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RESUMO 
 

Durante a realização do trabalho, buscamos entender sobre os aspectos que 
relacionam estilo de vida e sedentarismo, já que os seus efeitos devem ser 
melhores conhecidos, devido as conseqüências ao organismo. Percebemos 
que para sermos mais ativos necessitamos de praticar atividades físicas por 
pelo menos 150 minutos semanais em cinco ou mais dias, em atividades 
moderadas ou vigorosas. Mas no entanto, muito dos acadêmicos não praticam 
esta quantidade recomendada, apesar de que o ambiente universitário 
proporciona aos mesmos o conhecimento para à adoção de estilo de vida mais 
saudável, principalmente aos acadêmicos de Educação Física. Nesse sentido a 
pesquisa se propôs a investigar quantos destes sujeitos não praticam 
atividades físicas regularmente e dentre os mesmos quais são do sexo 
feminino e do masculino. Verificando em quais momentos do dia os 
universitários praticam atividades físicas, seja no momento de lazer, transporte, 
tarefas domésticas e no trabalho. Averiguamos também qual parcela dos 
acadêmicos que trabalham e a freqüência que utilizam meio de transporte 
motorizado por semana, sendo analisando também a quantidade de tempo que 
os mesmos ficam sentados durante o dia. Os sujeitos da pesquisa foram 86 
acadêmicos de Educação Física, onde foi utilizado para a coleta de dados o 
Questionário Internacional de Atividade Física, formato longo. Os resultados 
encontrados mostraram que grande parte das atividades físicas são praticadas 
nos momentos de caráter obrigatório, como no trabalho, em casa ou como 
meio de transporte, já no momento de lazer em que as atividades são 
realizadas por vontade própria, os universitários praticam menos, em especial o 
sexo feminino. Outro resultado que já havia sido encontrado em outros 
estudos, foi o fato dos acadêmicos que tem mais tempo de faculdade, são 
menos ativos fisicamente que os que têm menos tempos de instituição. No 
geral, 28% dos acadêmicos foram categorizados como sendo insuficientemente 
ativos, com sedentarismo em seu contexto, estes resultados revelaram que se 
compararmos a outros estudos, os acadêmicos ainda são mais ativos 
fisicamente. 


