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 Cotidianamente são transmitidas notícias e reportagens que ressaltam a 

importância da atividade física para a qualidade de vida das pessoas. Não é possível 

existir um conceito único e definitivo sobre qualidade de vida, mas podem-se 

estabelecer elementos para pensar nessa noção enquanto fruto de indicadores ou esferas 

objetiva e subjetivas (BARBOSA, 1998)
1
. Relacionando a qualidade de vida com o 

lazer, Gáspari e Schwartz (2001)
2
 salientam como a prática do lazer e das atividades 

esportivas proporcionam elementos prazerosos para o indivíduo. Esses elementos 

podem contribuir para a melhoria da sua automotivação, bem como podem trazer maior 

satisfação pessoal e social, contribuindo para uma melhor qualidade vida. Logo, existe 

um limite de responsabilização do sujeito frente a seus níveis de qualidade de vida, 

devido às possibilidades de escolha de hábitos e estilos de vida. 

 Outros dados alarmantes que são veiculados dizem respeito ao aumento do 

índice de obesidade nacional e internacional. Baseado nas informações supracitadas, a 

atividade física enquanto opção de lazer pode auxiliar na promoção da saúde de 

adolescentes? Esta é justamente a inquietação geradora desta pesquisa, que tem como 
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objetivo estudar as aproximações possíveis entre a atividade física, a saúde e o lazer 

com relação aos adolescentes. 

 A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste em dois procedimentos. O 

primeiro define a abordagem utilizada. Neste trabalho utilizou-se a abordagem dedutiva, 

onde se "[...] parte de teorias e leis com princípios universais e previamente aceitos para 

a elaboração de conclusões sobre fenômenos universais ou particulares [...]" (MATTOS; 

ROSSETTO JUNIOR; BLECHER, 2008, p. 28)
3
. 

 O segundo procedimento é relativo ao tipo de pesquisa adotado, neste caso, a 

pesquisa indireta, que de acordo com Mattos, Rossetto Junior e Blecher (2008, p. 37)
4
, é 

caracterizada "[...] pela utilização de informações, conhecimentos, e dados já coletados 

por outras pessoas e demonstrados de diversas formas [...]". 

 Assim, dentro da pesquisa indireta, utilizou-se a pesquisa bibliográfica, ou de 

fontes secundárias, abrangendo publicações como livros, artigos, periódicos e demais 

publicações que tenham relação com a temática abordada no trabalho (MARCONI; 

LAKATOS, 2010)
5
. 

 Após a exposição dos procedimentos metodológicos desta pesquisa, serão feitas 

as aproximações entre atividade física, saúde e lazer na adolescência. O Ministério da 

Saúde elaborou em 2006 a Política Nacional de Promoção da Saúde (BRASIL, 2006, p. 

17)
6
, cujo objetivo geral é: 

 

Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde 

relacionados aos seus determinantes e condicionantes – modos de viver, 

condições de trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a 

bens e serviços essenciais. (grifo do autor). 
 

 Além da referência ao lazer dentro do objetivo geral, ao abordar as ações 

específicas da Política Nacional de Promoção da Saúde, no eixo “Prática 

corporal/atividade física”, como uma das ações na rede básica de saúde e na 

comunidade está a oferta de práticas corporais/atividade física, entre elas, práticas 

lúdicas, esportivas e de lazer, voltadas para a comunidade como um todo e para grupos 
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vulneráveis. Dessa forma, é possível evidenciar que o lazer está atrelado à promoção da 

saúde, dentro de uma política de âmbito nacional. Contudo, o que vem a ser promoção 

da saúde? 

 A Carta de Ottawa, divulgada em 1986, é um dos documentos fundadores do 

movimento atual da promoção da saúde. Neste documento o termo está associado a 

duas vertentes: pode-se associar a um “conjunto de valores”, como a vida, a saúde, a 

solidariedade, a equidade, a democracia, a cidadania, entre outros; e também se refere a 

uma “combinação de estratégias”, que envolve ações do Estado, da comunidade, de 

indivíduos, do sistema de saúde e de parcerias, com a ideia base de “responsabilização 

múltipla” (BUSS, 2009)
7
. 

 Com base na ideia de promoção da saúde da Carta de Ottawa, associada à 

Política Nacional de Promoção da Saúde, verifica-se que a saúde é uma questão a ser 

trabalhada não somente pelo Estado, mas pelos diversos agentes da sociedade civil, e 

que as atividades de lazer tornam-se uma das possibilidades de ações relacionadas à 

promoção da saúde, principalmente as atividades associadas à atividade física. Neste 

contexto, vale realizar um questionamento: será que há uma formação profissional com 

foco para a utilização das atividades de lazer voltadas para a saúde? 

 Isayama (2010)
8
 inicia sua reflexão acerca da formação profissional enfatizando 

que o lazer é “[...] um campo multidisciplinar que possibilita a concretização de 

propostas interdisciplinares, por meio da participação de indivíduos com diferentes 

formações”. Isso não significa que uma formação específica a aprofundada sobre o tema 

não seja necessária. Independente da formação acadêmica, o autor aponta quatro pontos 

que devem estar presentes na formação profissional no campo do lazer (ISAYAMA, 

2010, pp. 14-17)
9
: 

 

1- Unidade entre teoria e prática, de forma que estes dois elementos sejam 

trabalhados simultânea e indissociavelmente; 
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2- Característica multidisciplinar, que contribui de forma substancial para 

avanços qualitativos sobre o lazer; 

3- Sólida formação teórica e cultural dos profissionais, com foco na busca de 

conhecimentos que envolvem os estudos do lazer e a participação crítica e 

criativa em diferentes práticas culturais; 

4- Formação continuada, que envolve tanto a participação em simpósios, 

congressos, encontros, entre outros eventos que objetivem a reciclagem, quanto 

a prática reflexiva. 

 

 Dessa forma, o profissional que atuar no campo do lazer deve ter em mente que 

as práticas de lazer necessitam de um arcabouço teórico solidificado, que alicerçará suas 

ações e propiciará o cumprimento dos objetivos traçados. Para tanto, é necessário ter 

conhecimento do público-alvo das ações a serem desenvolvidas e dos objetivos que se 

almejam. No caso deste projeto de pesquisa, o público-alvo são os adolescentes, com 

foco no interesse deste público em relação às atividades físicas como opção de lazer. 

 Uvinha (2009)
10

 evidencia alguns elementos reportados por adolescentes, entre 

eles, destacam-se o “isolamento social, horizontes limitados, dificuldades em 

estabelecer um estilo próprio e um sentimento negativo com relação à vida”. Os 

responsáveis por políticas públicas para este público devem se atentar a esses elementos 

reportados e visar atender às expectativas deste público em suas ações. 

 Vale salientar que o adolescente está passando por um estágio de sua vida na 

qual ele está sujeito a influências do meio em que vive. Assim, “entende-se como 

fundamental a compreensão das múltiplas experiências de lazer vivenciadas pelo 

adolescente no seu tempo livre” (UVINHA, 2009, p. 238)
11

, ampliando o repertório de 

atividades que este jovem vivenciará. Isso proporcionará a este adolescente a 

oportunidade de poder interagir com outros jovens, visando sua formação enquanto 

cidadão, influenciando, inclusive, seus hábitos de saúde. 

 Em sua verificação de diversos estudos que relacionavam as atividades de lazer 

que os jovens preferiam, tanto em âmbito nacional quanto internacional, Uvinha 
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(2009)
12

 evidenciou que a prática de atividades físicas, tanto em formato competitivo 

quanto recreacional, não foram as primeiras opções elencadas. Ouvir música, ver TV ou 

filmes no cinema e bater papo com amigos foram algumas das opções que ficaram à 

frente das práticas esportivas, mais citadas dentro das atividades físicas. 

 É importante frisar que o jovem possui uma necessidade de pertencer a um 

grupo, e essa sensação de pertencimento pode determinar as práticas de lazer desse 

público: “O pertencimento a um grupo pode denotar um modo bem peculiar de 

comportamento em relação aos outros e à natureza, e entende-se aqui que tal fato esteja 

especialmente presente no período associado à adolescência” (UVINHA, 2009, p. 

242)
13

. Assim, é possível notar a formação de grupos, como os “esportistas”, os 

“skatistas”, entre outros, na qual os jovens se sentem à vontade para expressar-se, tanto 

verbal quanto corporalmente. 

 E essa relação corporal também pode determinar a aproximação entre 

adolescente, lazer e atividade física. Uvinha (2009, p. 242)
14

 aponta que “o jovem se 

encontra em um período de intensas alterações orgânicas em um curto espaço de tempo, 

e a atividade física pode contribuir de forma significativa para levá-lo a compreender as 

relações desse novo corpo com o seu meio”. Dessa forma, é importante incentivar a 

prática de atividade física como opção de lazer, já que ela pode colaborar com o 

desenvolvimento deste jovem, auxiliando na promoção da saúde deste público. 
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