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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi descrever os possíveis efeitos da prática de atividade 

física durante a infância sobre o estabelecimento de hábitos de vida ativos na 

adolescência. Foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados eletrônica 

Pubmed, SciELO e Portal da CAPES. Os descritores utilizados foram Physical 

activity, Habits, Behavior, Child, Adolescent and Sedentary Lifestyle. Foram inclusos 

artigos que abrangiam a prática de atividade física diária durante a infância e os 

hábitos de vida ativo na adolescência. Os fatores que podem contribuir para a 

formação e estabelecimento de um hábito são o contexto, a motivação, a repetição 

do hábito e o tipo de hábito desejado, a motivação por parte dos pais é importante 

durante a infância para que a criança tenha formação de um hábito saudável e 

durante a adolescência esse hábito dever ser reforçado com estímulo dos pais.  

 

Palavras-chaves: Atividade física. Hábitos. Comportamento. Criança. Adolescente.  

Estilo de vida sedentário. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the effects of daily physical activity during 

childhood on the establishment of active life habits in adolescence, a review of the 

literature was performed in the electronic databases Pubmed, SciELO and Portal of 

CAPES. The descriptors used were Physical activity, Habits, Behavior, Child, 

Adolescent and Sedentary Lifestyle. The factors that can contribute to the formation 

and establishment of a habit are the context, motivation, repetition of the habit and 

the type of habit desired, the motivation by the parents is important during childhood 

so that the child has a healthy habit and during adolescence this habit has to be 

reinforced with the stimuli of the parents. 

 

Key words: Physical activity. Habits. Behavior. Child. Adolescent. Sedentary 

Lifestyle. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente o nível de atividade física vem diminuindo progressivamente, 

podendo ser proveniente dos avanços tecnológicos e do tempo que é desperdiçado 

em atividades sedentárias, como assistir TV e utilização de computador (SANTOS, 

2006). O uso excessivo da tecnologia e comum entre crianças e adolescentes, 

fazendo com que os mesmos adotem um estilo de vida sedentário que pode causar 

problemas como obesidade (RIBEIRO, 2001). Estudo realizado com crianças 

observou que a forma que ela se locomove interfere no nível de atividade física 

diária e nos momentos de lazer (OWEN, 2012). Em uma pesquisa realizada com 

adolescente mostrou que 80% da amostra não estavam praticando atividade física 

como recomendado pela Organização Mundial da Saúde (MELKEVIK, 2010).  

Devido ao aumento da tecnologia crianças e adolescentes estão adotando cada vez 

mais comportamentos sedentários, causando assim uma diminuição na prática de 

atividade física. 

 O período da infância é um período vulnerável para o desenvolvimento de 

comportamentos e aquisição de hábitos de vida, podendo este influenciar no 

estabelecimento de fenótipo na adolescência (SIFUENTES, 2007). A prática 

adequada de atividade física nessa fase da vida pode se tornar um hábito saudável 

(BRACCO, 2002). Em um estudo realizado com crianças verificou que os alunos que 

faziam deslocamentos ativos para escola tiveram um aumento no nível de atividade 

física diária (MENDOZA, 2011).  Em uma pesquisa realizada com adolescentes 

observou que durante a infância eles tiveram hábitos saudáveis como prática de 

atividade física, esse hábito influenciou no fenótipo na adolescência (SILVA, 2013).  

A atividade física na infância não deve ser voltada para um desempenho esportivo e 

sim visando à formação de um hábito saudável, este hábito possivelmente irá 

influenciar no fenótipo na adolescência.  

Diante disso a pergunta condutora desse trabalho é se a atividade física diária 

durante a infância pode favorecer o estabelecimento de hábitos de vida ativo na 

adolescência? O objetivo desse trabalho é avaliar os efeitos da prática de atividade 

física diária durante a infância sobre o estabelecimento de hábitos de vida ativos na 

adolescência. 
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2 MÉTODOS  

  

 A busca dos estudos foi realizada nas bases de dados eletrônicas, 

Pubmed, SciELO e Portal da CAPES. Foram selecionados artigos nos idiomas 

Inglês e Português, para a busca destes artigos foram utilizados os seguintes 

termos de indexação: Physical activity, Habits, Behavior, Child, Adolescent, 

Sedentary Lifestyle. Recorreu-se à lógica booleana para realizar a combinação 

dos termos utilizados na localização das publicações. A análise dos estudos 

envolveu leitura de títulos, resumos e textos completos. 

Foram incluídos artigos originais, com temas que abrangiam a prática de 

atividade física diária durante a infância e os hábitos de vida ativo na adolescência. 

Além disso, foram incluídos artigos que não haviam sido encontrados nas buscas, 

mas que foram citados na lista de referência dos artigos selecionados e que 

preencheram os critérios. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA  

 

3.1 Construção do comportamento e o estabelecimento de hábitos de vida. 

Comportamento é uma resposta observável do indivíduo resultante de sua 

interação com o ambiente (LOPES, 2008). Existem vários tipos de comportamentos 

como, por exemplo, comportamento alimentar, comportamento social e o 

comportamento motor. O comportamento motor é responsável pelo controle, 

desenvolvimento e aprendizagem do movimento (TANI, 1989). Todos os animais 

apresentam comportamento motor, e este pode ser interpretado e construído através 

do sistema nervoso central (SNC) (PLOMIN, 1994). 

No SNC o comportamento motor é mediado por algumas estruturas como a 

amígdala, o córtex pré-frontal, córtex sensório motor e o hipocampo (ANDRADE et 

al., 2004). A amígdala é responsável pela organização de respostas emocionais a 

partir de sinais vindos do ambiente, cuja captação e a transdução deste sinal para o 

SNC é realizado pelos receptores sensoriais (HAKME, 2011). O córtex pré-frontal 

está envolvido com a memória de curto prazo, controle cognitivo e o controle do 

movimento. O córtex sensório motor é responsável pela geração do movimento 

enquanto o hipocampo está relacionado com a memória de longo prazo e com a 

inibição comportamental (CLARK, 2006). Todo comportamento motor envolve 

processos neurais específicos, que ocorrem desde a percepção do estímulo até a 

efetivação da resposta construída (ANDRADE  et al., 2004).  

De acordo com os comportamentos motores adotados, estes podem ser 

classificados como ativo ou sedentários. No comportamento ativo o indivíduo realiza 

atividades físicas como: caminhar, correr, saltar, andar de bicicleta e nadar, 

aumentando assim o seu gasto energético (PINHO, 1999). No entanto, o 

comportamento sedentário é caracterizado por um gasto energético menor que 1.5 

do Equivalente Metabólico da Tarefa (MET), por exemplo, ficar deitado, assistir 

televisão ou jogar videogame estático (TREMBLAY, 2012). Quando inserimos esses 

comportamentos em nossa rotina, podemos favorecer o estabelecimento de hábitos 

de vida ativo ou sedentário. 
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Hábitos são definidos como comportamentos que são realizados 

automaticamente em resposta ao contexto ambiental (WOOD, 2007). Como por 

exemplo, colocar o cinto de segurança (hábito) quando entramos no carro (contexto) 

e acessar redes sociais pelo celular (hábito) em quanto está se alimentando 

(contexto). Quando temos a formação de um hábito, podemos realizá-lo sem muito 

esforço e sem precisar pensar em cada detalhe como pensávamos no início 

(ARATA, 2015). Dessa forma, quando temos o hábito de usar o sinto de segurança 

ao entrar no carro, não ficamos pensando em como realizar essa tarefa, podemos 

colocar o cinto enquanto conversamos com quem está do nosso lado. Para que o 

hábito seja formado é necessário que diversas estruturas do SNC estejam 

envolvidas nesse processo. 

O processo de construção de hábitos é mediado pelo córtex pré-frontal, o 

corpo estriado, mesencéfalo, córtex sensório-motor e córtex infralímbico (GRAYBIEL,  

2015). Quando recebemos um estímulo, o córtex pré-frontal comunica-se com o 

corpo estriado, esse interage com o mesencéfalo onde é necessário á entrada da 

dopamina para que haja uma atribuição de valor para o estímulo e também o auxílio 

na aprendizagem (GRAYBIEL,  2015). A partir disso são formados os ciclos de 

feedback positivo, que nos auxiliam na descoberta da funcionalidade do 

comportamento, além disso, com a repetição do comportamento temos a formação 

de blocos de ação. Para que o hábito seja armazenado como um bloco de ação é 

necessário o envolvimento do corpo estriado com o córtex sensório-motor e a 

liberação da dopamina no mesencéfalo.  Além disso, o córtex infralímbico auxilia o 

corpo estriado a tornar o bloco de ações uma atividade cerebral semipermanente ( 

GRAYBIEL, 2015). 

 

3.2 Fatores que podem influenciar o processo de formação e estabelecimento 

de um hábito. 

 

O processo de estabelecimento do hábito depende de alguns fatores como o 

contexto e a motivação (WOOD, 2007). Quando o indivíduo se propõe a realizar 

modificações em seus hábitos é importante que ele repita uma única ação dentro de 

um contexto consistente, ao invés de ficar variando as ações e o contexto. Por 
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exemplo, comer uma maçã (hábito) no café da manhã (contexto) e praticar alguma 

atividade física (hábito) no período da manhã (contexto), assim é aconselhável que 

o indivíduo procure realizar estas ações sempre no mesmo contexto (GARDNER, 

2012). Dessa forma, quando realizamos uma atividade física sempre no mesmo 

contexto, estamos auxiliando no processo de estabelecimento do hábito. 

Além do contexto é necessário que o indivíduo se sinta motivado durante o 

processo para dar continuidade a essa formação (CARDOSO, 2004). Essa 

motivação se dá através da ativação da via mesolímbica, essa via conecta as 

regiões percorridas pelos neurônios dopaminérgicos que constituem o sistema de 

recompensa cerebral (FREDERICO, 2008). Esse sistema envolve regiões, como 

área tegumentar ventral, núcleo accumbens, amígdala e o córtex pré-frontal 

(FORMIGONI, 2014). A área tegumentar ventral apresenta os corpos neuronais 

dopaminérgicos, que sintetizam a dopamina, essa área também é responsável pela 

projeção destes neurônios para o núcleo accumbens. O núcleo accumbens é 

responsável pelo aprendizado do comportamento adotado e pela motivação do 

indivíduo  (FORMIGONI, 2014). Quando nos deparamos com um estímulo 

prazeroso, por exemplo, música, comida ou alguma atividade física, ocorre um 

aumento da liberação de dopamina no núcleo accumbens, causando assim uma 

sensação de prazer no indivíduo (FORMIGONI, 2014). Quando realizamos 

repetidamente uma atividade física que nos proporciona essa sensação de prazer 

estamos reforçando o sistema de recompensa para essa atividade, assim há um 

aumento da motivação para realizá-la, aumentando a possibilidade de adesão do 

indivíduo para a mesma (GARDNER, 2012). 

Além do contexto e da motivação, outros fatores estão envolvidos no processo 

de estabelecimento do hábito como: repetição do hábito e o tipo de hábito que 

deseja adquirir (hábito alvo). A repetição do hábito é importante para que tenha uma 

estabilidade do mesmo, repetir uma única ação do hábito alvo diariamente sempre 

com o mesmo contexto facilita na formação do hábito, por exemplo, caminhar todas 

as manhãs, sempre no mesmo horário (WOOD, 2007). É preferível que o hábito alvo 

do indivíduo seja uma ação simples, pois se tornam hábitos rapidamente quando 

comparado com uma ação mais complexa (GARDNER, 2012). Em um estudo 

realizado com 96 pessoas, em um período de 12 semanas, foi solicitado que os 

participantes adquirissem um hábito saudável, podendo ser um hábito simples ou 

complexo, como por exemplo, comer uma fruta no café da manhã ou correr antes do 
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jantar. Os pesquisadores observaram que, o tempo médio para que ocorra a 

formação do hábito são de três meses, podendo variar de acordo com o indivíduo e 

com o tipo de hábito escolhido (LALLY,  2010). 

 

3.3 Fatores que podem influenciar o estabelecimento de fenótipos durante a 

infância e adolescência. 

 

Desde a concepção até ao momento em que morre, o ser humano vive em 

processo de desenvolvimento. O desenvolvimento do indivíduo ocorre através da 

interação entre as características biológicas e os fatores contextuais, onde o mesmo 

se encontra inserido (PORTUGAL, 2009). Durante a infância o cérebro está em 

constante desenvolvimento e tem uma grande plasticidade neural, o 

desenvolvimento das áreas do cérebro é realizado em períodos de tempo diferente. 

Em crianças com idade de um ano, ocorre o processo de aperfeiçoamento do córtex 

sensorial, motor e visual e dá-se início à maturação do córtex pré-frontal; a partir dos 

seis anos de idade o córtex continua o processo de desenvolvimento, porém de 

forma mais lenta (PAUS, 2013). Quando a criança é estimulada ocorre um processo 

chamado de proliferação das sinapses, aumento nos números de sinapses, ou seja, 

a criança terá uma maior carga de informações, auxiliando no desenvolvimento do 

cérebro, a maior parte do cérebro é desenvolvida antes dos três anos de idade 

(GALLO, 2012). Estímulos adequados para o desenvolvimento na infância são 

importantes, pois vão influenciar o desenvolvimento nesta fase e podem estender-se 

até a adolescência (MUSTARD, 2010). 

A adolescência é conhecida como um período de diversas mudanças no 

corpo e no comportamento. Um dos processos de desenvolvimento dessa fase é á 

diminuição da massa cinzenta, que é constituída pelos corpos celulares dos 

neurônios, as sinapses que são usadas com frequência são refinadas e as que não 

são usadas são perdidas, causando assim a diminuição da massa cinzenta (STAM, 

2015). Por outro lado ocorre um aumento na massa branca (conjunto de axônios 

responsável pela transmissão das informações), e ao longo do desenvolvimento 

ocorre um aumento da mielina que envolve esses axônios, causando assim um 

aumento na velocidade de transmissão das informações (STAM, 2015). Com o 
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refinamento das sinapses ocorrerá um aperfeiçoamento do funcionamento das áreas 

do cérebro e com o aumento da mielina no axônio a velocidade de conexão entre as 

diferentes partes do córtex pré-frontal sofrem um aumento (STAM, 2015). Nessa 

fase um terço dos receptores é para dopamina assim sendo necessários estímulos 

mais intensos para que ocorra a ativação do sistema de recompensa, com isso os 

adolescentes começam a procura por novos estímulos (LENOIR, 2012). Durante a 

adolescência o cérebro está em processo de especialização das sinapses, que 

ocorre tanto para bons quanto para maus hábitos (STAM, 2015). 

Além do fator biológico, o ambiente em que a criança se encontra pode 

influenciar no processo de desenvolvimento (ORTH, 2008 ). Quando a criança está 

inserida em um ambiente enriquecido, o processo de proliferação de sinapses é 

maior do que uma criança inserida em um ambiente que é pobre de estímulos. Em 

um estudo realizado com dois grupos de ratos, onde um grupo tinha um ambiente 

enriquecido e o segundo grupo vivia em um ambiente pobre de estímulos, foi 

constatado que o primeiro grupo teve um processo de proliferação de sinapses 

maior que o segundo grupo, principalmente nas áreas relacionadas á percepção 

sensorial (RENNER, 1987). Um dos estímulos ambientais é a brincadeira, pois faz 

parte do cotidiano das crianças, independente do local em que a criança viver, 

cultura, situação financeira. Com a brincadeira ela aprende sobre o meio em que 

vive, e começa a recriar situações do cotidiano utilizando diversos materiais para 

representar outra realidade, por exemplo, usar as folhas das árvores como dinheiro 

ou fazer do palito de madeira uma seringa (PEDROSO, 2002). Em um estudo 

realizado com ratos machos verificou-se que a brincadeira ativa algumas regiões do 

celebro que estão ligadas com o processo de motivação e também com o 

processamento de informações motoras e sensoriais (VAN KERKHOF, 2014). Através 

da brincadeira as crianças são estimuladas e dessa forma há um favorecimento do 

desenvolvimento e maturação do SNC que é levado para a adolescência.   

Na adolescência, os jovens estão em busca de uma nova identidade, a 

procura de novas experiências, e o meio em que ele está inserido pode influenciar 

neste processo, os adolescentes absorvem ações e comportamentos do meio em 

que está inserido (MORENO, 2009). Nessa busca por novas experiências os 

adolescentes acabam se expondo a riscos, visando uma recompensa, que pode ser 

o reconhecimento do mesmo em um grupo de adolescentes ou por prazer  (GOMES, 
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2011). Provavelmente os adolescentes adotam o comportamento de risco por não 

terem a maturação das áreas celebrais que estão envolvidas no processo de 

planejamento, memoria de trabalho e controle de impulsos (SOWELL, 1999). Estudo 

realizado em ratos verificou que os lobos frontais do celebro estão entre as ultimas 

áreas a realizar o processo de maturação, como por exemplo, o córtex pré-frontal 

(JOHNSON, 2009). Quando o córtex pré-frontal está desenvolvido o individuo tem a 

capacidade de realizar uma pausa para planejar, analisar e executar uma resposta 

para um determinado estímulo. No período da adolescência o processo maturação 

não está completamente desenvolvido podendo assim causar dificuldade no 

processo de planejamento, analise e tomada de decisão (JOHNSON, 2009).   

 

3.4 Atividade física durante a infância e o estabelecimento de hábitos de vida 

ativos na adolescência. 

 

O termo atividade física (AF) é caracterizado por qualquer tipo de movimento 

corporal, gerado por uma contração muscular que tenha um gasto energético acima 

dos níveis de repouso (CASPERSEN, 1985). Como exemplos de AF temos as 

atividades da vida diária; como se banhar, atividade doméstica como varrer; 

atividades de lazer como dançar e atividades ocupacionais como trabalhar 

(CASPERSEN, 1985). De acordo com o gasto energético em AF semanal o 

indivíduo pode ser classificado como ativo ou inativo, o indivíduo é classificado como 

ativo quando o seu gasto energético é de 2.200 calorias por semanas e inativo 

quando o seu gasto energético semanal é inferior a 2.200 (ANDRADE, 2008; 

CARMO, 2011). 

 Estilo de vida ativo adotado durante a infância exerce benefícios à saúde e 

pode favorecer o estabelecimento de fenótipo ativo.  Estudo foi realizado com 1.170 

jovens americanos com idade entre 8 a 17 anos, com o objetivo de analisa a relação 

entre atividade física e pressão arterial, observou-se que há uma relação inversa 

entre esses fatores, ou seja, quanto maior os níveis de atividade física, menores 

eram os níveis pressóricos (JANSSEN, 2008). Em um estudo realizado com crianças 

da quarta série do ensino fundamental, com o objetivo de avaliar o impacto de um 

programa de “caminhada até o ônibus escolar”, verificou que os alunos que 

participaram desse programa tiveram um aumento no seu deslocamento ativo e 
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também obtiveram um aumento no seu tempo de atividade física diária, enquanto as 

crianças do grupo controle tiveram uma diminuição nas duas variáveis analisadas 

(MENDOZA, 2011). Uma pesquisa realizada com 2035 crianças com idade entre 9 a 

10 anos, com o objetivo de examinar a associação entre o método de viagem para 

escola e os níveis de atividade física em crianças multiétnicas urbanas, verificaram 

que as crianças que faziam uma viagem ativa para escola tiveram um maior nível de 

atividade física durante o período da viagem e em outros períodos da semana 

incluído finais de semana. Entretanto as crianças que não tinham uma viagem ativa 

tiveram baixos níveis de atividade física durante a viagem e também em outros 

períodos como finais de semana (OWEN, 2012). Crianças que tem um estilo de vida 

ativo possivelmente terão um menor nível pressórico, redução na prevalência da 

obesidade e um aumento de atividade física no seu tempo de lazer.  

 Além dos benefícios em curto prazo, à adoção de um estilo de vida ativo 

durante a infância pode favorecer a construção de fenótipo ativo na adolescência. 

Estudo realizado com 8.057 crianças e adolescentes, com o objetivo de analisar as 

características do deslocamento ativo e identificar os fatores associados ao uso de 

bicicleta para o deslocamento ativo escolar para uma amostra de escolares de 

Bogotá, na Colômbia. Os resultados mostraram que é importante incentivar o 

deslocamento ativo desde a infância e enfatizar durante a adolescência (VÉLEZ, 

2016). Uma pesquisa realizada com 17.776 adolescentes, para investigar os 

determinantes ambientais e sociodemográficos da atividade física e os padrões de 

inatividade entre subpopulações de adolescentes norte-americanos, observaram que 

a participação diária em projetos de educação física e a utilização do centro 

recreativo comunitário, foram associadas a uma maior probabilidade de se envolver 

em atividade física moderada a vigorosa, além disso, o alto nível de criminalidade foi 

associado com a diminuição de atividade física moderada ou vigorosa (GORDON, 

2000). Em um estudo realizado com 353 adolescentes com idade 14 a 17 anos, 

analisou o nível de atividade física habitual entre os adolescentes, no período da 

infância de forma recordatória e no período atual, os dados mostraram que no 

período da infância os participantes tiveram um alto nível de brincadeiras e os pais 

incentivaram a prática de atividade física além de uma boa relação com o professor 

de educação física, no período da adolescência os pais continuaram incentivando a 

prática de atividade física(SILVA, 2013). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Quando a criança é estimulada a praticar atividades físicas diariamente e o 

ambiente que a mesma está inserida lhe proporciona estímulos adequados para 

esta prática, á criança pode ter a formação de hábitos ativos. A motivação é um dos 

fatores para que ocorra o estabelecimento de hábito, por isso os pais devem 

estimular seus filhos a participarem de atividades físicas, em casa participando de 

atividades físicas com eles, por exemplo, pedalar, dançar, brincar de pega-pega, 

brincadeiras com bola e outras. É importante que os estímulos sejam adequados ao 

desenvolvimento das crianças e que elas tenham liberdade para escolher as 

atividades que desejam participar e não que pratiquem por imposição dos pais. Os 

hábitos que são formados na infância possivelmente irão influenciar na 

adolescência, pois durante a adolescência as sinapses que são ativadas 

frequentemente são refinadas, é importante que os adolescentes sejam estimulados 

a praticar atividades físicas para que esse hábito seja reforçado.  

Portanto, pelos estudos analisados podemos concluir que a prática de 

atividade física na infância pode favorecer o estabelecimento de hábito de vida ativo 

na adolescência. 
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