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RESUMO 
 
 

QUALIDADE DE VIDA DOS COLETORES DE LIXO: O EXERCÍCIO FÍSICO COMO FATOR 
PRIMORDIAL PARA A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA. Atualmente esse termo 
“Qualidade de Vida” vem sendo discutido frequentemente, por diversas áreas de atuação, para 
nós educadores físicos a qualidade de vida é um reflexo de um estilo de vida saudável, aliada a 
pratica diária de exercícios físicos orientados. No entanto, nos deparamos com varias formas 
de entendimento e concepção de qualidade de vida, por essa estar relacionada com vários 
outros fatores, e por existir outros pontos de vista pertinentes, no qual consideramos a 
qualidade de vida como uma variável constante, e quando vamos avaliar ou tentar 
compreender o que seria a qualidade de vida, nos debatemos com diversos aspectos pessoais 
e individuais que possuem níveis de importância diferenciados para cada pessoa. Partindo 
desses princípios, iremos abordar a qualidade de vida dos coletores de lixo. Esse estudo foi 
desenvolvido a partir da necessidade de se verificar a qualidade de vida dos coletores, que 
desempenham um papel fundamental dentro da nossa sociedade. Abordamos a qualidade de 
vida dos coletores, buscando compreender a rotina exaustiva e de grande exigência de 
esforços físicos a que estes trabalhadores são submetidos ao longo de sua jornada diária de 
trabalho. A metodologia aplicada a este trabalho teve inicio com uma fundamentação teórica e 
se complementou com uma pesquisa de caráter descritivo exploratório, baseada no IPAQ – 
curto internacional com aplicação de questionário ao público alvo. O questionário foi 
direcionado aos trabalhadores da coleta de lixo domiciliar, de duas cidades do Vale do Paraíba, 
sendo que suas prestadoras de serviço eram de empresas distintas. Visando que, durante a 
sua jornada de trabalho o coletor de lixo realiza constantes exercícios físicos como: correr 
longos percursos, saltar do caminhão, arremessar sacos de lixo pesados, ou seja, esses 
trabalhadores sempre estão realizando algum movimento para que sua função de coletor seja 
executada, porém não existe qualquer tipo preocupação com sua postura, com seus 
movimentos, com a sobrecarga de pesos que ele carrega e, entre outros diversos pontos que 
poderíamos apontar, além de toda essa ação não possuir nenhuma finalidade biológica com o 
exercício físico em questão. Analisando esses pontos começamos a avaliar mais 
detalhadamente como seria a qualidade de vida desses trabalhadores, que exercem uma 
função importantíssima e nada fácil, pois não é um serviço de simples execução e nem todas 
as pessoas seriam capazes de realizar. Os dados levantados pela pesquisa nos trouxeram 
resultados satisfatórios e curiosos, despertando nosso interesse de ir mais além. E assim 
concluímos que esses trabalhadores podem apresentar grandes resultados em modalidades no 
atletismo e no esporte em geral, poderíamos também compará-los com maratonistas, pois com 
apenas essa atenção e visão que tivemos desses coletores, foi possível perceber o nível 
atlético de capacidades físicas acentuadas que eles possuem. Desta forma, surge a 
necessidade, como educadores físicos de incentivá-los e motivá-los a pratica esportiva. 
Visando assim, uma consequente melhora de sua qualidade de vida. PALAVRAS-CHAVE: 
Coletores - Exercício - Qualidade de Vida. 


