esportivas30. 

 Este estudo encontrou relação significativa e inversamente proporcional entre o NAF e 

o número de barreiras percebidas, apontando que quanto mais barreiras os jovens percebem, 

menor é o seu NAF. Esta mesma associação foi encontrada em um estudo realizado com 

escolares do ensino médio da rede pública de Curitiba, PR36, evidenciando a importância de 

intervenções para superar as barreiras e desta forma aumentar o NAF, identificando-se os 

fatores que possam ser modificados. Alguns programas de intervenção propostos para 

adolescentes, obtiveram resultados positivos, discutindo os benefícios da prática regular de 

atividade física e identificando as barreiras relacionadas a prática, para a determinação de metas 

e estratégias para se tornar fisicamente ativo37, 38. 

O presente estudo teve algumas limitações. Em primeiro lugar, o fato dos questionários 

terem sido enviados às escolas pelo correio e, desta forma, depender da disponibilidade e 

entendimento dos gestores das instituições de ensino sobre a importância da participação dos 

escolares nesta pesquisa. Em segundo, duas greves dos correios e uma greve do magistério 

estadual durante o período de coleta de dados, tornaram o processo mais demorado, 

impossibilitando o retorno de muitos questionários. Deve-se considerar que a avaliação do NAF 

é complexa, pois esse é um comportamento multidimensional, que ocorre em vários domínios. 
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Vale destacar que não foram incluídos neste estudo, escolares da rede privada de ensino, 

limitando os achados àqueles jovens matriculados na rede pública. 

Desta forma, a contribuição deste estudo, está no fato de que os resultados encontrados 

possam dar um direcionamento para o desenvolvimento de estratégias que levem a uma 

superação das barreiras à prática de atividade físicas, tornando os escolares desta faixa etária 

mais ativos fisicamente. 

 

CONCLUSÃO 

Concluiu-se que os escolares do ensino médio de escolas públicas estaduais do Estado 

do Rio Grande do Sul, são, na maioria, insuficientemente ativos, e que há uma associação 

inversa entre o NAF o número de barreiras percebidas à prática. A barreira mais citada pelos 

jovens, para a prática de atividade física, foi a falta de companhia indicando que o apoio social 

é muito importante nesta fase da vida. Compreender esses determinantes de maneira cada vez 

mais detalhada é uma importante estratégia para o desenvolvimento de programas de 

intervenção que levem os escolares a superar as barreiras percebidas e ter um estilo de vida 

ativo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação de mestrado teve como objetivo compreender se escolares do ensino 

médio possuem conhecimento dos benefícios da atividade física na promoção da saúde e se 

esse conhecimento pode afetar o seu NAF, assim como associar o NAF com as barreiras 

percebidas à prática. 

Verificou-se que a maioria dos escolares do ensino médio da rede estadual do estado do 

Rio Grande do Sul é insuficientemente ativa, embora relatem ter conhecimento dos benefícios 

da atividade física para a promoção da sua saúde. Quando comparou-se o grupo que tinha 

conhecimento sobre os benefícios da atividade física para a saúde com o que não tinha, não 

houve diferença estatisticamente significativa em relação ao NAF. Observou-se também, uma 

associação inversa entre o NAF e as barreiras percebidas à prática. A barreira mais citada pelos 

jovens, para a prática de atividade física, foi a falta de companhia. 

Este estudo contribui no sentido de possibilitar um maior conhecimento sobre os 

escolares e o seu envolvimento com atividades físicas, tendo em vista os inúmeros benefícios 

que estas podem proporcionar, desde a infância até a vida adulta. Espera-se que os resultados 

encontrados possam auxiliar no estabelecimento de estratégias adequadas para o 

desenvolvimento de programas de intervenção direcionados a aumentar o NAF de escolares 

adolescentes. Salienta-se, também, que a falta de conhecimento não se apresenta, neste estudo, 

como uma barreira a prática da atividade física, entretanto, fica evidenciada a necessidade de 

se aumentar o NAF da população nesta faixa etária e diminuir as barreiras percebidas à prática. 

Desta forma, parece preponderante fazer-se algumas considerações a respeito dos 

profissionais de educação física nas escolas e das políticas públicas. O profissional de educação 

física tem um papel relevante neste contexto, pois possui as ferramentas adequadas 

(conhecimento) para o desenvolvimento de intervenções que levem ao “gosto” e “prazer” na 

prática da atividade física, ampliando as possibilidades de prática. Pode-se aferir de forma 

cuidadosa, que o professor na escola se dedica a trabalhar questões voltadas aos benefícios da 

atividade física para a promoção da saúde, e que estas parecem ter sido bem assimiladas pelos 

escolares; a questão agora parece ser, voltar-se para mudanças comportamentais. É necessário 

que as políticas públicas, tornem efetivas as ações para criar sociedades mais ativas por meio 

da melhoria dos ambientes e oportunidades para pessoas de todas as idades e habilidades, para 

que possam praticar atividades físicas supervisionadas por profissionais e de forma segura. 
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Salienta-se também, as dificuldades encontradas na realização desta pesquisa, em vista 

dos questionários terem sido enviados às escolas pelo correio e, desta forma, depender da 

disponibilidade e entendimento dos gestores das instituições de ensino sobre a importância da 

participação dos escolares nesta pesquisa, bem como a ocorrência de duas greves dos correios 

e uma greve do magistério estadual durante o período de coleta de dados, tornando o processo 

mais demorado e impossibilitando o retorno de muitos questionários. Acrescenta-se as 

limitações do estudo, a avaliação do NAF que é complexa, porque esse é um comportamento 

multidimensional, que ocorre em vários domínios e a não inclusão de escolares da rede privada 

limitando os achados àqueles jovens matriculados na rede pública. 

Assim sendo, é pertinente ressaltar que, apesar das dificuldades encontradas, muitos 

gestores e colegas de profissão nas escolas, se mostraram incentivadores deste trabalho, 

ressaltando a sua importância. Ademais, pretende-se levar os resultados deste estudo a 

Secretaria Estadual de Educação para que sirvam de incentivo às mudanças necessárias e como 

forma de informação aos gestores da Educação. 
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ANEXOS 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO INTERNACIONAL DE ATIVIDADES FÍSICAS (IPAQ)

   

 

Olá, nós estamos interessados em saber que tipos de atividade física nossos alunos 

fazem como parte do seu dia a dia.  

As perguntas estão relacionadas ao tempo que você gasta fazendo atividade física na 

ÚLTIMA semana. As perguntas incluem as atividades que você faz na escola, para ir 

de um lugar a outro, por lazer, por esporte, por exercício ou como parte das suas 

atividades em casa ou no jardim. Suas respostas são MUITO importantes. Por favor 

responda cada questão mesmo que considere que não seja ativo.  

 

Para responder as questões lembre-se que: 

�atividades físicas VIGOROSAS são aquelas que precisam de um grande esforço 

físico e que fazem respirar MUITO mais forte que o normal. 

�atividades físicas MODERADAS são aquelas que precisam de algum esforço físico e 

que fazem respirar um pouco mais forte que o normal. 

 

Para responder as perguntas pense somente nas atividades que você realiza por pelo 

menos 10 minutos contínuos de cada vez. 

 

1a Em quantos dias da última semana você CAMINHOU por pelo menos 10 minutos 

contínuos em casa ou no trabalho, como forma de transporte para ir de um lugar para 

outro, por lazer, por prazer ou como forma de exercício? 

_____ dias por SEMANA   (   ) Nenhum 

 

1b Nos dias em que você caminhou por pelo menos 10 minutos contínuos quanto 

tempo no total você gastou caminhando por dia? 

horas: ______ Minutos: _____ 

2a. Em quantos dias da última semana, você realizou atividades MODERADAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo pedalar leve na bicicleta, nadar, 

dançar, fazer ginástica aeróbica leve, jogar vôlei recreativo, carregar pesos leves, 
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fazer serviços domésticos na casa, no quintal ou no jardim como varrer, aspirar, cuidar 

do jardim, ou qualquer atividade que fez aumentar moderadamente sua respiração 

ou batimentos do coração (POR FAVOR NÃO INCLUA CAMINHADA) 

_____ dias por SEMANA   (   ) Nenhum 

 

2b. Nos dias em que você fez essas atividades moderadas por pelo menos 10 minutos 

contínuos, quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

horas: ______  minutos: _____ 

 

3a Em quantos dias da última semana, você realizou atividades VIGOROSAS por pelo 

menos 10 minutos contínuos, como por exemplo correr, fazer ginástica aeróbica, jogar 

futebol, pedalar rápido na bicicleta, jogar basquete, fazer serviços domésticos 

pesados em casa, no quintal ou cavoucar no jardim, carregar pesos elevados ou 

qualquer atividade que fez aumentar MUITO sua respiração ou batimentos do 

coração. 

_____ dias por SEMANA  (   ) Nenhum 

 

3b Nos dias em que você fez essas atividades vigorosas por pelo menos 10 minutos 

contínuos quanto tempo no total você gastou fazendo essas atividades por dia? 

horas: ______  minutos: _____ 

 

Estas últimas questões são sobre o tempo que você permanece sentado todo dia, no 

trabalho, na escola ou faculdade, em casa e durante seu tempo livre. Isto inclui o 

tempo sentado estudando, sentado enquanto descansa, fazendo lição de casa, 

visitando um amigo, lendo, sentado ou deitado assistindo TV. Não inclua o tempo 

gasto sentando durante o transporte em ônibus, trem, metrô ou carro. 

 

4a. Quanto tempo no total você gasta sentado durante um dia de semana? 

______horas  ____minutos 

 

4b. Quanto tempo no total você gasta sentado durante em um dia de final de semana? 

______horas   ____minutos 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO PARA AVALIAR O PAPEL DA EDUCAÇÃO FÍSICA       

                       NA PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Idade: ________________________  Sexo: ________________________________ 

 
1. Você conhece alguns benefícios do exercício físico para a promoção da sua saúde? 
(    ) Sim. Quais? ______________________________________________________ 
(    ) Não 
 

2. Você acha que o exercício físico pode prevenir doenças? 
(    ) Sim              (    ) Não             (     ) Não sei 
 

3. Você se preocupa com sua saúde? 
(    ) Sim              (    ) Não 
 

4. Você se preocupa com os riscos de doenças provocados pelo sedentarismo (falta 
de exercícios físicos) ? 
(    ) Sim              (    ) Não 
 

5. Você entende a Educação Física Escolar como disciplina que se preocupa com a 
saúde? 
(    ) Sim              (    ) Não 
 

6. Você acha que as aulas de Educação Física na sua escola promovem ou incentivam 
a: 
Competição   (    ) Sim           (    ) Não 
 

7. Você pratica exercício físico de forma regular (3x por semana ou mais)? 
(    ) Sim              (    ) Não 
 

Se você respondeu NÃO a questão número 7, passe para a questão número 9. 

8. Caso você pratique exercício físico de forma regular: 
Onde adquiriu este hábito)? 
(    ) Em casa, com seus familiares 
(    ) Na escolar, com seu professor de Educação Física 
(    ) Com amigos que praticam 
(    ) Por leituras (livros, revistas….) ou televisão 
(    ) Outro. Qual)? ____________________________ 
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9. Caso você não pratique exercício físico de forma regular: Por quê? 
(    ) Por falta de tempo 
(    ) Por falta de um local apropriado 
(    ) Por problemas de saúde (dores no corpo, asma…) 
(    ) Por preguiça (prefiro dormir, assistir TV…) 
(    ) Por não ter uma companhia para a prática (não gusto de fazer exercício sozinho 
(a) ) 
(    ) Por desconhecimento dos benefícios do exercício físico 
(    ) Outro motivo. Qual? ___________________________ 
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ANEXO C – PERCEPÇÃO DE BARREIRAS À PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

Nome: __________________________ nº:_________ Turma: __________ 

Sexo: (  ) Masc  (  ) Fem   Data de Nascimento:   ____/____/______ 

Gostaríamos de saber as condições ou situações abaixo dificultam a sua prática de 

atividades físicas! Responda o quanto cada situação é verdadeira para você! 

 

Não encontro lugares perto de casa com a 

atividade física que eu gosto. 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

É difícil fazer atividade física porque não 

conheço lugares perto de casa onde eu possa ir 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

É difícil fazer atividade física porque os amigos 

que me acompanham moram longe 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

É difícil fazer atividade física porque não tenho 

como ir (ou voltar) onde possa praticar 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

O clima (frio, chuva, calor) dificultam a minha 

prática de atividade física 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

Eu deixo de fazer atividade física porque prefiro 

fazer outras coisas (ler, ficar sem fazer nada) 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

Tenho preguiça de fazer atividade física 1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

Acho difícil fazer atividaade física porque não me 

sinto motivado 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

Tenho muitas tarefas para fazer por isso é difícil 

fazer atividade física 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

Falta tempo para fazer atividade física 1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

É difícil fazer atividade física sem alguma 

companhia 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

É difícil fazer atividade física porque em casa 

ninguém faz 

1.Discordo 

Muito 

2.Discordo 3.Concordo 4.Concordo 

Muito 

 


