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Gostaria de se sentir melhor, ter mais energia e talvez até
viver mais tempo? Basta se exercitar.

Quer dizer, pelo menos esse é um dos fatores que entram na
lista.

Os benefícios do exercício físico regular são expressivos para
serem ignorados e independem de idade, sexo ou capacidade
física.
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A atividade física é essencial para prevenir e reduzir os riscos
de muitas doenças, bem como para melhorar a saúde física e
mental.

Manter o corpo em movimento pode até mesmo ajudá-lo a
viver mais tempo, segundo uma pesquisa publicada
no American Journal of Preventative Medicine.
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O que é esporte e lazer?

Uma das formas de praticar 
uma atividade física 
prazerosa é associando-a 
ao lazer. Muitas pessoas 
participam e 
praticam esportes como 
uma alternativa de 
entretenimento nos seus 
momentos livres.

4



Qual a relação entre atividade física e lazer?

Praticar alguma atividade física nos momentos de lazer, como caminhar
ou pedalar no parque, aumenta a expectativa de vida
independentemente da intensidade do exercício ou do peso do
indivíduo, concluíram pesquisadores da Universidade de Harvard e do
Instituto Nacional de Saúde (NIH, sigla em inglês) dos Estados Unidos.

Dados de 2012
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Quais são os tipos de atividades de lazer?

• Caminhar

• Fotografar

• Ler livros

• Bares ou restaurantes

• Praticar esportes

• Cinema

• Fazer piqueniques

• Pescar

• Viajar
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O que é atividade física e sua relação 
com a qualidade de vida?

A atividade física é essencial para prevenir e reduzir os riscos de muitas
doenças, bem como para melhorar a saúde física e mental. Manter o
corpo em movimento pode até mesmo ajudá-lo a viver mais tempo,
segundo uma pesquisa publicada no American Journal of Preventative
Medicine.

Dados 2016

8



Quais as características do esporte de lazer?

O esporte de lazer se caracteriza pelo não-profissionalismo e tem
como características principais a busca por prazer e socialização,
compensação, recuperação ou manutenção da saúde, equilíbrio
psicofísico, restauração e relaxamento (STIGGER, 2002).
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Por isso, é possível afirmar que o esporte de lazer é plural,
pois se percebe tanto a existência de práticas (sempre não-
profissionais) com normas oficiais, quanto outras que destas
divergem em relação ao sentido das ações. Essas
manifestações ampliam-se sob formas diversas, podendo
exprimir tanto os valores do esporte profissional, quanto à
adaptação da modalidade através da vontade dos praticantes.
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Quando o desporto é considerado lazer?

O esporte é o exercício físico mais
praticado por toda a sociedade
brasileira, que pode ter diferentes
objetivos para a sua prática.

O esporte como lazer: objetiva um
momento de alegria, descontração, a
busca pela confraternização entre
amigos e familiares, nem sempre segue
as regras oficiais e muito menos é
seletivo.
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Como a prática esportiva age no 
cérebro das pessoas:

- Melhora o humor
- Aumenta a concentração
- Reduz o estresse e a depressão
- Melhora a qualidade do sono
- Mantém o peso saudável
- Melhora a confiança
- Estimula a liderança
- Melhora o desempenho escolar
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