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Apesar dos benefícios do exercício físico como coadjuvante na prevenção de Doenças Cardiovasculares (DCVs), grande 
parte da população continua inativa e o sedentarismo é o fator de risco mais prevalente no Brasil. Os discursos em torno da 
atividade física, de um estilo de vida mais ativo dão suporte a iniciativas contra o sedentarismo, resta saber por que, apesar 
destes esforços, grande parte da população continuar inativa. O objetivo deste estudo foi identificar as barreiras para a prá-
tica de exercício físico. Participaram 65 usuários de uma Unidade Básica de Saúde do município de São Paulo; irregularmen-
te ativos ou sedentários; com idade entre 18 e 65 anos; de ambos os sexos; portador de um ou mais fatores de risco para 
DCVs. Foram considerados apenas o exercício físico realizado no momento de lazer. A falta de tempo foi a barreira mais re-
latada entre os entrevistados, e a sugestão para que o número de sedentários diminua foi a redução na jornada de trabalho. 
Concluí-se que o exercício físico regular só fará parte da realidade deste grupo se as barreiras forem minimizadas, e isso não 
ocorrerá por iniciativa somente dos profissionais de saúde, ou através da culpabilização individual. Assim, é imprescindível 
desde o conhecimento e conscientização da importância do exercício físico até mudanças nas relações entre tempo, trabalho 
e lazer, o que implica repensar a jornada de trabalho e espaços públicos destinados à prática.
Descritores: exercício físico, sedentarismo, barreiras para o exercício físico. 

Although the benefits of the physical exercise as supporting in the prevention of cardiovascular disease, great part of the po-
pulation continues inactive and the sedentarism is the factor of more prevalent risk in Brazil. The speeches around the physical 
activity, about the benefits of a active style of life, support the initiatives against the sedentarism, remain to know why, although 
these efforts, great part of the population continues inactive. The objective of this study has been to identify the practical of 
physical exercise barriers. 65 users of a Basic Unit of Health in the São Paulo city, Brazil participated; inactive or sedentary per-
son; between 18 and 65 years old; of both sexes; carrier one or more factors of risk for cardiovascular disease. The lack of time 
was the most mentioned barrier between the interviewed, and the suggestion to that number of sedentary diminishes, was the 
reduction of working hours. Its conclude that the physical regular exercise will only be part of the reality of this group if the bar-
riers be minimized, and this will not only occur with the initiative of the health professionals, or through the individual guilty, it is 
essential a change from the knowledge and awareness of the importance of the physical exercise until changes in the relations 
between time, work and leisure, it implies to rethink the hours of working and public spaces destined to the leisure. 
Descriptors: physical exercise, sedentarism, barriers to the exercise. 

A pesar de los beneficios del ejercicio como un complemento en la prevención de las enfermedades cardiovasculares (DCVs), 
gran parte de la población permanece inactiva y el sedentarismo es el factor de riesgo más prevalente en el Brasil. Los dis-
cursos alrededor de la actividad física, y de un estilo de vida más activo dan apoyo a las iniciativas contra el sedentarismo, la 
cuestión es por qué, a pesar de estos esfuerzos, una gran proporción de la población son aún inactivos. El objetivo de este 
estudio fue identificar las barreras a la actividad física. Participarón 65 usuarios de una unidad básica de salud en la ciudad de 
São Paulo, Brasil; irregularmente activos o sedentarios; edad entre 18 y 65 años; ambos sexos; portador de uno o más factores 
de riesgo para DCVs. Se consideró sólo ejercicio hecho en el tiempo de ocio. La falta de tiempo fue la barrera más denunciada 
entre los encuestados y la sugerencia para que el número de sedentarios disminua fue la reducción de la jornada de trabajo. Se 
concluye que el ejercicio regular sólo hará parte de la realidad de este grupo si se reduziren al mínimo las barreras, y esto no se 
producirá a través de la iniciativa sólo de los profesionales de la salud, o a través de la culpabilidad individual. Asi, es indispen-
sable desde el conocimiento y la conciencia de la importancia del ejercicio hasta cambios en las relaciones entre tiempo, traba-
jo y ocio, que implica el replanteamiento de los espacios públicos y un repensar a cerca de las horas de trabajo. 
Descriptores: ejercicio físico, sedentarismo, obstáculos al ejercicio físico.
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inTrodUçÃo

A mudança no estilo de vida é o maior obstáculo para pre-
venção de DCV´s a ser vencido, pois envolve mudança em 

hábitos, crenças e valores arraigados durante toda a vida1. O 
sedentarismo assim como o tabagismo e o alcoolismo são fa-
tores de risco comportamentais determinados pelo ambiente 
psicossocioeconômico do indivíduo e passíveis de modifi ca-
ção, porém modifi car este comportamento tem sido um desafi o 
para os sistemas de saúde2. Estima-se que 50% dos indivíduos 
que começam um programa de exercícios 
o abandonam nos primeiros seis meses. A 
baixa adesão é um problema para o profi s-
sional da saúde, a situação piora quando o 
assunto é mudança no estilo de vida, como 
é o caso dos indivíduos sedentários3,4.

Apesar dos benefícios da atividade física 
como coadjuvante na redução dos fatores 
de risco, grande parte da população conti-
nua inativa e o sedentarismo é o fator de ris-
co para DCV’s mais prevalente no Brasil5,6. A 
prática de atividade física é baixa, tanto no 
lazer7, quanto no trabalho8.

Diante da magnitude do problema surge 
a necessidade de desenvolver estratégias 
para controlar e prevenir as DCV’s, através 
de programas que amenizem ou modifi -
quem os fatores de risco mais frequentes.  
No âmbito mundial, a OMS realiza ações 
em torno das doenças não transmissíveis. 
No Brasil, o Ministério da Saúde desenvolve 
programas, políticas e planos para o contro-
le e prevenção das doenças não transmis-
síveis, em particular as DCV’s, dentre os 
quais se podem citar: Programa Nacional 
de Controle do Tabagismo, Política Nacional de Alimentação e 
Nutrição, Agita Brasil, Plano de Reorganização de Atenção a Hi-
pertensão Arterial e ao Diabetes Mellitus8,9.  Apesar de ampliar o 
conhecimento da população, os programas que visam aumentar 
os níveis de atividade física têm difi culdade para alterar o qua-
dro social desfavorável à prática desta10.

O profi ssional da área da saúde além de diagnosticar, pres-
crever e monitorar o nível de exercícios físicos (EF) dos indiví-
duos deve atentar-se para as possíveis barreiras que a impedem. 
Estes obstáculos encontram-se em diversos níveis: nível pessoal 
(interesses, tempo disponível, medos, idade, sexo, nível socioe-
conômico), ambiente social (família, cultura, clima social), am-
biente físico (local disponível para a prática)11. A falta de tempo 
encontra-se entre as principais barreiras6,12.

Os discursos em torno da atividade física, dos benefícios de 
um estilo de vida fi sicamente ativo, dão suporte a iniciativas 
contra o sedentarismo, resta saber por que apesar destes esfor-
ços parte da população continua inativa. A compreensão dos 
fatores que condicionam o indivíduo com fatores de risco car-
diovascular a não adesão de EF é necessária para infl uenciar 
reparações nas ações em prol da prática regular de atividade 
física, ou até infl uenciar estratégias governamentais que incluam 
estes indivíduos nos atuais programas. Assim o objetivo deste 
estudo é identifi car quais barreiras impedem os indivíduos com 
risco para DCVs de praticarem EF.

MeTodoLoGia
Este é um estudo qualitativo baseado no discruso do sujeito co-
letivo (DSC). A amostra foi composta de indivíduos recrutados 
por conveniência em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
bairro do Tatuapé. Foram incluídos indivíduos irregularmen-
te ativos ou sedentários, de acordo com o consenso realizado 
entre o Centro de Estudo do Laboratório de Aptidão Física de 
São Caetano do Sul (CELAFISCS) e o Center for Disease Control 
(CDC); com idade entre 18 e 65 anos; de ambos os sexos e que 

possuíssem fatores de risco para DCVs6.
Para classifi cação do nível de atividade 

física foi considerada somente a atividade 
física realizada no momento de lazer. Clas-
sifi cando-os em:

- Irregularmente ativo: aquele que realiza 
atividade física, porém, insufi ciente para ser 
classifi cado como ativo, pois não cumpre as 
recomendações quanto à frequência ou du-
ração. Para realizar essa classifi cação soma-
se a frequência e a duração dos diferentes 
tipos de atividades (caminhada + moderada 
+ vigorosa).

- Sedentário: aquele que não realizou 
nenhuma atividade física por pelo menos 10 
minutos contínuos durante a semana6.

A frequência e a duração da atividade 
física foram classifi cadas segundo o Ame-
rican College Sports Medicine (ACSM) e 
o American Heart Association (AHA) que 
recomendam que adultos com idade entre 
18 e 65 anos pratiquem atividade física mo-
derada de qualidade aeróbia no mínimo 30 
minutos (forma contínua) por dia em 5 vezes 
na semana ou em atividades físicas aeróbias 

intensas por um mínimo de 20 minutos por dia em 3 x por sema-
na ou combinações entre atividades moderadas e vigorosas a fi m 
de atingir esta recomendação. Por exemplo, uma pessoa pode 
atender esta recomendação fazendo uma caminhada rápida por 
30 minutos, duas vezes na semana e depois correr 20 minutos, 

“A COMPREENSÃO DOS 
FATORES QUE CONDICIONAM 
O INDIVÍDUO COM FATORES 
DE RISCO CARDIOVASCULAR 

A NÃO ADESÃO DE EF 
É NECESSÁRIA PARA 

INFLUENCIAR REPARAÇÕES 
NAS AÇÕES EM PROL DA 

PRÁTICA REGULAR DE 
ATIVIDADE FÍSICA, OU ATÉ 

INFLUENCIAR ESTRATÉGIAS 
GOVERNAMENTAIS QUE 

INCLUAM ESTES INDIVÍDUOS 
NOS ATUAIS PROGRAMAS”

Tabela 1- Ideias centrais da pergunta “porque você não 
pratica exercício físico regular?”. São Paulo, 2009. 

Por que você não pratica exercício físico regular?
A - Eu não tenho tempo.

B - Eu trabalho.

C - Por preguiça.

D - É muito chato.

E - Tenho muita dor.

F - Não tive orientação.

G - Tenho medo da violência.

H - Falta de condições financeiras

I – Cansaço

J - Não vejo necessidade

K - Meu trabalho já é um exercício

L - Falta de oportunidade
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duas vezes nos outros dias da semana. Esta atividade pode ser 
acumulada em sessões maiores ou iguais a 10 minutos (forma 
acumulada)13.

Foram excluídos os indivíduos que não se adequaram a al-
gum dos critérios de inclusão; profi ssionais da área de saúde e 
indivíduos portadores de cardiopatias diagnosticadas.

Inicialmente foi aplicado um questionário sobre Fatores de 
Risco Cardiovasculares. O entrevistado que apresentou risco 
cardiovascular respondeu a questão: “Por que você não pratica 
exercício físico regular?”. As respostas dessa 
questão foram gravadas e descritas na me-
todologia do Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC).

Todos os indivíduos foram esclarecidos 
quanto aos objetivos deste estudo antes de 
responderem os questionários e assinaram o 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE). Para assegurar o grau de confi abili-
dade, os questionários foram pré-testados 
em 12 indivíduos, no mesmo local em que 
foi realizado o estudo.

O DSC é um método de processamento 
de depoimentos desenvolvido por pesqui-
sadores da Universidade de São Paulo, que 
permite metodologicamente transformar 
depoimentos individuais, que são as respos-
tas às questões abertas do questionário, em 
representações coletivas formando um dis-
curso único redigido na primeira pessoa do 
singular14,15.

Cada resposta é agrupada numa categoria 
de respostas do mesmo sentido. Com esta 
técnica respeita-se a opinião, promovendo 
uma categorização não apenas matemática 
mas também discursiva14. Para somar os depoimentos e obter 
uma opinião coletiva são utilizados alguns instrumentos: expres-
sões chave (segmentos que revelam com mais clareza o conte-
údo de uma resposta e devem ser destacados); ideias centrais; 
ancoragem formando o DSC (síntese homogênea de expressões 
chave de discursos que tem a mesma ideia central ou a mesma 
ancoragem)15.

resULTados
Foram entrevistados 65 indivíduos usuários da UBS do bairro Ta-
tuapé, destes 64,6% correspondiam ao sexo feminino e 35,4% 
ao masculino. Quanto à faixa etária 20% possuíam idade entre 
18-30 anos; 64,6% entre 31-50 anos e 15,4% entre 51-65 anos. 
Os níveis de escolaridade mais encontrados foram: 2º grau com-
pleto, 1º grau incompleto, 1º grau completo, Superior incom-
pleto e completo, 2º incompleto e não alfabetizado, respectiva-
mente 36,9%, 23,1%, 16,9%, 16,9%, 4,6% e 1,5%.

Em relação à renda familiar observou-se que 72,3% dos en-
trevistados possuíam de 1 a 3 salários mínimos, 21,5% entre 4 
e 6 salários mínimos e 6,2% mais que 7 salários mínimos. As 
profi ssões mais encontradas foi a de vendedor (20%), doméstica 
(13,8%), ajudante (7,7%), do lar (7,7%) e outros como auxiliar 
administrativo, segurança, aposentado, pedreiro, cabeleireiro 
(50,8%).

A ideia central predominante foi: “Eu não pratico exercício 

físico regular por que não tenho tempo”, totalizando 40% das 
respostas obtidas.

Apesar das diferentes metodologias empregadas entre vários 
estudos12,16-19 e o presente estudo, de natureza qualitativa, pode-
se perceber que as barreiras são similares, destacando-se a falta 
de tempo e inadequação ou ausência de local para a prática.

A principal barreira entre a população estudada foi a falta de 
tempo. A falta de tempo não é uma barreira restrita a popula-

ção deste estudo, alguns autores obtiveram 
este resultado quanto ao assunto pesquisa-
do12,16-18,20. Na atualidade, sob o impacto da 
globalização, as condições históricas pare-
cem agora esmaecidas por mudanças acen-
tuadas no mundo do trabalho, que amea-
çam o processo democrático e com ele, 
entre outras perdas, a possibilidade de uma 
condição favorável para adesão às ativida-
des físicas moderadas. A redução da ativida-
de física ocasionada pela automação e mo-
difi cações no ambiente de trabalho, assim 
como pelo decréscimo do tempo destinado 
ao lazer, tornou-se cada vez mais evidente a 
partir da década de 1970. Para que o exercí-
cio físico se concretize é essencial que haja 
tempo disponível. Não se pode esquecer 
que em meio a várias tarefas a que se sub-
mete diariamente (o trabalho assalariado, 
o trabalho extra e o trabalho doméstico) o 
sujeito na maioria das vezes não consegue 
condições mínimas que viabilizem uma 
qualidade de vida digna, o que lhe possi-
bilitaria a prática “humana” da atividade 
física21. As condições laborais, as relações 

diretas entre os trabalhadores, infl uenciam diretamente a quali-
dade de vida destes indivíduos.No DSC B, O trecho “[...] sei que 
é importante [...] não tenho tempo para cuidar de mim e deixo 
minha saúde de lado [...]” o sujeito vincula a prática de ativida-
de física a saúde e auto-cuidado. E acrescenta: “[...] o tempo que 
tenho é para descansar [...]” o descanso não é considerado bom 
para sua saúde. Neste mesmo discurso os sujeitos referem ter 
dupla jornada de trabalho, conforme a lei o trabalhador deve ter 
uma jornada semanal de 48 horas, que pode chegar a 60 com as 
horas extras, totalizando 2.200 horas por ano. Resta refl etir se a 
lei é obedecida, conhecem-se trabalhadores com jornada diária 
de 14 horas. O brasileiro trabalha em média 55 horas por sema-
na, sendo prejudicado em suas atividades de lazer. E mesmo se 
a lei for obedecida, será que o tempo disponível para o lazer não 
está sendo gasto com outro trabalho, ou com o meio de trans-
porte difícil, que chega a consumir três a cinco horas diárias? E o 
tempo gasto com o lar, os fi lhos, o sono, as refeições22? 

De acordo com Camargo (1989) para muitos trabalhadores, 
com exaustivas jornadas de trabalho, mais transporte e obriga-
ções domésticas, o lazer é compensatório na sua forma mais 
crua, de liberação da fadiga e de reposição das energias para o 
trabalho no dia seguinte22.

Como estes trabalhadores conseguirão tempo para praticar 
EF? E segundo Palma23 quais são as prioridades de vida destas 
pessoas? Talvez estejam apenas buscando sobreviver e a ativi-

“EM TODA ATIVIDADE 
DE LAZER EXISTE O 

PRINCÍPIO DA BUSCA PELO 
PRAZER, MESMO QUE A 

ATIVIDADE SE INICIE COM 
UM ESFORÇO PARA SE 

OBTER UM RELAXAMENTO 
AGRADÁVEL OU A SENSAÇÃO 

POSTERIOR DE ESTAR EM 
FORMA. O LAZER É SEMPRE 

LIBERATÓRIO DE OBRIGAÇÕES 
E BUSCA COMPENSAR ALGUM 

ESFORÇO QUE A VIDA 
SOCIAL IMPÕE”
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dade física passa a não ter o menor sentido. O EF pode até le-
var à diminuição dos riscos relativos ao sedentarismo em certos 
grupos sociais e em certas circunstâncias, mas se ela não fi zer 
parte do arsenal de valores culturais que dá sentido a vida e não 
resultar de “livre escolha” do sujeito, os seus efeitos podem não 
ser os esperados.

No trecho do DSC C “[...]eu deveria praticar exercício físico 
regular[...]” as responsabilidades de manter 
um estilo de vida ativa passam a ser do in-
divíduo. A maior atenção é dada às inter-
venções para mudanças de comportamento 
individual e pouco à estratégia política po-
pulacional. 

Sedentário, gordo, bêbado, fumante, es-
tressado e drogado, passam a fazer parte da 
lista de “novos marginais”, através desta lis-
ta, apontam caminhos para uma vida mais 
saudável, os sujeitos são posicionados sob 
um fi o de navalha, mas permanecem livres 
para fazer opções sobre o tipo de vida que 
querem levar23.

Entre as teorias que buscam explicar as 
causas das doenças, a teoria do “estilo de 
vida”, congruente com a ideologia domi-
nante de saúde, sugere que a prevenção é 
uma responsabilidade pessoal, cujo foco 
de intervenção se dará sobre o controle dos 
fatores de risco individuais24. Tais afi rma-
ções suscitam uma interpretação parcial e/
ou distorcida da realidade, que não leva em 
conta outros fatores contextuais relevantes 
aos quais as pessoas estão submetidas e que 
não podem ser dissociados do cotidiano. O 
Estado, ao se isentar da responsabilidade de criar condições pro-
picias a modifi cação do estilo de vida, declara indícios de que 
a única opção que resta a população é a modifi cação de seus 
próprios hábitos de vida.

É mais fácil culpabilizar o indivíduo a criar condições propí-
cias à prática de EF. Isto é, se a doença pode ser evitada por uma 
atitude pessoal, a sua ocorrência só pode advir por irresponsa-

bilidade do próprio indivíduo25. As próprias defi nições do pro-
cesso saúde-doença geralmente são reducionistas, ao priorizar 
determinantes biológicos e centrar o foco no indivíduo, o que 
leva à “culpabilização” deste, frente ao aparecimento de doen-
ças que, em última instância, poderiam ter sido evitadas. Cul-
pabilizar-se leva a um intenso confl ito entre querer, fazer, dever 
e conseguir realizar EF. Esta contraposição gera um sofrimento 

contínuo, interferindo nas atividades consi-
deradas prazerosas para o indivíduo, que ao 
realizá-las sente-se culpado por não estar 
praticando EF. No fundo deste sentimento 
repete-se um mesmo recado. O indivíduo 
que permite a si e a seu corpo que falem 
“livre” demonstra ter fracassado, é incom-
petente. Acaba punindo-se, o culpado não é 
mais o estado e sim o sedentário26. Nota-se 
uma forma de coação silenciosa que pene-
tra na vida cotidiana, não se trata mais de 
um poder pessoal e visível27. No imaginário 
fundado pelo capitalismo cada ser humano 
torna-se um proprietário privado de si mes-
mo, é ele quem decide seu destino

No DSC A o sujeito diz que gostaria de 
fazer EF, mas quando chega em casa já 
está tão cansado que não aguenta realizar 
mais um exercício, ao invés de tornar-se um 
evento positivo, a realização do exercício fí-
sico torna-se uma forma de coerção, a qual 
o indivíduo que já se encontra cansado não 
sentirá prazer ou vontade de realizá-la. A 
cultura ocidental costuma instigar o indiví-
duo a realizar cada vez mais em cada vez 
menos tempo. No confl ito humano, conse-

guir dar conta do tempo não diz respeito somente ao trabalho, 
mas também a realizações sociais e à adaptação ao convívio 
com outras pessoas e outros ambientes28.

Observa-se também que outras atividades como assistir televi-
são e descansar são preferíveis a que realizar EF. A presença da 
televisão no cotidiano das pessoas é muito forte. Além da TV, há 
ainda a escuta de rádio, leitura de jornais, revistas, ou seja, um 

“A PRESENÇA DA TELEVISÃO 
NO COTIDIANO DAS PESSOAS 

É MUITO FORTE. ALÉM DA 
TV, HÁ AINDA A ESCUTA DE 

RÁDIO, LEITURA DE JORNAIS, 
REVISTAS, OU SEJA, UM 
LAZER FINANCIADO PELA 
PUBLICIDADE COMERCIAL. 

QUASE A METADE DO TEMPO 
LIVRE DA POPULAÇÃO É 
GASTA COM UM LAZER 

PRODUZIDO PELA INDÚSTRIA 
CULTURAL” 

 
Gráfi co 1 -  Ideias centrais em porcentagem obtidas com a questão “por que você não pratica exercício físico regular”. 
São Paulo, 2009.
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lazer financiado pela publicidade comercial. Quase a metade do 
tempo livre da população é gasta com um lazer produzido pela 
indústria cultural. Em toda atividade de lazer existe o princípio da 
busca pelo prazer, mesmo que a atividade se inicie com um esfor-
ço para se obter um relaxamento agradável ou a sensação poste-
rior de estar em forma. O lazer é sempre liberatório de obrigações 
e busca compensar algum esforço que a vida social impõe.

Uma questão que pode ser interpretada é a de que se o indiví-
duo sente prazer ao realizar alguma atividade, ele vai continuar a 
praticar, onde um dos motivos para se manter ativo é sentir prazer ao 
realizar o exercício29. O exercício físico deve resultar em prazer, 
não em obrigação. Deve-se despertar a vontade e o prazer pela 
prática de exercícios físicos que podem não ser os mesmos para 
todos, fazendo com que o ato motor realizado tenha significado 
diferente para cada executante30.

A ideia central encontrada no DSC D correspondeu a 10% dos 
pesquisados. O trecho desse discurso “[...] qualquer cara fazen-
do sozinho fica com cara de bobo e tudo é motivo de piada, se 
você é gordo ou velho já é discriminado [...]” indica que algumas 
pessoas sentem vergonha de praticar exercício físico, seja por es-
tarem desacompanhadas, seja pelo corpo, pela idade ou outros 
fatores que desviam do padrão estereotipado da sociedade.

Considerações Finais
Neste estudo não se separou os entrevistados em subgrupos por faixa 

etária ou sexo, por exemplo, o que deu uma dimensão mais unâni-
me das barreiras para a prática de exercício físico.  Assim, é impor-
tante estudos que comparem barreiras ou sugestões, em diferentes 
grupos etários, ou correlacionem o nível socioeconômico com estas 
barreiras, para a compreensão do que leva a estas atitudes.

A falta de tempo, o excesso de trabalho, a violência urbana, a dis-
criminação são alguns dos fatores que podem contribuir para maior 
vulnerabilidade de determinados grupos sociais. Ao recomendar ou 
monitorar a prática de exercício físico regular a uma população, o 
profissional da saúde deve levar em conta estas barreiras, procuran-
do adequar o programa ou a orientação às necessidades destes indi-
víduos e acima de tudo deve ser uma atividade prazerosa.

O fenômeno de adesão envolve questões complexas e mul-
tidimensionais e não somente mudanças nas estruturas físicas 
favoráveis à prática de atividade física ou informação acerca dos 
benefícios da atividade física.

A exercitação física regular só fará parte da realidade do grupo 
estudado se as barreiras forem minimizadas, e isso não ocorrerá por 
iniciativa somente dos profissionais de saúde, ou através da culpa-
bilização individual. São imprescindíveis desde o conhecimento e 
conscientização da importância do exercício físico até mudanças 
nas relações entre tempo de trabalho e lazer, o que implica repensar 
a jornada de trabalho. Para isso deve haver um movimento que se 
articule com diversos setores, principalmente os da área social, e que 
o indivíduo participe desta luta e se inclua nela.                               

atividade_fisica.indd   287 15/10/10   14:31


