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RESUMO 

 

Introdução: Durante boa parte de nossa história a praia era tratada como 

depósito de lixos e excrementos, cemitérios de bichos e escravos. A partir do 

séc. XIX com a chegada de D. João VI iniciou uma melhora no tratamento com 

as praias com as prática higienistas e o uso pessoal da família real nas águas 

salgadas do mar como uma prática terapêutica. Com o passar dos anos, o 

homem moderno mudaria sua mentalidade e passaria a relacionar um corpo 

saudável e atlético com sucesso, momento que o sol passa ser enfatizado 

como a principal atração do banho de mar, não o efeito terapêutico, mas o 

estético. Nas praias observa-se atualmente um interesse cada vez maior pelo 

treinamento funcional. O principal objetivo desse estudo é entender as 

motivações que levam as pessoas à busca das atividades ao ar livre, como o 

circuito com treinamento funcional na orla da Praia da Costa. Métodos: 

Durante o mês de novembro de 2014 foram entrevistados 22 alunos atuantes 

no circuito (treinamento funcional) localizado na orla da Praia da Costa em Vila 

Velha.  Resultados: Quando perguntados o motivo que iniciaram uma 

atividade ao ar livre as respostam como maior contato com a natureza (homens 

25% e mulheres 27%), desestress para o corpo e mente (homens 10% e 5% 

mulheres), sentimento de liberdade (25% dos homens e 21% das mulheres), 

não gostar de ambientes fechados e aparelhos mecanizados igualando 37% 

dos homens e mulheres. Conclusão: Conclui-se que os motivos que 

incentivaram as pessoas a realizarem atividades físicas na orla, foram às 

diversidades de exercícios, o fato dos exercícios trabalharem o corpo de forma 

completa, maior acompanhamento e motivação pelos profissionais; sensação 

de liberdade proporcionado pelo ambiente; demonstra uma preocupação com a 

saúde, condicionamento físico e qualidade de vida e o não aparecimento do 

culto ao corpo, exibicionismo nessas atividades, enquanto nas academia é 

visto com muita frequência; a integração social/socialização e o prazer 

relacionado aos exercícios em meio ao ambiente. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: or much of our history the beach was treated as a deposit of 

waste and excrement, cemeteries animals and slaves. From the century. XIX 

with the arrival of Dom started an improvement in treatment with the beaches 

with the hygienists practice and personal use of the royal family in the salty sea 

water as a therapeutic practice. Over the years, modern man would change his 

mind and would relate a healthy, athletic body successfully, when the sun 

passes be emphasized as the main attraction of swimming, not the therapeutic 

effect, but the aesthetic. On the beaches currently observed up an interest 

increasing the functional training. The main objective of this study is to 

understand the motivations that lead people to search for outdoor activities, 

such as circuit practical training on the edge of Praia da Costa. Methods: 

During the month of november 2014 were interviewed 22 students working in 

the circuit (functional training) located in Costa Beach the waterfront in Old 

Town. Results: When asked the reason we started an outdoor activity the 

reposted as greater contact with nature (men 25% and women 27%), 

desestress for the body and mind (men 10% and 5% women), feeling of 

freedom (25% of men and 21% women), not like indoors and mechanized 

equipment equaling 37% of men and women. Conclusion: It is concluded that 

the reasons that encouraged people to make physical activity on the waterfront, 

were to exercise diversity, the fact that the exercises work the body completely, 

greater monitoring and motivation by the professionals; sense of freedom 

provided by the environment; demonstrates a concern for the health, fitness and 

quality of life and the non-appearance of the cult of the body, showing off these 

activities, while the gym is seen very often; social integration / socialization and 

pleasure related to exercises amid the environment. 

 

Keywords: Beach, physical activity, nature, health 
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INTRODUÇÃO 

 

Durante boa parte de nossa história a praia não era tratada como um 

lugar saudável devido a sua finalidade de depósito de lixo e excrementos, 

cemitério de bichos e de escravos (FARIAS, 1994); isso mudou a partir do séc. 

XIX, onde políticas higienistas e de embelezamento urbano começaram a ser 

adotadas a fim de buscar um corpo mais saudável, o que ajudou a mudar a 

visão da praia como local de saúde, beleza e modernidade (MELO, 2001). 

Ainda em meados do séc. XIX começa uma nova relação do habitante 

da cidade com a água e com o mar; com as práticas higiênicas, como opção de 

lazer e práticas de esporte para uma vida mais saudável. (MELO, 2001).  

Segundo Andreatta, Chiavari e Rego (2009) há um extraordinário salto 

de qualidade em relação à imagem do uso das praias no século XIX com a 

chegada de D. João VI. O fato é que os próximos registros sobre seu uso estão 

relacionados à saúde e ao tratamento terapêutico. Ainda nesse cenário o litoral 

passa a ser citado em alguns romances brasileiros escritos no período, o que 

invoca a ideia de que a praia se tornara mais familiar. A partir desse século XIX 

a população que frequentam o litoral veio aumentando gradativamente.  

Com o passar dos anos, o homem moderno mudaria sua mentalidade e 

passaria a relacionar um corpo saudável e atlético com o sucesso, momento 

em que o sol passa ser enfatizado como principal atração do banho de mar, 

não por efeitos terapêuticos, mas estéticos. (BRANDÃO; MOREIRA, 2008). 

Hoje Vila Velha, município que é cercado por praias, possui mais de 350 

mil habitantes (dados de 2007), sendo que a maioria de sua população 

frequenta seus litorais.  

Entre os usos realizados por seus habitantes, a prática da atividade 

física merece destaque. 

Embora, nos dias atuais, a atividade física seja difundida com maior 

eficiência, nem todas as pessoas possuem tempo livre, recurso financeiro ou 

conhecimento da importância de tal prática. Entretanto, o número de 

praticantes regulares de atividade física tem aumentado, sendo que tais 

praticantes podem ser classificados em frequentadores de áreas e parques 

públicos (com atividades ao ar livre e esporádicas) e participantes habituais das 
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clássicas academias de ginástica e musculação com fichas de treinamento e 

acompanhamento profissional (DURAN; ACFL, 2004). 

Nas praias, observa-se nos últimos anos um interesse cada vez maior 

pelo treinamento funcional. Para entendermos os fatores que permeiam esse 

fato vamos analisar os motivos que levaram as pessoas a se inserirem nos 

assessoriais que aprecem a modalidade chamada de treinamento funcional.  

Treinamento funcional pode ser definido como qualquer atividade que 

tenha o propósito de realizar movimentos com eficácia, sendo ele prático. Um 

conceito mais técnico diz que movimentos funcionais referem-se a movimentos 

integrados, multiplanares e que envolvem redução, estabilização e produção de 

força (CLARK, 2010). Cada exercício do treinamento funcional é composto de 

capacidades biomotoras que são força, potência, resistência, flexibilidade, 

coordenação, equilíbrio, agilidade, velocidade e queima de calorias. (CLARK, 

2010).  

O que nos motivou a realização dessa pesquisa foi, inicialmente, nosso 

envolvimento diário com essa prática através da observação ao praticar 

atividades nos calçadões e pelo fato de um de nós já estar trabalhando nessa 

área; além disso, esperamos contribuir para superar a lacuna que existe a 

respeito do tema, já que há uma falta de dados em relação a esse assunto, 

pois sabemos que a atividade física crescente no nosso dia a dia vem saindo 

das academias para atividades ao ar livre. 

Esse trabalho tem como principal interesse entender as motivações que 

levam as pessoas à busca das atividades ao ar livre, como o circuito com 

treinamento funcional na orla da Praia da Costa. Trata-se de uma orla 

totalmente urbanizada e muito movimentada, possui um calçadão dotado de 

ciclovia com 5 km de extensão. Ao longo do dia podemos perceber pessoas 

fazendo caminhadas, corridas, futebol de areia e vôlei. 

Pela manhã encontramos também famílias a se banhar nas águas claras 

da praia e a noite há uma grande variedade de barracas de lanches, doces e 

produtos artesanais.  

Dentre os vários circuitos que são realizados nessa orla, escolhemos 

como local de estudo um circuito localizado na Avenida Antônio Gil Veloso, 

localizado no final da orla da Praia da Costa, mas precisamente em frente à 
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Farmácia Avenida. O circuito estudado possui em média 35 (trinta e cinco) 

alunos diários e com sua extensão de aproximadamente 20 m2. 

 

MÉTODOS  

 

Estudo descritivo do tipo exploratório quantitativo, realizado na orla da 

Praia da Costa em Vila Velha – ES. 

 Descritivo, pois com essa pesquisa os dados serão observados, 

registrados, analisados, classificados e interpretados. Quantitativo uma vez que 

a pesquisa traduz em números as informações para serem classificadas e 

analisadas de forma a usar técnicas estatísticas. (ABNT, 2011). 

Durante o mês de novembro do ano de 2014 os pesquisadores foram à 

orla da Praia da Costa localizada em Vila Velha, a fim de convidar 22 alunos de 

circuito, para participarem da pesquisa. 

Os questionários constituíam perguntas sobre o que levou as pessoas a 

buscarem uma atividade em ar livre como o circuito com treinamento funcional.  

Os alunos responderam o questionário individualmente; esse tinha 13 

(quatorze) questões, sendo 3 (quatro) perguntas fechadas e 10 (dez) abertas.  

 

DISCUSSÃO E RESULTADOS  

 

Participaram do estudo 22 alunos atuantes no treinamento funcional na 

Praia da Costa – ES nos períodos matutino, vespertino e noturno, com tempo 

médio de participação de ± 1 ano, sendo 08 homens e 14 mulheres com 

média de idade entre 30±34 anos.  

Dentre os homens entrevistados, 25% enfatizaram que iniciaram uma 

atividade ao ar livre para obter maior contato com a natureza; outros 25% pela 

sensação de liberdade adquirida no local de exercício; 19% relataram não 

gostar muito de academias devido o ambiente ser fechado; 18% falaram que 

não gosta muito dos exercícios mecanizados oferecidos pela academia; 10% 

lembraram de mencionar o desestress para o corpo e a mente ocasionado pela 
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atividade próxima a natureza e, por fim, 3% restantes mencionaram o 

relacionamento social.  Entretanto, na sua maioria (75%), ainda praticam outras 

atividades físicas, dentre eles o futebol, corrida e a academia. 

 

 

O motivo que levou a realização da atividade física ao ar livre 

Figura 1. Distribuição percentual indicando os motivos dos homens para tal mudança. 

 

Através do questionário podemos ver que a maioria dos entrevistados 

foram mulheres, sendo elas estudantes (21%), donas de casa (29%) e a 

maioria das mulheres que trabalham fora (50%). 

Dentre essas mulheres entrevistadas, 27% informam que iniciaram tais 

atividades por não gostar de ambientes fechados; 27% relataram que iniciou tal 

prática para um maior contato com a natureza; 21% falaram sobre o sentimento 

de liberdade adquirido na atividade ao ar livre; 10% enfatizaram não gostar dos 

aparelhos mecanizados presentes nas academias; igualmente 10% 

mencionaram o relacionamento social e 5% restantes relataram a diminuição 

do estresse para o corpo e a mente proporcionada pela atividade próxima a 

natureza.  Entretanto, 50% dessas continuam a realizar academia. 
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O motivo que levou a realização da atividade física ao ar livre 

Figura 2. Distribuição percentual indicando os motivos das mulheres para tal mudança. 

 

Através do questionário também podemos ver que foram vários os 

motivos que levaram as pessoas a procurarem o circuito como treinamento 

funcional: 28% falaram da amizade; 18% pelo fato de estarem enjoados da 

academia buscaram uma atividade mais lúdica e que possibilitassem resultado 

em seu corpo; 18% relataram também sobre o prazer da atividade ao ar livre já 

que o contato com a natureza os relaxa; ainda 18% relataram que essa prática 

junto com a natureza traz felicidade e faz se sentir vivo, trabalhando com todos 

os músculos de seu corpo; 14% disseram que iniciaram o circuito pela 

proximidade de casa e flexibilidade de horário; e os 4% restantes falaram da 

importância dos incentivos dos profissionais que ali trabalham, pois dão um 

bom acompanhamento e sempre buscam atividades novas, juntamente com a 

força dada através de seus amigos para não desanimar das atividades. 

Trazendo para o aspecto psicossocial, a prática da atividade física 

principalmente em ar livre, pode-se obter um aumento da autoestima, alívio do 

estresse, diminuição da depressão, aumento do bem-estar, redução do 

isolamento social, melhora da autoconfiança, auto eficácia, redução dos riscos 

de ansiedade, melhora do autocontrole e melhora da autoimagem (SANTOS; 

KNIJNIK, 2006).  

Outra questão do questionário enfatizava os objetivos que levaram as 

pessoas a realizar esse circuito na orla. As respostas que 30% enfatizaram o 
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emagrecimento em curto prazo; 25% dos entrevistados relataram que querem 

tonificar ou fortalecer seus músculos, com também ganhar condicionamento 

físico (resistência, flexibilidade e agilidade); 24% relataram que seu principal 

objetivo era o contato com a natureza e por fim 21% mencionaram a melhoria 

da qualidade de vida.  

 

Objetivos que levou a realização do circuito 

  Figura 3. Distribuição percentual indicando os objetivos de realizar o circuito – treinamento funcional. 

  

Por critério de uma melhor organização, optamos por dividir os grupos 

por faixa etária de idade, a fim de detectar pontos semelhantes e diferentes 

entres estes. O grupo A envolve respostas de alunos com a faixa etária de 20 a 

29 anos (08 pessoas), grupo B de 30 a 39 anos (08 pessoas), grupo C de 40 a 

50 anos (04 pessoas), grupo D acima de 50 anos (02 pessoas).   

Das inúmeras respostas obtidas através do questionário analisamos e 

selecionamos as que melhor respondiam nossa proposta de pesquisa, dentro 

das perguntas lançadas. 

Uma pergunta importante foi se eles já realizaram, alguma vez em sua 

vida, atividades na academia e qual a diferença em relação atividades que 

praticavam lá e que praticam agora nesse circuito. Também queríamos saber o 

que levou a essa mudança. 

Dentre as melhores respostas selecionadas do Grupo A: 
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Já realizei academia. A diferença é que na academia todos os 
dias praticamos os mesmos exercícios e já no circuito as 
atividades são diversificadas que nos levam a movimentar todo 
o corpo e levando em consideração também a quantidade de 
pessoas frequentantes que é menor, dessa forma tem um 
acompanhamento melhor. (F, Estudante, 25 anos). 
 
Realizei academia. A diversidade e a liberdade que o circuito 
proporciona que o torna muito mais interessante do que uma 
academia comum (M, Encarregado, 22 anos). 
 
Gosto da academia apenas para a musculação. Para o 
exercício aeróbico prefiro na praia, tem mais opções e os 
profissionais nos incentivam todos os dias não nos deixando 
desanimar, fazendo um melhor acompanhamento e buscando 
sempre novas maneiras de melhorar. Na academia você fica 
preso, aqui sinto uma sensação de liberdade (F, Estudante, 21 
anos). 
 
Sempre malhei. Escolhi atividade ao ar livre, pois estava 
enjoada de academia e busquei algo mais lúdico e que 
proporcione resultados, além de ter atividades diferentes todos 
os dias (F, Estudante, 21 anos). 
 
Fiz academia por pouco tempo. Sempre aprecei o circuito de 
praia por estar em contato com a natureza, a maior diferença 
para mim é que me sinto mais motivada e com mais disposição 
para realizar as atividades, tais como corrida de rua. (F, 
Estudante, 24 anos). 

Dentre as melhores Respostas selecionadas do Grupo B: 

 

Sim, já fiz academia. Trabalha o corpo de forma mais 
integrada, sem maquinário e ao mesmo tempo sinto trabalhar 
todo o corpo (F, Assessora Legislativa, 32 anos). 
 
A academia é monótona, individualista e repetitiva. A atividade 
ao ar livre é revigorante, é mais sociável, não é rotineiro, 
desestressa por estar em contato com a natureza e é bom ter o 
contato com as pessoas (F, Terapeuta Ocupacional, 32 anos). 
 
Já fiz academia e a diferença para mim, esta na variedade de 
exercícios que o circuito oferece e o fato dos exercícios não 
serem mecanizados (M, Advogado, 34 anos). 
 
Já fiz academia, mas não tive aproveitamento como tenho na 
areia, aqui estou conseguindo alcançar meu objetivo e consigo 
ver o resultado de forma mais rápida e eficaz (F, Assistente 
Comercial, 37 anos). 

Melhores respostas do Grupo C: 
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Já fiz academia, gosto do ar livre parece que passa a hora mais 
rápida e meus exames de sangue ficaram melhores. (F, Do Lar, 
50 anos). 
 
Não gosto de academia, faço atividades há mais de 20 anos na 
praia, pois me proporciona saúde e um melhor condicionamento 
físico (M, Administração de empresas, 48 anos). 
 
Já pratiquei academia por um pequeno período de tempo, saí 
pelo fato de ter muito culto ao corpo associado ao exibicionismo 
(F, Professora, 50 anos). 

 

Melhores respostas do Grupo D: 

 

Faço academia e confesso que a vantagem do circuito é a 
interação com outras pessoas e o bate papo (F, Funcionária 
Federal, 51 anos). 
 
Faço academia. A diferença é o contato ao ar livre, aqui é mais 
prazeroso (M, Funcionário Público, 53 anos). 

 

Os discursos dos entrevistados mostram o quanto é fundamental para 

estas pessoas “sentirem-se bem nos aspectos físicos, psicológicos e sociais”, 

já que seus relatos, ao serem questionados sobre a mudança de atividade 

física na academia para o ar livre, foram simplesmente que “se sentiam muito 

bem, sensação de liberdade e por ser mais prazeroso já que estão em contato 

com a natureza”.  

Também mencionaram sobre a superlotação e a rotina das academias, 

igualmente com exercícios mecanizados, quadro da prática ao ar livre, que 

possui exercícios diferentes proporcionando prazer também emocional em sua 

prática. 

Não só o ambiente tem sua importância, mas o modelo do treinamento 

aplicado, neste caso, o treinamento funcional, é sim um dos fatores que fazem 

com que as pessoas busquem por esta mudança. Percebe-se, portanto uma 

aproximação, no que diz respeito as suas respostas, por parte dos grupos A e 

B. Além da diferença na estrutura do treinamento com relação às academias, 

os aspectos relacionados ao ambiente de ar livre se fazem notórios. Dentre 

eles se encontram: a sensação de liberdade e a socialização. 

De acordo com os dados fornecidos pelos grupos C e D (grupos de faixa 

etária maior), pode-se perceber a menor preocupação com a questão estética. 
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A preocupação com a integração social, a busca por um melhor 

condicionamento físico aliado a qualidade de vida e principalmente a 

desvalorização do culto ao corpo e do exibicionismo, mostram o que os levam 

para a troca das academias por estes espaços. De fato, nas academias existe 

dificuldade em se obter um maior momento de socialização por parte dos 

praticantes devido ao seu espaço e incentivo ao estético por ser um  ambiente 

composto por muitos espelhos fazendo com que as pessoas que ali frequentam 

ficam a se admirar com maior frequência do que dialogar com as pessoas ao 

seu redor. A falta de prazer se torna notável nestes ambientes, quando não se 

busca apenas o estético, mais sim uma maior qualidade de vida.  

Essa prática do treinamento funcional tem grande benefício em relação 

ao bem-estar emocional já que é, em parte, resultado da interação e da força 

do vínculo social (NERI, 1993).  

Com a análise das respostas acima podemos destacar um senso 

comum entre elas, independente das faixas etárias, todos destacaram em suas 

palavras o bem estar e a qualidade de vida proporcionada por esses 

exercícios, ajudando com o condicionamento físico e proporcionando saúde. 

Podendo destacar também que a manutenção e promoção da saúde que a 

prática de atividade física proporciona para todos os períodos da vida são de 

suma importância, sobretudo na vida adulta intermediária - por volta dos 40-60 

anos - fase em que se iniciam muitos dos declínios fisiológicos, e na vida adulta 

tardia, após os 60 anos de idade, fase em que os declínios estão bem 

acentuados. (SANTOS; KNIJNIK, 2006). 

Outras questões respondidas no questionário falavam sobre as 

mudanças vistas desde que começaram a atividade física na orla – treinamento 

funcional. A maioria das pessoas sentiram uma melhora em seu 

condicionamento físico e cárdio – respiratório, aumentando sua qualidade de 

vida, tonificando seus músculos e o emagrecimento em curto prazo. Como o 

relato de um homem de 29 nos que com um ano nessa prática de exercício 

físico (treinamento funcional) conseguiu seu objetivo emagrecendo 20 kg. 

Entretanto tiveram pessoas que relataram que mantiveram seu peso e ainda 

não conseguiram adquirir o resultado que queria por frequentar menos de um 

mês o circuito. 
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O comportamento individual tem impacto, positivo ou negativo, na 

própria saúde. Portanto, as pessoas podem prevenir o aparecimento de 

algumas doenças cardiovasculares, desvios posturais, encurtamentos 

musculares, estresse, depressão, entre outros (SANTOS; KNIJNIK, 2006).  Já 

que a prática regular de atividade física funciona muitas vezes como 

mecanismo de prevenção, podendo desacelerar as alterações fisiológicas do 

envelhecimento e das doenças crônico-degenerativas.  (FEDERIGUI, 1995, 

apud MOREIRA, 2001, p.13).  

  

 

CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados apresentados neste trabalho, conclui-se 

que os motivos que incentivaram as pessoas a realizarem atividades físicas na 

orla, foram às diversidades de exercícios, o fato dos exercícios trabalharem o 

corpo de forma completa, pois este tipo de treinamento envolve exercícios 

compostos, nos quais trabalham mais de um grupamento muscular no mesmo 

exercício, enquanto nas academias ainda observa-se, em muitos momentos, o 

isolamento de determinados grupamentos musculares nos exercícios. Outros 

motivos foram: maior acompanhamento e motivação pelos profissionais; 

sensação de liberdade proporcionada pelo ambiente; demonstra uma 

preocupação com a saúde, condicionamento físico e qualidade de vida e o não 

aparecimento do culto ao corpo, exibicionismo nessas atividades, enquanto nas 

academias é visto com muita frequência; a integração social/socialização e o 

prazer relacionado aos exercícios em meio ambiente (ar livre) se destacam. 

Portanto, os dados demonstram que as pessoas enxergam um maior 

dinamismo, enquanto nas academias os treinos mostram-se monótonos. 

O grupo A e B por ser composto de pessoas com faixa etária mais nova 

focou seu objetivo ao emagrecimento e estética; em contrapartida o grupo C e 

D teve seu objetivo relacionado à qualidade de vida por ser um grupo de 

pessoas com idades mais avançadas.  

Relacionado à figura 3 podemos ver que o maior objetivo que leva as 

pessoas a essa prática é o controle do peso corporal e o emagrecimento, isso 
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se deve a influencia da sociedade atual que visa que o corpo ideal é um corpo 

magro. 

Nosso corpo parece estar sendo radicalmente modificada pelo fácil 
acesso a diversos recursos ligados à boa forma, criando certa 
exaltação e supervalorização do corpo [...] Um corpo magro, belo e 
jovem virou um mandamento ligado à ideia de sucesso e felicidade 
de nossa época. (DANTAS, 2010). 

Alguns autores citados nesse artigo apontam aspectos comuns em 

relação às motivações que levam as pessoas para o início da prática da 

atividade física em ar livre: conhecimento dos benefícios trazidos à saúde; o 

prazer da prática; conhecimento da melhora dos aspectos sociais e 

psicológicos e a melhora estética, coincidindo com os resultados mostrados 

nessa pesquisa. 
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Questionário dos alunos 

Idade:             
Sexo:                                                     
Dia: 
Profissão: 
 

1- Você frequenta este Circuito com qual objetivo? Quais atividades você realiza aqui? 
 

2- Há quanto tempo você pratica atividade física nessa ou em outro local?   
( ) um mês ( ) de dois a três meses ( ) de quatro a seis meses ( ) de seis meses a um ano 

(  ) mais de um ano  

3- Você gosta das atividades que pratica aqui?    (   ) sim         (   ) não  
 

4- Porque escolheu este Circuito? Além das atividades que pratica aqui, você faz algum 
outro tipo de atividade física fora daqui? 

 
5- Você percebeu alguma mudança no seu corpo depois que começou a frequentar este 

Circuito? Quais? 

 
6- Do que você mais gosta aqui? E do que menos gosta? 

 
7- Qual horário você vem?      (   ) matutino      (    ) vespertino       (    ) noturno 

 
8- O que você acha das pessoas que frequentam aqui? 

 
9- Você considera que ela lhe proporciona os meios adequados (tanto equipamentos 

como acompanhamento adequado) para que você possa atingir seus objetivos? 

 
10- O que você acha de levar um estilo de vida associado à prática de atividades físicas? 

 
11- Em sua opinião, o que é corpo saudável? 

 
12- O que levou você a escolher um circuito em ar livre?  

 
13- Já fez academia? Qual a diferença para você em relação atividades que praticava na 

academia e que pratica agora nesse circuito? O que levou essa mudança? 

 

 

 

 

 


