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RESUMO 
 
Qualidade de vida é um tema complexo e abrangente envolvendo dimensões biológica, 
psicológica e social. O objetivo deste estudo foi analisar a percepção do nível qualidade 
de vida relacionando-a ao ambiente de trabalho, saúde e prática de atividade física de 
educadores físicos das escolas estaduais da zona sul de Teresina-PI. Estudo do tipo 
descritivo-exploratório com análise quanti-qualitativa foi realizado com 72 sujeitos. Os 
instrumentos de coleta dos dados foram: questionário e observação das práticas 
pedagógicas. Os resultados mostraram carga horária de trabalho elevada, alguns com até 
60 horas/sem., a remuneração é insuficiente. Poucos possuem transporte para deslocar-
se ao trabalho; a maioria vai a pé, de bicicleta ou ônibus. Os profissionais têm boa 
relação profissional com os demais professores afirmou gostar do trabalho 
desempenhado. Elevado número já se submeteu a alguma cirurgia e relata sentir dores 
corporais freqüentes; problemas vocais e exposição ao sol deterioram a saúde destes 
professores. A maioria pratica alguma atividade física sistemática. Conclui-se que os 
profissionais consideram possuir saúde e qualidade de vida satisfatória, mas buscam 
melhorias.  
 
Palavras-chave: Educador Físico, Qualidade de vida, Saúde no trabalho. 
 
INTRODUÇÃO 

A qualidade de vida é um tema bastante discutido na atualidade e esta discussão 

envolve vários segmentos da sociedade que tem se mostrado bastante atenta a esta 

temática. Para alguns estudiosos, o conceito de qualidade de vida está ligado ao 

desenvolvimento humano, pois está relacionada às questões que vão desde aspectos 

pessoais a questões sócio-culturais e econômicas, ou seja, envolve o estado de saúde, 

longevidade, satisfação no trabalho, salário, lazer, relações familiares, disposição física, 

prazer e até espiritualidade.  

No entanto o que se observa é que estes aspectos ficam cada dia mais 

comprometido, devido às exigências da vida moderna. A profissão de professor é uma 

das mais estressantes devido às longas jornadas de trabalho, que começa logo cedo pela 

manhã, chegando até a noite. Por conta dessa correria o professor é forçado desrespeitar 

os horários habituais, perdendo horas de sono, alimentando-se mal e não usufruindo de 
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momentos de lazer. Esses fatores aliados às exigências de concentração para as tarefas 

realizadas muitas vezes faz do seu trabalho uma ameaça à sua integridade física e 

mental, culminando assim com o sofrimento. (TAVARES, 2007). As demandas do 

trabalho pedagógico acabam por sobrecarregar o professor, levando-o ao estresse e por 

vezes à exaustão. 

Para lidar com os problemas é preciso conhecê-los com maior profundidade. 

Como são poucos os estudos que a literatura dispõe sobre esta temática, é interessante 

discuti-la, tomando-se como ponto de partida a percepção dos próprios sujeitos quanto 

aos níveis de saúde e qualidade de vida. 

A pesquisa teve como objetivo analisar a percepção da qualidade de vida dos 

professores de educação física, relacionando-a com o ambiente de trabalho, a saúde e a 

prática de atividade física. 

 

QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE 

 Qualidade de vida é um conceito bastante utilizado no âmbito acadêmico, 

estando relacionada a questões que vão desde aspectos pessoais a questões de cunho 

sócio-cultural e econômico. Há sempre a dificuldade de se trabalhar com este conceito 

em termos concretos. O termo qualidade de vida tem suscitado muitos debates nas 

últimas décadas em função das dificuldades de se chegar um consenso conceitual. Para 

a Organização Mundial de saúde – OMS (1994), qualidade de vida “é a percepção do 

individuo, de sua posição na vida, no contexto da cultura e do sistema de valores nos 

quais ele vive e em relação às suas metas, expectativas, padrões e interesses” 

(TEXEIRA, 2002, p. 17). Intuitivamente é fácil entender esse conceito, mas é difícil 

defini-lo de forma objetiva. 

A qualidade de vida definida por Goulart e Sampaio (2004, p.31) é “a maneira 

pela qual o indivíduo interage (com sua individualidade e subjetividade) com o mundo 

externo; portanto, a maneira como o individuo é influenciado e influencia”. 

Considerando este raciocínio, pode-se dizer que a qualidade de vida é alcançada quando 

o individuo consegue o equilíbrio entre as forças internas e externas. Para Siegel e 

Santos (2006) qualidade de vida é um tema atual e de grande relevância, pois está 

relacionado à educação, moradia, saúde, além de outros aspectos relevantes da vida de 

um indivíduo. 

 Rudge (2001) ressalta que a noção de saúde é antes de tudo uma atitude, um 

comportamento. Martins (2001, p.42) diz que: 
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Atualmente o entendimento do termo saúde de forma 
multidimensional, considerando as necessidades fisiológicas, 
afetivas, motoras e intelectuais do homem de maneira mais 
ampla, profunda e dinâmica tornou-se mais evidente. A 
atenção destinada à percepção da saúde humana como um 
constructo multifatorial que transcende a simples concepção 
de “ausência de doenças” tem levado estudiosos da área de 
saúde, no mundo inteiro, a questionar antigos conceitos a ela 
relacionados. 
  

No entender de Nieman (1999), a saúde representa um estado dinâmico de 

bem-estar positivo daqueles que possuem hábitos e estilo de vida que promovem a 

saúde, diminuindo o risco de doença prematura e morte.  

Amabis e Martho (2006) consideram que para ter uma vida saudável a pessoa 

precisa de uma nutrição adequada, além de viver em condições igualmente adequadas 

de habitação e de higiene. Como também não é exagero afirmar que saúde é mais do 

que uma questão pessoal e social, chegando a ser uma questão ecológica.  

Desse modo, qualidade de vida e saúde são dois temas correlacionados, fato que 

pode ser reconhecido no dia a dia das pessoas, com o qual muitos estudiosos 

concordam. Isto é, a saúde contribui para uma boa qualidade de vida e esta é de 

fundamental importância para que o indivíduo tenha saúde. (COSTA, 2007) 

 

QUALIDADE DE VIDA E ATIVIDADE FÍSICA 

Assim como a tecnologia facilitou a vida das pessoas, também as tornou mais 

sedentárias. Apesar desta mudança em seu padrão de comportamento, o homem é um 

ser ativo e necessita do movimento para o seu bem-estar geral (PINTO e SOUZA, 

2005). A prática de atividade física regular em intensidades moderadas, de forma 

contínua ou acumulada, mesmo não promovendo mudanças nos níveis de aptidão física, 

tem se mostrado benéfica na redução do risco de diversas doenças (NAHAS, 2001). 

Segundo Burti (2005), pesquisas mostram que qualquer atividade física 

praticada regularmente, durante 30 minutos diários pode reduzir em até 40% o risco de 

mortes por doenças decorrentes de um estilo de vida sedentário.  

Os benefícios da atividade física são inúmeros dentre os quais podemos destacar 

redução da gordura corporal, visto que a obesidade, atualmente, é um problema de 

ordem epidemiológica, redução nos níveis sangüíneos de colesterol, queda da pressão 

arterial entre outros. (FOX e MATHEWS, 1991). Por outro lado, é necessário frisar que 
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inatividade física é causa importante de debilidade, por conseqüência de reduzida 

qualidade de vida. Há um risco de morte relacionado com o sedentarismo, pois se tem 

doenças associadas a este comportamento, estima-se que 60% da população adulta 

tenham níveis inferiores de atividade física do que o esperado, observando-se a 

necessidade de maior atenção para este modo de vida. (NAHAS, 2001). 

Segundo Costa (2007) pesquisas apontam que a prática de atividade física 

regular é reconhecida como um dos principais fatores que possibilitariam a prevenção 

de várias doenças, diminuição da ansiedade, entre outros, ficando evidente a sua relação 

com qualidade de vida das pessoas. 

 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO  

O homem é um ser que traz consigo sentimentos, ambições, cria expectativas, 

busca o crescimento dentro daquilo que desenvolve e realiza. Neste sentido, 

Vasconcelos (2001, p. 32), afirma que “(...) o trabalho transformou-se numa fonte de 

supressão da liberdade. Aos que não se “enquadram” as conseqüências são amplamente 

desconhecidas”. O trabalho deixou de ser fonte de prazer e realização, não representa 

apenas um instrumento de crescimento e satisfação pessoal e profissional. 

Goerdet (2007) considera que a qualidade de vida no trabalho representa o grau 

de satisfação pessoal e profissional que os trabalhadores são capazes de alcançar através 

das atividades desenvolvidas na empresa. Neste sentido, pode-se dizer que qualidade de 

vida no trabalho é uma via de mão dupla, que atende tanto as necessidades do 

trabalhador com a elevação da satisfação, da motivação, a preservação da sua saúde 

física e psicológica, quanto para a empresa no que se refere ao seu fortalecimentro e 

aumento da produtividade. 

Sucesso (2002) afirma que a qualidade de vida no trabalho diz respeito à renda 

capaz de satisfazer as expectativas pessoais e sociais do trabalhador de uma forma bem 

ampla, como o orgulho pelo trabalho realizado, a satisfação com a vida emocional, a 

auto-estima, o equilíbrio entre trabalho e lazer, dentre outros estímulos alcançados. 

 Com base nisso, Figueredo (2005, p.59) salienta que a motivação é de 

fundamental importância na vida das pessoas, pois ela é o motor que impulsiona o 

indivíduo na busca dos seus objetivos almejados. Nessa mesma ótica, Lemos (2007) 

entende o trabalho como um indicador social, pois quando as pessoas se apresentam em 

determinado ambiente social, geralmente comentam sobre o que fazem e/ou onde 

trabalham.   
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METODOLOGIA 

A presente pesquisa foi realizada em 45 de um total de 49 escolas estaduais da 

zona sul da cidade de Teresina-PI, visto que 03 utilizam o método não presencial e 01 

funciona uma creche, não possuindo professores de Educação Física. A amostra foi 

composta de 72 educadores físicos distribuídos nestas escolas. 

O estudo, do tipo descritivo-exploratório, com análise quanti-qualitativa, foi 

desenvolvido através de um questionário com perguntas abertas e fechadas visando 

analisar a saúde e a qualidade de vida dos profissionais investigados e de observação 

das práticas docentes. Nas observações realizadas levou-se em consideração o tom de 

voz, a vestimenta durante as aulas, as atividades realizadas e o relacionamento 

professor-aluno.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

• Caracterização da amostra 

A amostra está caracterizada pelos seguintes aspectos: a faixa etária da amostra é 

variada, sendo que 20 participantes estão entre 18 a 28 anos; 37 entre 29 a 39 anos e 15 

acima de 39 anos. A maioria é do sexo feminino, ou seja, 49 mulheres (68%) e 23 

homens (32%). Dos 72 sujeitos pesquisados quase a totalidade é graduada em 

Licenciatura Plena em Educação Física (apenas um não é formado na área) e destes 

educadores físicos 25 (34,7%) são pós-graduados. Ao ser investigados sobre seu 

credenciamento ao Conselho Regional de Educação Física (CREF) apenas 26% 

informaram que são credenciados enquanto os 74% não mostraram interesse em se 

credenciar. 

  A feminização é uma característica evidente da docência e essa pesquisa 

confirmou tal afirmação, pois a maioria dos participantes foi do sexo feminino. Tal dado 

ganha grande relevância quando se considera que essas trabalhadoras exercem também 

outra jornada de atividades em seus domicílios, como o cuidado com a casa e os filhos, 

tarefas que quando somadas às desenvolvidas no ambiente escolar podem gerar diversos 

problemas de saúde decorrentes da sobrecarga (ROCHA; FERNANDES, 2008). 

Praticamente todos os participantes são graduados em Licenciatura Plena em 

Educação Física com exceção de um educador físico que é formado em Letras/ 

Português. Dos 71 educadores licenciados em Educação Física são formados entre os 

anos de 1981 e 2008; enquanto que os 25 que possuem pós-graduação, esta foi 
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concluída entre 2001 e 2008. Some-se a isto, o fato que 19% (14) dos sujeitos possuem 

outro curso superior (03-Ciências Biológicas, 02- Nutrição, 03- Pedagogia, 01- Serviço 

Social, 02- Filosofia, 01- Ciências Contábeis, 01- Inglês e 01- Fisioterapia).  

O tempo de serviço variou de 01 a mais de 25 anos. Foi observado que a maioria 

dos pesquisados possui até 10 anos de experiência com docência, como podemos 

conferir na tabela: 

 

Tabela 01: Tempo de experiência docente 
 

Tempo de Experiência Docente Nº de Profissionais Percentual 
(%) 

0 a 05 anos 27 38% 
6 a 10 anos 17 24% 

11 a 15 anos 14 19% 
16 a 20 anos 04 6% 
21 a 25 anos 07 10% 

Mais de 25 anos 03 3% 
Fonte: Direta 
 
Para a análise e discussão dos resultados referentes à percepção da saúde e 

qualidade de vida dos participantes, constituiu-se as seguintes categorias de análise: 

Qualidade de vida e Trabalho; Qualidade de vida e Saúde e por último, Qualidade de 

vida e Atividade Física. 

 

• Qualidade de vida e Trabalho 

Nogueira (2005, p.78), diz que “(...) os empregados, quando bem pagos, 

facilmente fazem horas extraordinárias e arruínam sua saúde e sua constituição em 

poucos anos”, a  amostra estudada demonstrou agir de forma semelhante, entretanto 

trabalhando muito para não ganhar o equivalente. Os dados mostram que a carga horária 

semanal de trabalho destes profissionais foi distribuída em: 20 horas (16 profissionais); 

40 horas (45 profissionais) e 60 horas (11 profissionais). Quando perguntado quem 

trabalhava no final de semana 35% (25) responderam que não; 47% (34) responderam 

que às vezes trabalham e 18% (13) que trabalham freqüentemente para melhorar o 

orçamento, ou seja, a maioria dos sujeitos da pesquisa necessita trabalhar nos períodos 

de descanso para melhorar o ganho salarial. 

Marchiori, Barros e Oliveira (2005), realizaram estudo no Município de Vitória 

– ES, sobre as condições de saúde de professores, em que foram investigados 607 

docentes da rede pública de ensino, tendo verificado também que as principais fontes de 
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tensão e cansaço foram: a má remuneração pelo exercício da profissão, o ritmo intenso 

de trabalho e o número excessivo de alunos em sala de aula.  

Nossa pesquisa revelou que 57% (41) dos professores de educação física 

trabalham também fora da escola. Quanto à função que exercem fora da escola, 80% 

(33) trabalham na área de formação (em academias, clubes), enquanto 20% (08) 

trabalham fora da área de formação (técnico em administração, costureira, professor de 

biologia, técnico agrícola e fisioterapeuta).  

Pesquisa realizada por Sucesso (2002, p.75), chegou à conclusão que a qualidade 

de vida no trabalho se refere à renda capaz de satisfazer as expectativas pessoais e 

sociais; ao orgulho pelo trabalho realizado; à vida emocional satisfatória; à auto-estima; 

à imagem da empresa/instituição junto à opinião pública; ao equilíbrio entre trabalho e 

lazer. 

Confirmando nossa hipótese e reforçando os estudos de Sucesso (2002), no 

decorrer da pesquisa foi constatado que 94% (68) da à população analisada mostrou-se 

insatisfeita com a remuneração recebida e apenas 6% (04) disse estar satisfeita. Através 

desse questionamento pudemos chegar à renda mensal de cada sujeito pesquisado e 

observar que cerca de 80% (57) recebem menos de 04 salários mínimos, 19% (14) 

recebem entre 04 e 08 salários mínimos e apenas 1% (01) recebe acima de 08 salários 

mínimos.  

Os educadores físicos, participantes da pesquisa, acham essa remuneração 

injusta (68%); e dizem que essa baixa remuneração é reflexo da desvalorização do 

professor (48%); que é muita responsabilidade para pouco salário (25%); que existe 

falta de condições físicas para exercer seu trabalho (19%); que a remuneração é 

insuficiente para a qualificação que possuem (2%) e que a carga horária de trabalho é 

excessiva para pouca remuneração (6%). 

Quando questionados sobre o deslocamento para o trabalho, 42% (30 

profissionais) afirmaram utilizar ônibus, 24% (17) ir caminhando, 22% (16) fazem uso 

de carro próprio, 8% (06) utilizam moto e 4% (03) bicicleta.  

Nas observações realizadas nas aulas destes professores, pode-se perceber que 

71 dos profissionais fazem uso de vestimentas adequadas para a atividade de 

ensino/prática esportiva enquanto apenas um não faz uso da mesma. 

No que concerne a relação com o seu trabalho, a presente pesquisa mostrou a 

percepção dos participantes, em que 29 afirmaram considerar prazerosa, 28 desgastante, 

08 compensadora e 07 estressante. 
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Segundo Freitas (1999), o encontro é uma experiência de intersubjetividades, de 

comunicação entre as pessoas, de modos de relacionamento interpessoal. Mendes (2000, 

p. 01) ainda vai mais além ao dizer que a “parceria é fundamental nas comunidades 

sustentáveis e significa a tendência para a construção de associações, de ligações, tendo 

em vista a cooperação como um requisito de qualidade de vida”. Nessa vertente a 

pesquisa também abrangeu a relação destes professores com os demais profissionais da 

escola; neste aspecto percebeu-se que 57% afirmaram que possuem boa relação 

profissional, 39% ótima e apenas 4% a consideram regular.  

De forma sucinta, na categoria “Qualidade de Vida e Trabalho” foi observado 

que a carga horária de trabalho desses profissionais, em média, é de 40 horas semanais, 

embora alguns cheguem a trabalhar 60 horas; como a remuneração não é suficiente, um 

número considerável de professores (34) também trabalha aos fins de semana e outros 

trabalham em mais de uma escola. Devido a tanto trabalho e esforço 68% dos 

profissionais acham que a remuneração que recebem é injusta para as atividades que 

realizam, pois foi observado que 80% desse professores recebem menos de 04 salários 

mínimos. Pequena parte destes profissionais 930%) possuem transportes (carro ou 

moto) para deslocar-se ao trabalho, sendo que a maioria vai a pé, de bicicleta ou de 

ônibus. Apesar de tantos problemas observados, os profissionais afirmam que tem uma 

boa relação profissional com os demais professores (57%) e 40% afirmou ser prazerosa 

a relação com o trabalho, fator importante para melhoria da qualidade de vida, conforme 

expressa Goerdet (2007).   

 

• Qualidade de Vida e Saúde 

Buss (2003) afirma que a saúde é um direito fundamental do homem, sendo 

reconhecida como o maior e o melhor recurso para o desenvolvimento social, 

econômico e pessoal, como também uma das mais importantes dimensões da qualidade 

de vida. 

Com esta pesquisa pudemos observar a relevância de um estudo aprofundado 

sobre esse assunto, pois logo no início da mesma obteve-se um dado preocupante: o fato 

de 49% da população analisada já ter feito algum tipo de cirurgia, variando de cirurgias 

complicadas (transplantes e cirurgias cardíacas) à cirurgias estéticas (retirada de sinais e 

reduções de seios).  

 Um estudo realizado por Delcor e Araújo (2004), com os professores da cidade 

de Vitória da Conquista - BA, demonstrou que o percentual de docentes com 
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diagnósticos médicos de doenças foi bastante elevado, sendo que os mais freqüentes 

foram varizes em membros inferiores e lesões por esforços repetitivos, doenças que são 

potencialmente relacionadas ao trabalho. Um terço destes professores referiu problemas 

de saúde nos 15 dias anteriores à entrevista, o que pode ser traduzido num elevado 

absentismo ao trabalho.  

A presente pesquisa mostrou que os educadores físicos também apresentam 

queixas de dores, pois quando perguntados sobre dificuldade de executar algum 

movimento no seu trabalho, 38% da população respondeu Sim; sendo que dentre estes 

52% disseram ter dores na coluna, 22% dores nas pernas, 7% dores no ombro e os 

demais participantes, 19% afirmaram sentir dores de cabeça, rins, punho, joelho e pé. 

Vale ressaltar, todavia, que a maioria (62% dos sujeitos) afirmou não sentir dor ao 

executar movimentos durante as aulas de educação física. 

 Com relação a doenças, 54% dos participantes afirmaram apresentar problemas 

crônicos, sendo que destes 68% reclamaram de problemas relacionados à voz (47% 

dores de garganta, 21% rouquidão); os demais reclamaram de gastrite (11%), problemas 

cardio-vasculares (8%), problemas reumáticos (3%), problemas lombares (3%) e os 

demais (7%) apresentaram problemas dermatológicos, labirintite, enxaqueca e insônia. 

Grillo e Penteado (2005) aplicaram o QVV (instrumento utilizado para medir a 

relação da voz com a qualidade de vida) em 120 professores de ensino fundamental da 

rede pública de ensino. A média do escore total foi de 84,2 e 49,2% avaliaram a própria 

voz como boa, apesar de relatar dificuldades ao falar. Concluíram que o impacto da voz 

sobre a qualidade de vida e trabalho ainda é pouco percebido pelos professores, que 

tem alta demanda vocal e que necessitam de ações de promoção da saúde, fato não 

muito diferente em nosso estudo, visto que a maioria dos sujeitos relatou problemas 

relacionados à voz, aspecto importante para a boa condução de sua aula. 

Durante as observações percebeu-se que a maioria das quadras são descobertas 

(existindo professores que trabalham em praças) deixando os professores expostos ao 

sol. Os profissionais não fizeram queixa sobre tal exposição, embora sejam 

conhecedores do problema que este fato poderá ocasionar futuramente. Outro dado 

percebido que realçou o obtido no questionário foi quanto ao esforço vocal, pois se 

observou que os profissionais mostraram um tom de voz alterado, devido ao esforço que 

esses fazem para ministrar várias aulas no decorrer do dia.  

Quanto a outros aspectos questionados, percebeu-se que 57% (41) dos 

participantes têm um sono diário suficiente e 43% (31) não; 40% (29) consomem álcool 
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e 60% não consomem (43); 6% (04) consomem fumo e 94% (68) não faz uso dessa 

substância. 

Quanto à categoria “Qualidade de Vida e Saúde”, sucintamente pode-se dizer 

que os dados mais preocupantes são: o elevado número de profissionais que já sofreram 

algum tipo de cirurgia (35); as dores que boa parte da amostra alegou sentir (27) ao 

executar os movimentos que as atividades laborais exigem; os problemas vocais que os 

educadores afirmaram ter e que também foram percebidos nas observações das aulas e 

por fim, a exposição ao sol a que estes professores se submetem para ministrar suas 

aulas diariamente. 

 

• Qualidade de vida e Atividade Física 

Estudo realizado por Matsura e Simão (2002, p.8), aponta que o exercício físico 

regular pode minimizar a lentidão do tempo de reação e movimento; favorecer o 

funcionamento do sistema nervoso central, estimular os centros nervosos, a 

coordenação e o equilíbrio; a atividade aeróbia pode melhorar varias funções 

neuropsicológicas, tais como tempo de resposta, organização visual, memória e 

flexibilidade mental.  

A presente pesquisa perguntou aos professores se praticavam atividade física, 

como resposta, 78% destes afirmaram sim enquanto 22% disseram que não. As 

atividades mais praticadas pelos participantes foram: musculação (23%), caminhada 

(31%) e futebol (8%); em menor freqüência (de 1 a 2 sujeitos por modalidade) foram 

citadas: jump, hidroginástica, ciclismo, corrida, capoeira, dança, atletismo, judô, 

natação, aeróbica, voleibol, tênis. Estes dados são importantes, pois mostram que ao 

contrário dos valores estimados de que a maioria da população adulta em geral é 

sedentária (NAHAS, 2001), os profissionais de educação física aqui estudados, em sua 

maioria, mantém estilo de vida ativo.  

Perguntados acerca dos benefícios da atividade física, 55% dos professores 

afirmaram que o maior benefício é para a saúde, 33% ao bem-estar, 7% a habilidade 

física, 2% a auto-estima e os demais 4% se dividiram entre lazer, consciência corporal e 

estética. 

No que concerne a categoria “Qualidade de Vida e atividade física”, 

resumidamente, observou-se que 78% (56) dos participantes afirmaram que praticam 

alguma atividade física e 55% (69) afirmaram que o maior benefício da prática regular 

de exercício é para a saúde, demonstrando que além do conhecimento acerca dos 



 

 

11 

benefícios da prática do exercício físico aplicam na prática este conhecimento, pois 

estão envolvidos com alguma atividade física sistemática. 

 

• A percepção da qualidade de vida dos profissionais 

 Em se tratando de qualidade de vida, Barros e Santos (apud Silva et all, 2007) 

dizem que são muitos os fatores que influenciam a qualidade de vida de um indivíduo, 

incluindo tanto os aspectos mais objetivos (condição de saúde, salário, moradia) quanto 

os aspectos mais subjetivos (humor, auto-estima, auto-imagem).   

Pediu-se que os profissionais fizessem uma avaliação sobre a sua própria 

qualidade de vida e observou-se que 39% consideram-na boa e 10% ótima; já 7% 

acham regular e apenas 1% disse achar ruim; enquanto que 43% afirmaram que esta 

precisa ser melhorada. Tais dados podem parecer contraditórios, pois conforme 

considera Barros e Santos (2008), quando se fala de qualidade de vida, pode-se recair 

no discurso comum, devido à imprecisão associada à definição de um conceito de 

qualidade de vida que na visão de muitos autores ainda não se tem um consenso 

conceitual, levando as pessoas a não saberem fazer uma avaliação da sua própria 

qualidade de vida. No entanto, quando consideramos os conceitos “regular”, “ruim” e 

“precisa melhorar” temos que a maior parte dos professores estão insatisfeitos com a 

qualidade de suas vidas. 

Ao justificarem tais afirmativas alguns participantes da pesquisa consideram, 

principalmente, que não tem uma alimentação balanceada, pois estes não consomem 

água na quantidade adequada, consomem gordura e açúcar em excesso. De forma 

totalizada, os dados obtidos apontam que os trabalhadores possuem uma boa qualidade 

de vida, mas que esta ainda precisa ser aperfeiçoada. 

 

CONCLUSÃO 

 Através da presente pesquisa observou-se a qualidade de vida dos educadores 

físicos, analisando a relação desta com o trabalho, saúde, atividade física e lazer. 

No que rege a carga horária de trabalho e a remuneração, a pesquisa confirmou 

que os participantes têm carga horária de trabalho muitas vezes excessiva e a 

remuneração não é satisfatória e não corresponde a carga horária de trabalho 

despendida.  

Além disso, foi observado que os participantes apresentam vários problemas de 

saúde, sendo o mais evidente relacionado ao uso diário da voz, mas mesmo com tantas 
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dificuldades os educadores físicos afirmaram que as atividades laborais diárias são 

prazerosas e que estes têm boa relação com os demais profissionais da escola. Quanto à 

prática de atividade física, ao contrário do que se acreditava, os educadores físicos 

praticam alguma atividade física regularmente e procuram ter uma alimentação 

adequada, embora não admitam precisar melhorá-la e ingerir mais água.  

Conclui-se que os profissionais consideram possuir qualidade de vida 

satisfatória, mas devem buscar melhorar a saúde, principalmente quanto ao cuidado 

diário com a voz e a exposição ao sol.  

O presente estudo mostrou-se relevante, uma vez que apresentou dados sobre a 

percepção da saúde e qualidade de vida destes trabalhadores e ampliou os 

conhecimentos dos pesquisadores sobre a temática e a realidade dos profissionais de 

Educação Física, além disso, deu grande contribuição para futuros trabalhos sobre o 

tema em questão. 
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