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RESUMO – O estilo de vida ativo traz inúmeros benefícios, entre eles estão: a sensação de bem 
estar, melhora na saúde, autoestima, controle de peso, e redução dos níveis de stress. O professor 
de educação física tem grande responsabilidade para formar indivíduos fisicamente ativos. Devido a 
essa importância foi levantado a seguinte questão problema: Qual o estilo de vida dos professores de 
educação física de escolas municipais da cidade de Ponta Grossa? Sendo assim, essa pesquisa 
pretende analisar a qualidade do estilo de vida dos professores de educação física de escolas 
municipais e verificar se, o estilo de vida desses professores possui influência, sobre a iniciativa de 
seu aluno adquirir um estilo de vida ativo. A metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa 
descritiva de análise quantitativa e qualitativa, cujo instrumento metodológico utilizado será o 
questionário Pentáculo do Bem Estar (NAHAS, 2006), o qual apresenta perguntas relativas às ações 
habituais dos professores em relação à nutrição, atividade física, comportamento preventivo, 
relacionamento e controle do stress, que será aplicado com a população de professores de escolas 
municipais de Ponta Grossa-Paraná.Pretende-se realizar uma análise descritiva avaliando os 
percentuais de resposta em relação às alternativas categorizadas dentro de uma escala de Likert. 
Com a conclusão da pesquisa espera-se entender ecompreender a importância de ser um indivíduo 
fisicamente ativo e a influência dos professores de educação física no estilo de vida de seus alunos. 
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Introdução 
 
No mundo contemporâneo, as pesquisas apontam para a longevidade com maior qualidade 

de vida dos seres humanos, entretanto, sabe-se que para se ter acesso a uma vida longínqua, é 
necessário que se tenha um estilo de vida ativo, bem como, uma alimentação equilibrada. 

Conforme Matias, (2010), o estilo de vida é algo bem amplo que engloba desde a 
alimentação das pessoas, até as suas escolhas pessoais: profissão; consumo de cigarros; drogas 
ilícitas; bebidas alcóolicas; condições de trabalho; etc., pois com forte influência em suas decisões 
pessoais, o indivíduo possui grande responsabilidade sobre o seu bem estar.  

Segundo Nahas (2006) discute-se muito sobre a importância de um estilo de vida saudável, 
porém, muitas pessoas ainda estão desinformadas, oumostram pouco interesse a respeito da prática 
de atividades físicas regulares, de uma nutrição equilibrada e de outros componentes relacionados á 
saúde. 

Há vários benefícios em se ter um estilo de vida ativo: sentir-se bem,controle de peso, 
significativos benefícios para a saúde, melhorada aparência,da autoestima e redução do stress. 

Todavia, com a difusão da tecnologia o mundo e os que nele habitam evoluíram 
rapidamente, a maioria das atividades que anteriormente solicitavam do ser humano um maior gasto 
energético para serem realizadas, atualmente gastasse pouco, induzindo-o ao sedentarismo. 

 
 “A vida moderna tende a ser pouco saudável, uma vez que provoca stress e estafa, 
alimentação inadequada e a não regularidade na prática de exercícios físicos. Com 
todos esses fatores mencionados, a qualidade de vida da população fica bastante 
abalada, tanto em nível físico quanto psicológico”. (TAHARA e SILVA, 2003) 

 
Desta forma, o indivíduo pode realizar pequenas mudanças em seu dia a dia que irão 

causar um mínimo de melhora em sua vida futura. Ações como trocar o elevador pela escada, pegar 
o ônibus ou descer dele um ponto antes, ir à padaria sem utilizar o carro, praticar uma caminhada, ao 
invés de jogar vídeo game, trocar o pão francês pelo integral entre outras. Tornando essas atitudes, 
hábitos, pode-se dar o primeiro passo para um estilo de vida ativo. Hábitos saudáveis são 
necessários todos os dias para que se adquira uma boa qualidade de vida, pois o comportamento 
sedentário acarreta várias doenças degenerativas, o que dificulta a chegada do ser humano à terceira 
idade, com qualidade de vida. 

Para Dishman (apud Tahara, 2003)os amigos e familiares são grandes influenciadores da 
atividade física, pois este suporte social incentiva o praticante a manter o interesse em continuar 
fisicamente ativo.Sendo assim, os pais exercem grande influência no estilo de vida de seus filhos, na 
escola o aluno aprende, ou pelo menos deveria, a importância do estilo de vida saudável, e em casa 
esse estilo de vida deve ser colocado em prática, os pais necessitando se alimentar bem, praticar 
atividades físicas, despertam e incentivam o interesse em seus filhos. 

“A qualidade de vida é um amplo conceito que aborda a saúde física, o estado psicológico, 
as relações sociais, o nível de independência, e as relações com as características mais relevantes 
do seu meio ambiente”. (JOIA, apud PRADO et al.;2010).Qualidade de vida não é apenas viver bem, 
abrange pelo menos quatro áreas: social, afetiva, profissional e da saúde. (LIPP,1994)  

Há pessoas que se realizam em apenas alguns destes quadrantes, o que não significa ter 
uma boa qualidade de vida, pois deve- se estar bem consigo mesmo, ter boas relações afetivas, ser 
realizado profissionalmente e ter um hábito de vida saudável. 

A educação física atualmente, têm visado grande parte de seus objetivos na área da saúde 
e conforme Matias (2010), são vários os estudos na área que mencionam a importância em se adotar 
um estilo de vida fisicamente ativo, a fim de sobrepor os problemas tão comuns, atualmente, como: 
obesidade, hipertensão arterial, câncer de colo, osteoporose, coronariopatia, asma entre outras. 

Um estilo de vida ativo, além de propiciar uma melhora na estética, elevando a autoestima 
do indivíduo, proporciona sensação de bem estar e consequentemente, maior qualidade de vida. 
Nesta busca pela qualidade de vida, as pessoas também, procuram as academias a fim de ter um 
corpo esteticamente bonito. A esse respeito à mídia têm grande influência, impondo corpos malhados 
e sarados, entretanto, na maior parte, essa influência é positiva, pois enfatiza o enfoque sobre a 
importância em se ter hábitos de vida saudáveis, uma boa alimentação seguida da prática de 
exercícios físicos, para a obtenção de uma melhor qualidade de vida com longevidade. 

Sendo assim, na educação física escolar não deveria ser diferente, já que os professores 
são habilitados para enfocar a educação física relacionada a promoção da saúde e a formação de 
indivíduos fisicamente ativos. Porém, na grande maioria das escolas, infelizmente isso não vem 
acontecendo.ConformeGuedes (1999), um estilo de vida inativo, gera sintomas de 
doençasdegenerativas que não aparecem na fase escolar, entretanto, pouco se têm investido na 
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adoção de hábitos de vida que possam inibir o aparecimento dessas doenças. O fato dos sintomas 
não aparecerem nessa fase da vida, não significa que futuramente essas crianças não estejam 
sujeitas a apresentar doenças ligadas à falta da prática de atividade física. 

Para tanto, faz-se necessário haver conscientização dos alunos, mas principalmente dos 
professores; para que desde a fase escolar, as crianças comecem a praticar algum tipo de atividade 
física, não apenas na fase adulta, quando desejam ter um corpo bonito, ou quando sua saúde já está 
comprometida.  

Desta forma,o professor de educação física tem grande responsabilidade na formação de 
adultos fisicamente ativos, pois dentro da escola é o lugar que se deve plantar a semente da 
qualidade de vida.  

De acordo com os autores investigados para esta pesquisa, os alunos possuem uma 
escassez na informação sobre a importância da prática de atividade física para a saúde, até mesmo 
os que estão terminando o ensino médio e deveriam trazer consigo esse aprendizado, não tem posse 
desse conhecimento.  

Todavia, na correria do dia a dia, até mesmo os professores de educação física, cientes de 
todos os benefícios de um estilo de vida saudável, deixam a desejar em relação a isso. Algumas 
vezes, não se alimentam bem, dão preferência aos “fastfoods” que são os lanches rápidos, alguns 
tem dupla jornada de trabalho, as mulheres trabalham fora e cuidam da casa, o que torna seu tempo 
muito curto e leva esses profissionais a não colocarem em prática em suas próprias vidas, o que eles 
julgam ser tão importante.  

O profissional de educação física é um indivíduo como todos os outros, tem suas 
preocupações, seu problemas familiares, entretanto, mais do que ninguém,necessita ter um estilo de 
vida ativo, pois o corpo é seu principal instrumento de trabalho, devendo ser exemplo diário. Sendo 
assim, levantou-se a seguinte questão problema: Qual o estilo de vida dos professores de educação 
física de escolas municipais? 
 
Objetivos 

 

Geral 

 Analisar a qualidade do estilo de vida dos professores de educação física de escolas 

municipais;  

Específicos 

 Avaliar os níveis de atividade física e a alimentação dos profissionais de educação física; 

 Verificar a influência da qualidade de vida dos professores na educação física escolar 

Metodologia 
 

Casuística 
A metodologia utilizada baseia-se em uma pesquisa descritiva de análise quantitativa e 

qualitativa, com professores da rede municipal de ensino, da cidade de Ponta Grossa, Paraná.  
 
População e amostra 

A pesquisa será realizada na cidade de Ponta Grossa, Paraná, com a população de 
professores que trabalham na rede de ensino municipal.  

Antes de iniciar o estudo, todos os participantes serão informados sobre os procedimentos e 
riscos envolvidos na pesquisa, responderão a uma anamnese pessoal e assinarão um termo de 
consentimento livre e esclarecido para a realização dos testes.  

Antes da aplicação do questinário aos professores, será feita uma leitura prévia das 
questões abordadas, a fim de uma melhor orientação, para o esclerecimento de dúvidas que 
puderem ocorrer durante o preenchimento do questinário.  

 
Instrumento metodológico 

O protocolo utilizado será o questionário Pentáculo do Bem Estar (NAHAS, 2006), o qual 
apresenta perguntas relativas às ações habituais dos professores em relação à nutrição, atividade 
física, comportamento preventivo, relacionamento e controle do stress. Cada um desses 
componentes apresenta quatro perguntas as quais representam uma escala de quatro pontos para as 
respostas: 0 não; 1 às vezes; 2 quase sempre e 3 sempre. 

Foram acrescentadas cinco questões envolvendo a qualidade de vida no trabalho retiradas 
do protocolo “Escala de Avaliação da Qualidade de Vida no Trabalho Percebida porProfessores” 
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(PETROSKI apud BOHT et.al 2006) : Após o trabalho chego em casa com ânimo e energia, paradar 
atenção à família e/ou realizar atividades de lazer?Tenho autonomia para planejar e executar as 

atividades de ensino? Tenho amplas oportunidades de usar no trabalho os conhecimentos adquiridos 
em cursos? Realizo minhas atividades com tranquilidade, percebo apenas um estresse estimulante 
ao longo do dia? A instituição possibilita atualização permanente de seus professores permitindo o 
desenvolvimento de suas potencialidades? 

 
Análise estatística 

Pretende-se realizar uma análise descritiva avaliando os percentuais de resposta em 
relação às alternativas categorizadas dentro de uma escala de Likert (de cinco escalas). 
 
Conclusões 

 
Possuir um estilo de vida ativo é fundamental para a busca da qualidade de vida, entretanto, 

a escola é o local onde as crianças devem ser conscientizadas da importância de se ter um estilo de 
vida saudável. 

O professor de educação física é o mais admirado na escola, os alunos se sentem a 
vontade com o professor de educação física, pois é nessa aula que acontece o momento de 
descontração, poiso aluno geralmente tem maior intimidade com esse professor.  

Sendo assim, o docente é o espelho, o estilo de vida do professor de educação física 
precisa ser exemplo para seus alunos, a fim de quesintam-se motivadosà adquirir um estilo de vida 
ativo, e hábitos alimentares saudáveis. Todavia, não há como o professor falar sobre a importância 
da qualidade do estilo de vida, quando ele mesmo não possui hábitos de vida saudáveis e ou, quando 
seu estilo de vida, não corresponde ao estilo de vida que a educação física propõe.  

Sobre tudo, na fase escolar o professor tem a responsabilidade de deixar seus alunos 
cientes de todos os benefícios da adoção de um estilo de vida saudável,suas aulas devem ser 
criativas e motivadoras para que o alunosinta-se atraído pela prática de atividades físicas, tornando- 
se assim, um indivíduo saudável, atingindo uma vida longínqua, com maior qualidade de vida.
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