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‘’Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado. 

Mas, nada pode ser modificado até que seja enfrentado’’ 

(Albert Einstein) 



 
 

 

RESUMO 

 

 

A dança é uma atividade física que promove benefícios para o corpo humano, 

capazes de combater o sedentarismo. Os materiais recicláveis podem atuar como 

recursos alternativos para a prática de atividades físicas, seu fácil acesso e baixo 

custo podem levar a Educação Física e a Educação Ambiental à toda população. O 

objetivo desse estudo é analisar os efeitos da prática da dança com o uso de 

materiais recicláveis em moradores do Bairro da Bela Vista da cidade de Vitória de 

Santo Antão. Para este estudo foram utilizados como amostra 15 participantes de 

ambos os gêneros, com idades entre 25 e 60 anos. A intervenção da dança com o 

uso de materiais recicláveis foi realizada na Praça da Bela Vista do Bairro da Bela 

Vista da cidade de Vitória de Santo Antão, teve duração de 2 meses, cada aula foi 

realizada 3 vezes na semana, com duração de 60 minutos. Foram avaliados o Índice 

de Massa Corporal (IMC), a Relação Cintura Quadril (RCQ) e o nível de aceitação 

do uso dos materiais recicláveis. Como resultado foi visto uma diminuição do peso 

corporal, porém não houve uma mudança significativa no IMC e no RCQ e o nível de 

aceitação do uso dos materiais foi considerado satisfatório. De acordo com os 

resultados obtidos podemos concluir que a prática de dança com o uso de materiais 

recicláveis teve efeitos positivos na promoção da saúde de moradores de Vitória de 

Santo Antão. 

 

Palavras-chave: Dança. Sustentabilidade. Promoção da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

 

 

Dance is a physical activity that promotes several benefits to the human body, 

capable of avoiding idleness. Recycled materials can act as alternative resources for 

physical activity, its easy access and low cost may lead to physical education and 

environmental education will all population. The aim of this study is to analyze the 

effects of dance practice with the use of recyclable materials in Bairro Bela Vista 

residents of the city of Vitória de Santo Antão. For this study were used as sample 15 

participants of both genders, aged between 25 and 60 years. The intervention of 

dance with the use of recyclable materials was held at Praça da Bela Vista, Bela 

Vista neighborhood of the city of St. Anthony of Victoria, lasted two months, each 

class was held three times a week, lasting 60 minutes. We evaluated the body mass 

index (BMI), Waist Hip Ratio (WHR) and the level of acceptance of the use of 

recyclable materials. As a result has seen a decrease in body weight, there was no 

change in the WHR and the level of acceptance of the use of these materials was 

satisfactory. According to the results of the practice of dance with the use of 

recyclable materials of health promotions had positive effects. 

 

 

Keywords: Dance, Sustainability, health promotion. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

    O incentivo pela prática da Atividade Física na sociedade contemporânea vem 

ganhando cada vez mais seu o espaço, estudos tem comprovado uma involução do 

movimento corporal ocasionado pela modernidade e pelos frutos da tecnologia, 

favorecendo a inatividade física (MENEGAZ, 2013). A dança é uma atividade física 

divertida que estimula a interação social com a liberdade de expressão, é uma 

prática prazerosa que promove o alívio das tensões além de todos os benefícios 

vindos de uma vida fisicamente ativa (VOLP, 1995).  

     Segundo MACEDO (2003), seus benefícios podem ser ocasionados pela 

diminuição do perfil lipídico, aumento no ganho de força muscular, aumento da 

flexibilidade, melhora na autoestima, e principalmente uma melhora na qualidade de 

vida.  

      Nesse debate acerca da atividade física abrimos um parêntesis para falar que o 

sedentarismo está intimamente ligado a sobrepeso e a obesidade, onde a 

inatividade física provoca um aumento excessivo de gordura, influenciando no 

aparecimento das doenças cardiovasculares (DCV), Diabetes Mellitus, e algumas 

formas de câncer (GIGANTE,1997).  

      De acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 70% da população 

mundial são sedentárias, no Brasil o sedentarismo acomete 60% da população,e 

nesse contexto o  51% da população brasileira se apresenta acima do peso, nesse 

índice os homens estão em primeiro lugar com 54% e em seguida vem as mulheres 

com 48% (BRASIL, 2011).  

     Assim sendo, a Política Nacional da Promoção da Saúde tem como ações 

específicas a prevenção de doenças, a prática de atividade física e a promoção da 

sustentabilidade, buscando iniciativas que promovam a saúde através de um o 

desenvolvimento sustentável desenvolvida por toda a sociedade (AZEVEDO, 2011).  

    A este respeito e de forma específica é de ressaltar que cerca de 64.000.000 

toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) foram produzidos em 2012 em todo o 

Brasil, gerando impactos econômicos, impactos na saúde pública e principalmente 

impactos desastrosos no meio ambiente.(JUNIOR, 2013). A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS) destaca objetivos que busquem a não geração, a redução 
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e o tratamento dos resíduos sólidos; aumento da reciclagem no país; intensificação 

de ações de educação ambiental e promoção da inclusão social. (BRASIL, 2012). 

     Segundo a ONU, dados relativos ao ano de 1987 revelam que o 

Desenvolvimento Sustentável é caracterizado pelo desenvolvimento que atende as 

necessidades das gerações atuais sem comprometer as necessidades das gerações 

futuras de atenderem as suas necessidades e aspirações.  

     Com isso, a consciência ambiental é de responsabilidade individual e coletiva, 

buscando minimizar a degradação ambiental, a reutilização de materiais descartados 

atua diretamente na preservação do meio ambiente (PELICIONI,1998) e essas 

coisas rebatem sobre as formas e processos educacionais. 

    Ao considerar a importância da prática do exercício físico, bem como contribuição 

de um Desenvolvimento Sustentável para promoção da saúde, este trabalho buscou 

relacionar Educação Física com a Educação ambiental, na prevenção de doenças 

aliada á preservação do meio ambiente. Nesse sentido este estudo objetiva analisar 

os efeitos da prática da dança, com o uso de materiais recicláveis em moradores do 

bairro Bela Vista da cidade de Vitória de Santo Antão. 
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2 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral: Analisar os efeitos da prática da dança com o uso de materiais 

recicláveis na promoção da saúde de moradores da cidade de Vitória de Santo 

Antão. 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar a intervenção da dança com o uso de recursos alternativos 

 Avaliar as medidas antropométricas 

 Desenvolver consciência ambiental 
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3 METODOLGIA 

  

Participantes 

 

   A amostra desse estudo contou com a participação de 15 voluntários de ambos os 

gêneros, com idades entre 25 e 60 anos, moradores da Cidade de Vitória de Santo 

Antão. Todos os participantes responderam ao questionário PAR-Q, que tem como 

objetivo detectar algum risco cardiovascular antes da intervenção, este foi utilizado 

como o único critério de inclusão. Os critérios de exclusão consistiram na 

participação de outro programa de exercício físico; que façam alguma dieta especial 

e que não cumpram a frequência de 75% das aulas.  

Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento e Livre 

Esclarecimento. 

 

Intervenção 

 

   A intervenção foi realizada na Praça da Bela Vista da cidade de Vitória de Santo 

Antão. Teve duração de 02 meses, com a frequência de 03 vezes na semana com 

duração de 60 minutos cada aula. A intervenção foi composta por aulas de dança de 

intensidade moderada, com ritmos diferentes como: forró, salsa, samba, dance. Os 

materiais recicláveis como: garrafas PETs, cabos de vassoura e cordas, foram 

utilizados como recursos alternativos para cada aula. Antes das aulas foram aferidas 

a Pressão Arterial de cada voluntário pelo medidor de Pressão Arterial Digital 

OMROM, e para controlar a intensidade do exercício foi utilizada a Escala de Borg. 

 

 

Coleta de Dados 

 

   Os dados foram coletados antes da intervenção e dois meses após a intervenção 

realizada no ano de 2015. Os dados consistiram nas medidas antropométricas de 

massa corporal, estatura, circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril 
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(CQ). Foi aplicado um questionário com perguntas objetivas para a identificação do 

nível de aceitação do uso dos materiais recicláveis na prática de exercícios físicos. 

 

Procedimentos 

 

   Para a mensuração da massa corporal, os participantes subiram com um pé de 

cada vez na plataforma de vidro da balança Digital WISO com suporte até 180 kg, se 

posicionando no centro da mesma, mantendo as mãos paralelas ao corpo e com a 

cabeça erguida. Para a medição da estatura, os indivíduos encostaram  na parede e 

com a utilização de uma trena foi medido da planta dos pés até o vertéx ( ponto mais 

alto da cabeça, conforme o protocolo de GUEDES e GUEDES (2006). Com a 

mesma trena foi medida a circunferência da cintura, passando a fita em torno do 

voluntário de traz para frente no plano horizontal na altura da cicatriz umbilical. E 

para a circunferência do quadril a fita passou em torno do voluntário no maior 

perímetro do quadril. 

As fórmulas utilizadas para relacionar as variáveis foram: 

 

 Índice de Massa Corporal 

         IMC =  

 

 Relação cintura/quadril 

       RCQ =  

 

 

 

Analise Estatística  

 

   Os dados foram analisados de forma descritiva expressa em média, desvio 

padrão, valores mínimos, máximos. Foi utilizado o teste t de student (pareado) e a 

correlação de Pearson (r) para as associações entre as variáveis. O nível de 

significância adotado foi de p <0,05. 
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5 RESULTADOS 

  

   Os dados antropométricos obtidos pelos 15 voluntários foram coletados em dois 

momentos, antes da intervenção e após o término da intervenção. As variáveis 

analisadas foram descritas pelas medidas mínimas e máximas, pela média e o 

desvio padrão, como mostram as tabelas a seguir: 

 

Tabela 1 – Dados antropométricos coletados antes da intervenção, descritos em valores mínimos, 

máximos, média e desvio padrão.  

  Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

     Idade 25,00 60,00 42,00 24,04 

Massa Corporal  49,0 94,50 71,72 18,38 

Estatura  146,00 183,00 160,20 0,01 

CC  63,00 108,00 81,53 27,57 

CQ 88,00 115,00 96,33 7,07 

IMC 21,30 38,70 27,92 7,35 

RCQ 0,71 1,04 0,83 0,23 

Tabela 1: Idade (anos) / Massa corporal (Kg) / Estatura (cm) / CC= Circunferência da Cintura em 

cm/ CQ= Circunferência do Quadril/ IMC= Índice de Massa Corporal/ RCQ=  Relação Cintura 

Quadril. 

 

 

Tabela 2 – Dados antropométricos coletados após o termino da intervenção, descritos em valores 

mínimos, máximos, média e desvio padrão.  

  Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

     Idade 25,00 60,00 42,00 24,04 

Massa Corporal  48,0 90,00 60,50 17,67 

Estatura  146,00 183,00 160,20 0,01 

CC  63,00 101,00 82,00 26,87 

CQ 88,00 115,00 93,00 7,07 

IMC 21,30 38,70 26,20 7,77 

RCQ 0,71 1,03 0,83 0,22 

Tabela 1: Idade (anos) / Massa corporal (Kg) / Estatura (cm) / CC= Circunferência da Cintura em 

cm/ CQ= Circunferência do Quadril/ IMC= Índice de Massa Corporal/ RCQ=  Relação Cintura 

Quadril. 
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    O resultado da comparação das médias obtidas das variáveis antropométricas 

IMC e do RCQ, obtidas no primeiro e no segundo momento da coleta são exibidas 

no gráfico a seguir: 

 

 

 

 

    O próximo gráfico mostra as respostas de um questionário aplicado para os 

voluntários para a análise do desenvolvimento da consciência ambiental após a 

Intervenção para a obtenção da analise qualitativa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

   Na análise quantitativa os resultados obtidos pelas variáveis antropométricas 

mostraram houve uma diminuição na massa corporal dos voluntários, porém não foi 

significativa para a alteração no IMC e na RCQ. Alguns fatores podem ter 

influenciado no resultado, o alto desvio padrão de idade dos voluntários, que variava 

de 25 a 60 anos. Segundo MATSUDO (2000), o envelhecimento é acompanhado 

pelo aumento da gordura corporal devido diminuição da taxa metabólica de 

repousos programados geneticamente. O que pode ter refletido no resultado, pois 

com o avançar da idade o metabolismo vai desacelerando, diminuindo a capacidade 

de metabolização de gordura. Outros fatores podem tem influenciado nos resultados 

antropométricos como a diferença de gêneros, fatores genéticos, fatores externos e 

o tempo de intervenção que se limitou em 2 meses.  

    Com relação a análise qualitativa os dados foram obtidos através de um 

questionário com perguntas objetivas sobre a consciência ambiental dos voluntários. 

De acordo com as respostas foi possível confirmar que eles se interessam sobre 

assuntos relacionados ao meio ambiente; acreditam no desenvolvimento sustentável 

através da reutilização de materiais recicláveis; utilizariam os materiais recicláveis 

para a prática da dança em casa e recomendaria a intervenção realizada para 

alguém.       

    Esse resultado pode ser considerado satisfatório, pois permite concluir que 

através das respostas analisadas a população estudada considera a importância de 

iniciativas que busquem alternativas para a preservação do meio ambiente e para a 

prática da atividade física. De acordo com o Art.225 da Constituição da Republica 

Federal o ambiente ecologicamente equilibrado é direito comum do povo e é 

essencial para a qualidade de vida, onde a responsabilidade não é só do poder 

publico, mas como é de toda a população o dever de defender e preservar o meio 

ambiente para as presentes e futuras gerações (BRASIL,1988).   

    Porém, houve uma questão que merece destaque, 85% da população estudada 

não tem conhecimento sobre a relação da promoção da saúde com a promoção do 

desenvolvimento sustentável. Isso pode caracterizar a falta de uma informação que 

seria primordial para impulsionar novas práticas e mudanças no estilo de vida que 

busquem a prevenção de doenças e a preservação do meio ambiente. 
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  De baixo custo e fácil acesso, os materiais recicláveis vindos do lixo como as 

garrafas PETs, os cabos de vassouras, cordas, pneus, entre outros, podem ser 

reutilizados como recursos alternativos acessíveis a toda a população para a prática 

da dança, levando a atividade física para qualquer classe social.  
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6 CONCLUSÃO 

 

   De acordo com os resultados obtidos podemos concluir que a intervenção prática 

da dança com o uso dos materiais recicláveis foi bem aceita além de promover 

atividade física e a consciência ambiental dos participantes.  

    Nas variáveis antropométricas houve diminuição na massa corporal, mas não foi 

significativa para alterar o IMC e o RC. Porém não houve um aumento as variáveis 

antropométricas, podendo ser considerado um efeito positivo, o que caracteriza que 

prática da dança manteve o IMC e RCQ. 

   Contudo, podemos concluir que a prática da dança com materiais recicláveis 

causou efeitos positivos para os moradores do Bairro da Bela Vista da cidade de 

Vitória de Santo Antão. 

    Desse modo, esta pesquisa aponta caminhos que merecem ser investigados, 

como desmistificar a ideia de que a pratica de exercício físico só será bem realizada 

se tiver como recursos materiais de alto valor comercial e se for dentro praticada 

dentro de uma academia. Também se faz necessário mais estudos que busquem 

relacionar a Educação Física com a Educação Ambiental, conscientizando os 

estudantes de sua responsabilidade com o meio ambiente, criando alternativas que 

contribuam para a qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 (de acordo com a Resolução n. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde) 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Efeitos da pratica 

da dança com o uso de materiais recicláveis na promoção da saúde de 

moradores de Vitória de Santo Antão”. 

Orientações: 

1.  Sua participação não é obrigatória e será mantida em sigilo; 

 

2.  A qualquer momento poderá retirar o seu consentimento e deixar de participar da 
pesquisa se sentir algum incômodo e/ ou achar necessário; 

 

3. Os dados da pesquisa serão publicados respeitando a sua privacidade. Qualquer 
dúvida pergunte ao pesquisador com quem você esta conversando neste momento.  

 

4. O objetivo da pesquisa é mostrar que a prática de exercícios físicos utilizando 

materiais descartados pode reduzir o sedentarismo em adultos; 

5.  Este estudo apresenta como benefícios, propor mais uma alternativa para a 

prática de exercícios físicos prevenindo doenças, assim como, construir um 

desenvolvimento sustentável; 

6. Um dos riscos de sua participação pode ser uma queda, mas se isso acontecer 

você será conduzido (a) rapidamente pelo pesquisador ao hospital João Murilo de 

Oliveira localizado em vitória de Santo Antão/PE, e terá acompanhamento médico.  

7.  Para o estudo serão necessários seus dados antropométricos, avaliações físicas, 
freqüência cardíaca, responder questionários (sobre seu perfil e hábitos alimentares) 
e sua participação no programa de exercícios físicos, 3 vezes por semana durante 2 
meses. 
 8. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o e-mail do 

pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua 

participação, a qualquer momento. 
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Renata C. de Souza Tel.: 87 99252013. (E-mail) renatacassemiro@live.com  

Endereço: R. Trinta e Dois 29, apt 102  Bela Vista/Vitória de Santo Antão/PE  

Comitê de Ética em Pesquisa (Av. Professor Moraes Rego s/n Cidade Universitária, 

Recife/PE. CEP: 50670-901 Tel.: 81 2126 8588)   

 

Eu,________________________________________________,RG _________ 

declaro que fui devidamente informada pela Pesquisadora Renata Cassemiro de 

Souza, sobre as finalidades da pesquisa e aceito participar como voluntário(a). 

Vitória de Santo Antão, ______ de________________ de 2015.        

 

________________________                        ________________________   

        Assinatura do Voluntário                          Assinatura do Pesquisador                           

    ______________________                          ________________________ 

                 Testemunha 1                                            Testemunha 2 
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ANEXO B – TESTE PAR-Q 

 

 

TESTE PAR-Q 

 

Nome: 

Idade: 

 

1- Seu médico já disse que você tem problema cardíaco e recomendou 

atividades físicas apenas sob supervisão médica?  

              Sim                                        Não 

2- Você sente dor no peito provocada por atividades físicas? 

                        Sim                                        Não 

3- Você sentiu dor no peito no ultimo mês? 

              Sim                                         Não 

4- Você já perdeu a consciência em alguma ocasião ou sofreu alguma 

queda em virtude de tontura? 

               Sim                                        Não 

5- Você tem algum problema ósseo ou articular que poderia agravar-se 

com a prática de atividades físicas? 

                        Sim                                         Não 

6- Algum médico já lhe prescreveu algum medicamento para pressão 

arterial ou para o coração? 

             Sim                                          Não 

7- Você tem conhecimento, por informação médica ou pela própria 

experiência, de algum motivo que poderia impedi-lo de participar de 

atividades físicas sem supervisão médica? 

             Sim                                          Não 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO MEIO AMBIENTE E ATIVIDADE FÍSICA 

 

 

 

1- Você se interessa pelos assuntos relacionados ao meio ambiente? 

          Sim ( )           Não( ) 

 

2- Você acredita que a reutilização de materiais descartados pode contribuir 

para um mundo sustentável? 

         Sim ( )              Não( ) 

 

3- Você sabia que a preservação do meio ambiente também esta relacionada a 

promoção da saúde? 

          Sim ( )               Não( ) 

 

4- Você utilizaria os materiais recicláveis como recurso para a prática de 

exercícios físicos em sua casa? 

          Sim ( )              Não( ) 

 

5- Você recomendaria essa pratica para alguém? 

         Sim ( )                Não( ) 

 

 


