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RESUMO 

 
O Crossfit foi criado como um esporte derivado de exercícios realizados por soldados em treinamento nos 
Estados Unidos e é uma modalidade que se constitui em exercícios funcionais variados realizados em alta 
intensidade. Hoje, é praticado amplamente pelo Brasil, gerando melhoria do condicionamento e aumento das 
capacidades físicas, sensação de bem-estar e qualidade de vida. Após a execução da atividade, os 
praticantes tendem a apresentar a sensação de superação, já que os treinos diários exercitam o corpo todo, 
e não partes isoladas. Associam-se à busca da modalidade, também, questões associadas à imagem 
corporal, o que tem desencadeado, gradativamente a dependência do exercício físico. Assim, o presente 
estudo terá por objetivo analisar a relação das representações sociais de praticantes de Crossfit, sobre a 
modalidade, com a percepção de imagem corporal e dependência do exercício físico. Para tanto, o estudo 
contará com a participação praticantes, residentes na cidade de Maringá, Paraná, com idade entre 18 anos e 
58 anos, de ambos os sexos. A coleta de dados será realizada por meio do Teste de Associação Livre de 
Palavras (TALP) e dos questionários Body Shape Questionnaire (BSQ) e  Exercise Dependence Scale-
Revised (EDS-R). 
PALAVRAS-CHAVE: Exercício físico; Imagem corporal; Qualidade de vida. 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Inspirado em movimentos da vida real e praticado em alta intensidade, o Crossfit foi 
criado como um esporte derivado de exercícios realizados por soldados em treinamento, 
nos Estados Unidos. Esta modalidade foi desenvolvida em meados de 1995, mas, chegou 
ao Brasil em 2009 (CROSSFIT BRASIL, 2014). A alta intensidade dos movimentos, 
promove melhoria na resistência física de maneira geral, auxiliando no condicionamento 
cardio-respiratório, muscular, além de aumentar a flexibilidade, a força, a potência, a 
velocidade, entre outros aspectos (CROSSFIT, 2018). 

Segundo Crossfit Brasil (2014) a modalidade promove melhora do condicionamento 
e aumento das capacidades físicas, gerando a sensação de bem-estar e melhoria da 
qualidade de vida. Embora os treinos sejam intensos e variados diariamente, a essência da 
modalidade está pautada no fato de que todos podem praticá-la, uma vez que os exercícios 
podem ser adaptados às condições físicas de cada um. Contudo, o ponto-chave, e que tem 
alavancado o Crossfit, está no desafio pessoal e individual de superação dos praticantes. 
Além da inserção de atletas oriundos de outros esportes, hoje dedicados exclusivamente 
ao Crossfit, é comum ser verificado o ingresso de pessoas que antes eram, 
caracteristicamente, sedentárias e que não se ajustavam à prática de nenhuma outra 
atividade física (Com. Pess.). 

A teoria das Representações Sociais (RS) contribui, principalmente, na identificação 
das representações que os grupos sociais apresentam sobre determinados objetos 
(CARMO; LEITE; MAGALHÃES JÚNIOR, 2017), no caso o Crossfit. Essa identificação é 
importante, pois, segundo Jodelet (2001), os comportamentos sociais no/e sobre os objetos 
representacionais são orientados pelas representações sociais que se tem sobre ele. 
Assim, conhecer as representações sociais que os praticantes de Crossfit possuem sobre 
a modalidade permite compreender o motivo da escolha de suas decisões bem como seus 
comportamentos psicossociais. 
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Associada às RS, tem-se ao tipo de imagem que uma pessoa tem em mente a 
respeito de seu tamanho corporal, forma e estrutura. Estudos sobre “Imagem corporal” 
referem-se a um construto multidimensional de questões ligadas a dois fatores: atitude, que 
considera afeto e cognição; e percepção, relacionada à autoavaliação do tamanho corporal 
(CONTI; CORDÁ; LATORRE, 2009). Acredita-se que a imagem corporal seja um importante 
fator para as pessoas que praticam a modalidade e, por consequência dos benefícios 
gerados, tem-se o estabelecimento de uma dependência da prática (VASCONCELOS; 
ALCHIERI, 2010). 

Diante disso, o objetivo do estudo será analisar a relação das representações sociais 
de praticantes de Crossfit, sobre a modalidade, com a percepção de imagem corporal e 
dependência do exercício físico. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O estudo se caracterizará como uma pesquisa descritiva, exploratória, com 
delineamento transversal (THOMAS; NELSON; SILVERMAM, 2012). A amostra será 
composta por praticantes do esporte Crossfit da cidade de Maringá, Paraná, com idade 
entre 18 e 58 anos, de ambos os sexos. 

A coleta de dados será realizada por meio de questionários discursivos e objetivos. 
A avaliação das RS será feita por meio do Teste de Associação Livre de Palavras (TALP) 
ou, também, denominado de Evocação Livre de Palavras (ELP) ou Associação Livre (AL) 
(CARMO; LEITE; MAGALHÃES JÚNIOR, 2017), no qual os participantes escreverão as 
cinco primeiras palavras que lhes vierem à mente a partir da questão indutora “O que 
significa Crossfit para mim?” e, logo após, as classificarão de acordo com o grau de 
importância, atribuindo o número um para a mais importante, até cinco para a menos 
importante (TRIANI; MAGALHÃES JÚNIOR; NOVIKOFF 2017). A análise das palavras será 
realizada identificando os elementos centrais e periféricos das representações (SÁ, 1996; 
SÁ, 2000). Por meio das fórmulas para determinação da Ordem Média de Evocação (OME), 
média da OME e frequência média das evocações (MAGALHÃES JÚNIOR; TOMANIK, 
2012; GALVÃO; MAGALHÃES JÚNIOR, 2016), serão identificados os elementos centrais 
e periféricos. 

Para a avaliação da percepção da Imagem Corporal será aplicado o questionário 
Body Shape Questionnaire – BSQ (COOPER et al., 1987), versão em língua portuguesa, 
validado por Di Pietro e Silveira (2009), com o objetivo de mensurar a preocupação com o 
peso e a forma corporal, bem como, a sensação de estar acima do peso (COOPER et 
al,1987). 

A dependência do exercício físico será avaliada por meio da Escala de Dependência 
do Exercício Físico (Exercise Dependence Scale-Revised – EDS-R) de Downs, Hausenblas 
e Nigg (2004), adaptada para o contexto brasileiro por Vasconcelos de Oliveira (2010). 

Os participantes serão voluntários na pesquisa e, previamente, assinarão o termo de 
consentimento livre e esclarecido, sendo respeitados os critérios éticos e legais em 
pesquisas envolvendo seres humanos de acordo com a Lei 466 de 2012. A pesquisa terá 
início apenas após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Com a realização do presente estudo, pretende-se gerar informações relacionadas 
aos praticantes do esporte Crossfit, da referida cidade, no tocante da representação social 
da modalidade e como essa se relaciona com a imagem corporal percebida por esses 
praticantes. Em complemento, gerar dados vinculados a dependência do exercício físico, 
desses sujeitos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por se tratar de uma modalidade recente, porém, muito procurada, nota-se a 
importância de uma melhor compreensão sobre os praticantes, não apenas no âmbito das 
ciências biológicas, mas também no das ciências humanas, de modo que se possa melhor 
compreender o significado social do Crossfit. É necessário que o profissional de educação 
física também saiba como os fatores psicossociais se relacionam com as manifestações da 
cultura corporal, para melhor orientar os sujeitos favorecendo a participação e estimulando 
o envolvimento destes em comportamentos ativos saudáveis. 
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