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RESUMO

Este artigo evidencia como está a qualidade de vida dos alunos de escolas públicas do
município de Ponta Grossa – PR - Brasil. Procurou-se analisar, através da aplicação do
questionário WHOQOL – Bref, onde contém 24 questões abordando assuntos como
estado físico, psicológico, relações sociais e com o meio ambiente. A pesquisa mostrou
que nas escolas os alunos estão com um índice favorável em relação ao Domínio Social
e com um índice desfavorável em relação ao Domínio do Meio Ambiente. Logo percebeuse a carência de conhecimento acerca destes temas, então pode-se desenvolver
trabalhos que abordassem esses assuntos nas aulas de Educação Física, bem como que
possam contribuir para sua vida além da escola.
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ABSTRACT
This article shows how it is the quality of life of students in public schools in the
municipality of Ponta Grossa - PR - Brazil. We sought to examine, through the application
of the questionnaire WHOQOL - Bref, which contains 24 questions covering issues such
as the physical, psychological, social relations and the environment. The research showed
that the students are in schools with a favorable rate on the social front, with a negative
index in relation to the Field of Environment. Once perceived to lack of knowledge about
these issues, then you can develop work that focused on issues such lessons of Physical
Education, and that may contribute to their lives beyond school.
Key words: quality of life, physical education, health.

INTRODUÇÃO

Nos dias de hoje, vivemos em um país onde os adolescentes estão mais preocupados
com a beleza exterior do que a interior, sem dar a devida importância para a qualidade de
vida e promoção da saúde através de atividades físicas que proporcionam bem-estar e a
redução de doenças.
É percebido que, de alguns anos para cá a prática de atividades físicas nas escolas vem
diminuindo por vários motivos, mesmo sabendo da importância que ela traz fisicamente e
psicologicamente. É de tal importância, que até os meios de massa, principalmente a
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televisão estão incentivando, claro de uma forma mais superficial, a prática de atividades
físicas.

E

está

sendo

extremamente

recomendado

pelos

médicos

de

várias

especialidades como uma forma de prevenção ou para minimizar vários distúrbios de
saúde como a obesidade, sedentarismo, ajuda no controle de doenças cardíacas, da
diabete, diminuindo a ansiedade, depressão, melhora do humor e outras.
A prática de atividades físicas nas escolas é obrigatória por lei, tem decreto da LDB (Lei
de Diretrizes e Bases), que diz que todas as escolas sendo públicas ou particulares tem
obrigação de ter aulas de Educação Física e por conseqüência a prática de atividades
físicas e esportivas.
Mais as escolas não estão respeitando essa lei, entrando assim em contradição, porque
houve uma redução absurda das aulas de Educação Física nas escolas. Logo a prática
de atividades físicas e de esportes foi reduzido do contexto escolar. No ensino médio são
poucas as escolas públicas que tem três aulas por semana. Geralmente são duas ou
somente uma.
GUEDES (1999) evidencia que o professor de Educação Física deve ter uma visão mais
ampla em relação as suas aulas, onde não seria realizada apenas a prática esportiva e
recreativa, mas que também fossem estabelecidos objetivos direcionados à promoção da
saúde, propiciando situações em que a criança e o adolescente podessem além de serem
indivíduos mais ativos, fossem orientados a tomar esse estilo por toda a sua vida.(
Guedes, 1999.apud Ruthes, 2007).
Qualidade de vida (QV) e Promoção da saúde, atualmente, é termos mais citados no
cotidiano, a população vem em busca disso de diferentes formas, cada uma tentando
suprir suas necessidades e anseios. Junto a isso vêm inúmeras definições sobre
qualidade de vida, pois cada pessoa julga o que é melhor para si, conceituando de formas
diferentes esse termo. Mais de acordo com a Organização Mundial de Saúde, Qualidade
de Vida é a percepção que o indivíduo tem de sua posição na vida dentro do contexto de
sua cultura e do sistema de valores em que vivem em relação a seua objetivos,
expectativas, padrões e preocupações. É um conceito muito amplo que incorpora de uma
maneira complexa a saúde física de uma pessoa, seu estado psicológico, seu nível de
dependência, suas relações sociais, suas crenças e sua relação com características
proeminentes no ambiente. (Organização Mundial de Saúde, 1994 apud Freitas; Py,
Cançado; Doll; Gorzoni, 2006).
A Qualidade de Vida de uma população é dependente de diversos fatores referentes as
suas condições de existência, acesso a certos bens e serviços econômicos e sociais: o
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emprego e renda, educação básica, alimentação adequada, acesso a bons serviços de
saúde, saneamento básico, habitação, transporte, entre outros aspectos, vale ressaltar
que o conceito de bem estar, de QV, é variável para cada sociedade e decorre conforme
a sua cultura. ( ADRIANO et al., 2000).
O conceito de atividade física é qualquer movimento corporal que dipenda energia e o
exercício físico é a atividade física planejada, repetitiva e proposital, de acordo com a
Saúde Brasileira de Geriatria.
Nesse período do ensino médio é onde os alunos estão passando da fase de criança
para adolescente e o corpo está em constante mudança, com o incentivo da prática de
atividades físicas regular, diversos benefícios para a saúde trarão e com isso melhores
condições de desenvolver uma vida mais ativa e de qualidade.
O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade de vida dos alunos das escolas
públicas do Ensino Médio.

METODOLOGIA
O trabalho foi realizado em uma escola pública no Município de Ponta Grossa – Paraná,
Brasil. Com um grupo de 30 alunos do Ensino médio. Assim sendo, aplicamos o
questionário WHOQOL – Bref desenvolvido pelo qrupo de qualidade de vida da
Organização Mundial da Saúde que avalia os domínios Físicos, Psicológicas, Relações
Sociais , e Meio Ambiente .
O instrumento utilizado para fazer a sintaxe do whooqcol foi em uma planilha no Excell.

RESULTADOS
A tabela nos mostra o descontento dos alunos em relação ao Domínio Meio Ambiente e
uma porcentagem maior no Domínio Social.
DOMÍNIOS

RESULTADOS

Físico

71,90%

Psicológico

70,28%

Social

78,61%

Meio Ambiente

61,67%

Revista do Centro de Pesquisas Avançadas em Qualidade de Vida - CPAqv – n.1, v. 1, 2009

DISCUSSÃO

Podemos perceber pelos resultados a insatisfação maior dos alunos em relação ao
domínio do Meio Ambiente que destaca: segurança física e proteção; ambiente no lar;
recursos financeiros; cuidados de saúde e sociais: disponibilidade e qualidade;
oportunidade de adquirir novas informações e habilidades; participação e oportunidade de
recreação/lazer; ambiente físico:poluição/ruído/trânsito/clima; transporte.Podemos dizer
que obteve o menor valor por morar em um pais de 3 mundo ainda em desenvolvimento,
sem condições dignas de saneamento básico necessário, sem água potável, energia
elétrica, sem transporte adequado, agora com o aquecimento global estamos perdendo a
definição das estações do ano,ajudando a piorar o clima, aumentando a poluição. Onde a
cidade cada vez aumentando sua população sem crescer junto dela.
O segundo foi o Domínio Psicológico que abrange: sentimentos positivos; pensar,
aprender, memória e concentração; auto-estima; imagem corporal e aparência;
sentimentos negativos; espiritualidade/religiosidade/crenças pessoais. Os adolescentes
nessa idade estão em constantes transformações sem saber se ama alguém ou não, se
deve fazer ou não, sempre confusos, podemos dizer que foi por isso que o psicológico
fica em segundo na pesquisa.
Em terceiro aparece o Domínio Físicos que destaca: dor e desconforto, energia e
fadiga,sono e repouso, atividades da vida cotidiana, dependência de medicação ou de
tratamento, capacidade de trabalho.Podemos concluir que nessa idade geralmente os
adolescentes tem uma imagem ruim de sua aparência, sempre achando problemas onde
não existem e que na realidade é coisa que acontece com todo mundo nessa idade,
como:aparecimento de acnes e outros.
E com maior valor na tabela aparece o Domínio Social que aponta: relações pessoais,
suporte (apoio) social, atividade sexual. Acreditamos que esse Domínio foi com o maior
valor por os adolescentes estarem em constante convívio social, nas escolas, nas ruas
em casa. Hoje me dia eles tem mais acessibilidade a tudo e a todos, e podendo falar mais
abertamente sobre tudo com os pais e principalmente com os amigos. Nossa idade ajuda
muito por estar crescendo cada vez mais.

CONCLUSÃO

Podemos concluir que diante da problemática envolvendo um grande índice de
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sedentarismo, descuido consigo mesmo, estresse e doenças causadas pela falta de
alimentação balanceada, a escola não pode fechar os olhos deve se preocupar com a
qualidade de vida dos nossos estudantes, ainda mais na fase da adolescência onde as
mudanças são constantes e para muitos a realidade de vida é bastante difícil, pois eles
vem de diferentes níveis sociais.
Então Qualidade de Vida é mais do que ter uma boa saúde mental ou física. É estar de
bem com você mesmo, com a vida, com as pessoas queridas, enfim, estar em equilíbrio.
Isso pressupõe muitas coisas, como hábitos saudáveis, cuidados com o corpo, atenção
para a qualidade dos seus relacionamentos, balanço entre a vida pessoal e profissional,
tempo para lazer, saúde espiritual e outros.
Neste trabalho podemos mostrar que os alunos de escolas públicas não estão
insatisfeitos em relação ao Meio Ambiente e está satisfeitos com relação ao Social.
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