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RESUMO 

 

Este trabalho teve o intuito de realizar um levantamento acerca das lesões 

percebidas por praticantes de musculação das academias de Jataí, tendo como 

objetivos específicos: verificar em quais modalidades da academia, incluindo a 

musculação, essas possíveis lesões ocorrem, visto que as academias 

oferecem diversas modalidades; investigar junto aos alunos se eles comunicam 

ao professor sobre essas prováveis lesões; apontar quais os segmentos 

corporais mais acometidos; e identificar se os alunos procuram a ajuda de um 

outro profissional após o surgimento do problema. Com relação à metodologia 

utilizada em nosso trabalho, realizamos uma pesquisa qualitativa de caráter 

exploratório-descritivo e também uma pesquisa de campo. Em nossa análise 

de dados estabelecemos três (3) categorias para serem analisadas a partir dos 

dados que mais se destacaram que são as seguintes: Lesões percebidas pelos 

freqüentadores da academias; Segmentos corporais mais acometidos; A 

relação do aluno lesado com o professor e outros profissionais. Na primeira, 

expomos em percentuais a quantidade de pessoas que relatam algum tipo de 

lesão, bem como a atividade dentro da academia responsável por essa 

provável lesão. Na segunda, apresentaremos os segmentos corporais que mais 

foram evidenciados como lesionados pelos nossos sujeitos, bem como o tempo 

em que permaneceram parados após o ocorrido, se deixaram de realizar 

apenas alguns exercícios ou se não modificaram nenhuma de suas atividades 

na academia. Na terceira e última, mostramos a relação desse aluno lesado 

com o professor, se ele comunica ao mesmo sobre o seu problema, e também 

se ele procura a ajuda de um outro profissional. Esperamos que a nossa 

pesquisa contribua de forma relevante para discussões futuras relacionadas ao 

nosso tema, e também para o curso de Educação Física. 


