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homens, com a mitologia tentou explicá-lo, com a astronomia tentou 
desvendá-lo, com o lazer e o trabalho tentou aproveitá-lo, com os calendários 
tentou marcá-lo, com os relógios tentou transportá-lo, com as crenças tentou 
transpô-lo, com a medicina e as atividades físicas tenta adiá-lo, mascarando 

sua própria identidade e travestindo-se tenta negá-lo. E  tentando postergá-lo, 
tenta escapar à inexorabilidade da própria morte. Pois Cronos meIra é 

uma criação sua e por isso o tempo é ele próprio e é prisioneiro de sua 
própria criação, vivendo com ele essa etema relação de amor e ódio entre

criador e criatura.

(Santiago, 1993).
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RESUMO

O planeta está envelhecendo. Em 1900, havia 15 milhões de pessoas com mais 
de 65 anos no mundo todo. Hoje elas são 340 milhões e em 2025 serão 2,5 bilhões. O 
aumento desta população e consequentemente o aumento da expectativa de vida, tem a sua 
base calcada nos avanços das ciências, em todas as áreas de estudo, seja ela médica ou 
social. Hoje, a Educação Física está começando a interagir com essa nova população que 
aumenta com o passar dos anos, contudo ela ainda está engatinhando frente a este desafio. 
Pois estudos comprovam que hoje, o melhor remédio é prevenir as doenças degenerativas, 
e um desses meios de prevenção é a Atividade física. Com o envelhecimento as pessoas 
passam a perder algumas de suas habilidade físicas, há uma diminuição da resistência 
cardíaca e respiratória, um enfraquecimento gradual dos músculos esqueléticos, uma perda 
acentuada da mobilidade articular da flexibilidade e coordenação motora. Porém, o 
indivíduo não passa apenas por essas transformações morfo-frmcionais, há um declínio nas 
funções cerebrais, ocasionando transformações na psique. Essas alterações, contribuem 
para uma mudança no que diz respeito ao estado psicológico e consequentemente no 
social, pois assim como a dimensão biológica, estas são facetas das dimensões humana, 
que possuem um papel de suma relevância na manutenção da integridade total da pessoa. 
Neste contexto, a atividade física entra como meio para melhorar a qualidade de vida das 
pessoas que estão envelhecendo ou que já adentraram a terceira idade.



1. INTRODUÇÃO

A terceira idade caracteriza-se pela fase da vida que tem seu início por volta dos 60 

anos e acentua-se aos 70 anos (MORAGAS, 1997). O Brasil não pode ser mais considerado 

uma país de população jovem, devido as baixas taxas de natalidade e aos baixos índices de 

mortalidade infantil somados ao aumento crescente da expectativa de vida para pessoas 

idosas. Estas expectativas prevêem que a população brasileira possuirá, no ano 2.025, mais de 

32 milhões de indivíduos com idade acima de 60 anos (NOVAES, 1995.11 Sendo que em 

muitos países mais desenvolvidos o predomínio da população idosa já se tomou uma 

realidade.

Ainda, hoje, em nossa sociedade, a imagem do velho está associada a preconceitos 

de inaptidão, impotência e desvalorização. O que se deve em grande parte ao fato da mídia 

apregoar o culto ao ‘novo e belo’ assim excluindo o que é velho e fora de moda, incluindo aí 

as pessoas idosas, sendo que o conceito de invalidez é massivamente pejorativo. Contudo, em 

muitos países, e aqui no Brasil novas concepções estão sendo moldadas no sentido, de que 

envelhecer é passar por transformações psicossomáticas, onde, estas não necessariamente 

tomaram o indivíduo inapto. Neste processo as atividades físicas assumem grande 

importância pelas suas incidências na saúde e no bem-estar geral, deste grupo etário. Estas 

atividades físicas atenuam o processo degenerativo físico e psicossocial, mantendo a 

vitalidade e a autonomia da pessoa idosa (McARDLE, 1996). Assim, para autores como 

AZPITARTE (1995) e OKUMA (1998), esta fase da vida pode ser vista como, uma período 

de novas possibilidades de desenvolvimento, de novas relações de amizade, enfim um novo 

sopro de vida. Trata-se dessa forma, de reconhecermos o crescente poder dos velhos no 

momento atual e futuro da sociedade.
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1.1 PROBLEMA

Com a chegada da terceira idade, verifica-se que a grande maioria dos idosos 

configura-se uma fração independente na sociedade, mas o fato curioso e que essa 

‘Independência’ supõe um maior distanciamento do restante desta (MORAGAS,1997). 

Todavia, muitos estudos (NERI, 1993; NOVAES, 1995, CANO VA, 1995, AZPITARTE, 

1995,) trilham caminhos no sentido de reverter esta situação. Dentre algumas estratégias 

recomendadas pelos especialistas destaca-se as atividades físicas tanto pelos benefícios de 

ordem biológica como psicológica e social na melhora da qualidade de vida destes indivíduos 

em idade avançada.. Neste contexto o estudo tem a preocupação em mostrar os benefícios e a 

importância dessas práticas corporais para que os idosos tenham uma melhoria na sua 

qualidade de vida.

1.2 OBJETIVO

Mostrar a importância das atividades físicas para que o idoso tenha maior prontidão 

na execução das atividades mais comuns do seu dia-a-dia, (como subir no ônibus, agachar-se 

para cuidar do jardim, calçar os sapatos, encontrar-se com os amigos, participar de festas, 

fazer viagens, etc.), sem que para executar tarefas tão simples não necessite depender de 

outras pessoas.

1.3 JUSTIFICATIVA

Revisando a escassa literatura sobre a terceira idade, mais especificamente em 

relação às atividade físicas, percebeu-se a necessidade de aprofundamento e compreensão da
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importância destas práticas corporais para esse grupo etário. Visto que, na sociedade em que 

vivemos, podemos constatar o grande avanço tecnológico, que de certa forma, tem 

prejudicado a manutenção das atividades físicas naturais, o automóvel e o ônibus substituem a 

caminhada, o elevador toma o lugar das escadas, a televisão contribui para manter o indivíduo 

sentado por horas a fio, sendo que esses fatores são apenas alguns que contribuem para o 

sedentarísmo e a passividade que comumente é vista em todas as idades e que com o 

envelhecimento acarretam uma evolução mais acentuado do processo de degeneração do ser 

humano.

CANO VA, (1995) diz que as atividades físicas trazem múltiplos benefícios na 

dimensão biológica do indivíduo (aparelho locomotor, cardiovascular e respiratório), bem 

como para a dimensão psicológica e a sócio-afetivo. Então, torna-se necessário estudar 

profundamente cada uma dessas dimensões do indivíduo e a relação de intervenção da 

atividade física para a terceira idade para a melhoria da qualidade de vida desse grupo social, 

ou seja, fazendo com que este redescubra as possibilidades de movimentação, o retardamento 

gradativo das enfermidades, uma maior ocupação para o encontro com pessoas da mesma 

faixa etária e de outras faixas, dentre tantos outros benefícios, para uma vida ativa e 

prazerosa. Neste sentido, o presente trabalho justifica-se em ampliar o conhecimento a cerca 

da problemática de atividades físicas direcionadas para esse grupo etário, situação que nos 

desafia na teoria e na prática.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 CONTEXTUALTZANDO A REALIDADE DA TERCETRA TDADE

Na antigüidade a superestimação e a glorificação dos jovens, era de conhecimento 

público, ou seja, a adoração pelo novo e belo era fortemente valorizado (MORAGAS,1997). 

Esta preocupação no entanto não é muito diferente do que se vê atualmente. Já, em relação ao 

idoso, observa-se uma situação contraria, este era e é, ainda, visto como elemento supérfluo e 

sem importância, de certa forma, até mesmo um incomodo na sociedade.

Ser velho em algumas tribos nômades era ter que carregar um peso extra, pois eram 

tidos como um atrativo da morte para ele e para toda a tribo, sendo assim, eram abandonados 

ou tinham suas vidas encurtadas ao primeiro sinal de senilidade (ELIAS, 1987). Em contra 

partida, houve épocas em que o ancião era considerado uma figura de destaque como nas 

sociedades orientais, ocupando uma posição de liderança entre os mais jovens, pois tais 

anciões, apesar da definição de CÍCERO Apud CANO VA (1995: 07) ‘Senectus ipsa, 

Morbus ’2 tais idosos eram vistos como uma fonte bastante rica de sabedoria, inteligência e 

prudência.

CANOVA (1995), nos diz que, chamar alguém de velho na sociedade atual é 

deprimente, soa em tom pejorativo, contudo, menos triste é chamar alguém de ancião, pois 

entende-se por ancião aquela pessoa que passou pela vida e acumulou uma bagagem de 

sabedoria.

Desde a Grécia antiga foram levados em conta considerações a respeito do velho e o 

significado de envelhecer. AZPITARTE (1995:9), afirma que “para envelhecer não se deve

Na traduçao de CANOVA (1885), este termo significa ”um3 ante saia das morte”



para de aprender”. MORAGAS (1997) acrescenta que o “velho está muito mais adiante para 

as idéias do que o jovem, por conseqüência pode ser melhor na política”.

Vários autores (NERI, 1993; CANOVA, 1995; BIRMAN, 1995; VENDRUSCOLO, 

1996) dizem que catalogar a terceira idade é como reconquistar o direito de esperar o 

aparecimento de novas perspectivas, aprender a mobilizar energia ao invés de arriar bandeiras, 

onde terceira idade soa como terceira série da vida. Sendo que o ser humano passa por 

marcantes transformações no decorrer de sua vida, porém, se forem tomada as devidas 

precauções, tais transformações poderão não ser tão marcantes e degenerativas, 

proporcionando assim uma experiência de envelhecimento positiva.

2.2 IDADE E ENVELHECIMENTO

Conceituar idade e envelhecimento e ao mesmo tempo entendê-los, não apenas, 

como uma variável do tipo ‘idade cronológica’, mas sim como o resultado da 

interdependência de todas as dimensões que envolvem o indivíduo que envelheceu ou está 

envelhecendo, pois é sabido que este processo é inerente a todo ser , neste caso o ser humano, 

que nasce, cresce, envelhece e morre.

Para (NERI, 1993; VERAS, 1994; CANOVA, 1995; BIRMAN, 1995; MORAGAS, 

1995), existem três concepções fortíssimas que situam a variedade de seus conceitos.

A velhice cronológica, inicialmente, pode ser subdividida em quatro etapas:

- A primeira etapa pode ser definida pelo fato de se ter atingido a idade do meio ou 

critica que vai dos 45 aos 60 anos de idade, onde são encontrados os primeiros sinais do 

envelhecimento, que representam freqüentemente uma tendência ou uma predisposição para o 

aparecimento de doenças.
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- A segunda define-se por Senencência gradual, é quando a idade do indivíduo 

oscila entre 60 e 70 anos, caracteriza-se pelo aparecimento de alterações fisiológicas e 

funcionais instaladas, que são típicas da idade avançada.

- A terceira é a Velhice propriamente dita, idade que tem seu início por volta dos 70

anos.

- E, por último, o Longevo ou grande velho, aquele com mais de 90 anos.

Contudo, a sociedade baseia-se na idade de 65 anos para considerar uma pessoa

velha na forma tradicional do afastamento profissional, que tem seu fundamento na 

mensuração direta do tempo em anos decorridos. Entretanto, verifica-se que pessoas nascidas 

na mesma data possuam idêntica idade cronológica formando aí uma unidade de análise para 

os estudiosos, tanto da área social como demográfica.

CANO VA (1995),diz que a idade cronológica é um dado importante, mas não 

determinante, pois aí somam-se outras condições pessoais e ambientais que determinam o 

estado geral de uma pessoa.

Sabe-se que uma pessoa na mesma idade pode apresentar inúmeros resultados 

diferentes, com relação à saúde, a aptidão funcional, a inteligência, a educação, entre outros. 

Devido a estes fatores, AZPITARTE (1995), assim como CANO VA (1995), ressalta que a 

idade cronológica é um fator igual acima relevante, mas não determina a condição da pessoa, 

pois o essencial não é o mero transcurso do tempo, mas a qualidade do tempo decorrido, os 

acontecimentos vivenciados e as condições ambientais que rodearam o indivíduo.

Apesar da mesma idade que um grupo de pessoas possam apresentar, pode-se 

encontrar diferenças intelectuais, sociais, financeiras, regionais, etc. “Um cientista, aos 

quarenta anos, obtém, em 1986, o prêmio Nobel de Química, enquanto em muitos países a 

taxa de analfabetismo continua elevada em relação a essa idade. Nas maratonas muitos 

participantes com mais de sessenta anos competem, hoje, enquanto a maioria dos seus
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companheiros de grupo etário tem dificuldade de se locomover, ou já morreram...” 

(MORAGAS, 1997: 18).

A Segunda concepção é a velhice funcional, que origina-se na redução da 

capacidade funcional do organismo devido ao transcorrer do tempo, como ocorre com todo 

organismo vivo3.

BOAS (1994) afirma que a velhice, como qualquer idade, possui a sua própria 

funcionalidade. As barreiras à funcionalidade dos idosos são, com freqüência, frutos das 

deformações e mitos sobre a velhice, mais do que reflexo de deficiências reais.

Essas limitações de cunho vital não impossibilitam o ser humano de desenvolver 

uma vida plena como pessoa que vive, não somente como físico mas sobretudo como psíquico 

e social.

A terceira delas é a velhice social, esta ainda é vista pela sociedade atrelada a 

concepção cronológica, sem dar muita importância ao restante das dimensões da pessoa. 

MORGENTHALER (1996) coloca que é preciso conhecer além da dimensão cronológica, as 

dimensões psíquicas, econômicas e sociais desse grupo etário, para que o conceito resultante 

represente a totalidade e não somente aquela dimensão que impressiona o observador.

Em nossa sociedade ainda há um preconceito latente e atitudes negativas em relação 

à velhice, enraizada ao conceito idade. Contudo, para o ser humano, a inevitabilidade da idade 

é semelhante a outra variáveis originárias como o sexo, raça, dotação genética, nome familiar 

e classe social de origem.

MORAGAS (1995), pontua, a idade constitui uma variável objetiva e essencial, mas 

não determinante da condição da pessoa, visto que, por si só, nos diz muito pouco, 

considerando-se a diversidade existente entre os indivíduos.

7
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Baseando-se nesta diversidade existente, vale ressaltar que esta variável tem que 

vir acompanhada das variáveis originárias já citas, e estas deverão estar acompanhadas das 

variáveis que o indivíduo adquire no transcurso da sua idade cronológica, como educação, 

carreira profissional, status social, família de orientação ou de matrimônio, pois dessa maneira 

é substituído um valor subjetivo e parcial por uma visão integral da pessoa.

2.3 CARACTERÍSTICAS DO ENVELHECIMENTO

SANTIAGO (1993) diz que o processo de envelhecimento começa ao nascer, mas 

de início estas alterações conduzem ao crescimento e maturidade. Já McARDLE (1992) 

enfatiza que quando o indivíduo alcança a terceira etapa da vida, um lento declínio inicia-se, 

afetando diferente partes do corpo em diferentes épocas, poupando alguns órgãos até uma 

idade mais avançada.

Devido ao envelhecimento as ‘marcas’ que vão surgindo no corpo, levam a pessoa a 

buscar subterfúgios, em alguns segmentos da sociedade, freqüentando academias ou clubes, 

consultando esteticistas, etc.; para tentar suprir a perda de, status social e profissional e talvez 

o mais importante que é a perda do corpo jovem e bonito. Em decorrência à todos estes fatos 

normalmente ocorrem recaídas, estado de depressão, vazio ligados à sensação de inutilidade, 

insegurança e fracasso (NOVAES, 1995). Pois as dimensões que formam o indivíduo não se 

dissociam, contudo são analisadas em separado para uma melhor compreensão do todo.

2.3.1 Dimensão Biológica

A idade biológica não está diretamente correlacionada de forma obrigatória com a 

idade cronológica, pois depende muito das condições de funcionamento de cada órgão.



Alguns deles podem ‘gastar-se’ mais rápido do que outros ou ter o seu bom funcionamento 

comprometido antes da sua maturação, que pode ser de cunho congênito ou não, isto é, pode 

estar relacionado a alguma doença contraída no transcurso da maturação. O que ocorre no 

interior dos organismos, determina formas diferentes de declínio para cada órgão. E possível 

que, apesar da alta idade, existam em um organismo velho um ou alguns órgãos com 

funcionamento típico dos de um jovem. A idade biológica de pessoas com 50 anos 

cronológicos pode variar até 30 anos.” (SANTIAGO, 1993:14). O Envelhecimento na visão 

biológica dar-se a nível estrutural e funcional no decorrer da vida, podendo ser chamado 

também de degeneração orgânica.

2.3.1.1 Sistema Cardiovascular

Segundo (McARDLE, 1996; MORAGAS, 1995; NETO, 1994; CANOVA, 1995) 

ocorre no músculo cardíaco, um engrossamento das paredes das artérias e veias devido ao 

acúmulo de gordura nestas, promovendo assim a diminuição da capacidade funcional desse 

órgão em bombear o sangue que chega e sai deste, pois os vasos sangüíneos perdem a 

elasticidade e se tomam mais estreitos aumentando a resistência para o fluxo sangüíneo. Tais 

alterações ocorrem à nível de miocardio e também no sistema vascular periférico, mesmo que 

a freqüência cardíaca durante o repouso apresente poucas alterações em relação à idade.

O sistema cardiovascular declina cerca de 30% entre as idades de 30 a 70 anos na 

sua capacidade de enviar sangue para os tecidos, hipertrofiando o miocardio. Apesar da 

hipertrofia, o músculo cardíaco fica mais fraco e a freqüência cardíaca máxima fica mais 

baixa. Contudo, McARDLE (1996), diz que, os indivíduos que enfrentam carga de trabalho 

ligeiras alcançam volumes de ejeção semelhante os dos indivíduos mais jovens, sendo que se 

forem aumentadas as cargas de trabalho resultará em aumentos menores no volume de ejeção.
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2.3.1.2 Sistema Respiratório

Segundo SANTIAGO (1993), três componentes da capacidade vital diminuem 

consideravelmente: o ar corrente (o volume de ar compreendido entre uma inspiração normal 

e uma expiração forçada: 2 litros aproximadamente) baixa até 0,5 litros nos anciões; o ar 

complementar (volume de ar que somos capazes de introduzir como suplemento depois de 

uma inspiração forçada é de 1 litro aproximadamente) desce até 0,5 litros.

Essa diminuição é decorrente da perda da elasticidade dos pulmões, afetando a 

capacidade de absorção de oxigênio, propiciando à fadiga, a dificuldade respiratória ao 

esforço.

Daí a importância da manutenção da ventilação pulmonar mediante ao exercício 

físico evitando assim a atrofia pulmonar. Pois à medida que a capacidade vital diminui entre 

40 e 50% por volta dos 70 anos, pode-se aumentar o efeito global aumentando o trabalho 

necessário para vencer a resistência elástica em aproximadamente 20% para aumentar o 

volume residual de 30 para 50%. Essas alterações funcionais levam o indivíduo a ter um 

maior aumento da freqüência respiratória do que um maior volume de ar corrente nos 

pulmões durante o esforço, o que faz aumentar o trabalho de esforço da respiração, 

(SANTIAGO, 1993).

Em pessoas saudáveis de qualquer faixa etária, a função respiratória não limita a 

capacidade de realizar exercícios. Contudo as modificações no aparelho respiratório que 

ocorrem com o envelhecimento, não são empecilho para que ocorra uma melhora na 

capacidade aeróbia após o exercício, pois o transporte do oxigênio depende muito mais do 

sistema periférico e cardiovascular do que da capacidade respiratória. (FOX, 1991).
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2.3.1.3 Sistema Músculo -  Esquelético

Ocorre neste sistema uma perda significativa da mobilidade articular, coordenação 

flexibilidade e até a perda de algumas habilidades decorrente deste processo degenerativo. 

Verifica-se aí, também um aumento generalizado de gordura corporal, e os ossos ficam mais 

fracos devido ao processo de descalcificação, conhecido como osteosporose.

Segundo McARDLE, (1996) a osteosporose é um dos principais problemas 

decorrentes da velhice. Esta condição resulta numa perda de massa óssea, uma maior 

porosidade do osso e da redução na espessura cortical. As mulheres perdem cerca de 1% ao 

ano quando estas atingem a idade de 35 anos. Já os homens passam a perder massa óssea por 

volta dos 55 anos, chegando a ficar acentuada aos 70 anos num índice de 10 a 15%, essa 

perda óssea pode ser mais evidenciada nas pessoas idosa pela pobre ingestão de cálcio, pela 

causa da diabetes mellitus, insuficiência renal ou imobilidade (NETO, 1994).

Para pessoas acima de 60 anos, essas alterações no osso envelhecido podem reduzir 

a massa óssea em 30 a 50%, causando assim uma ocorrência de fraturas espontâneas. Autores 

como (McARDLE, 1996; OKUMA,1998) citam que com o envelhecimento há uma 

diminuição no volume da massa muscular, no número das fibras. Na parte funcional do 

músculo, a força deste decai para cerca de 20% aos 65 anos. Ocorre também alterações nas 

estruturas das mitocôndrias, que resultam em menor capacidade oxidativa por grama de 

músculo.

2.3.1.4 Sistema Nervosos e Sensorial

A sensibilidade corporal vai diminuindo com o envelhecimento, as sensações táteis, 

auditiva, visual, gustativa e olfativa, ficam comprometidas, pois o sistema nervoso central 

depende destes sistemas periféricos para processar as informações advindas do meio exterior.



Para SANTIAGO (1993), essas alterações funcionais afetam diretamente a 

capacidade de se exercitar, pois os tempos de reação motora alongam-se e a velocidade de 

condução nervosa diminui de 10 a 15% com o avanço da idade.

Ainda, SANTIAGO (1993), diz que um estilo de vida ativo parece retardar o 

alongamento dos tempos de reação neuromuscular com o envelhecimento.

2.3.2 Dimensão Psicológica e Social

A sociologia é a mais geral das ciências sociais, e hoje considera a velhice como 

uma etapa vital de crescente importância na compreensão da sociedade (OKUMA, 1998). Em 

relação a psicologia só há poucos anos esta começou a tratar do envelhecimento, as teorias e 

esquemas que se utiliza são rudimentares. No entanto, se formos analisar estes dados sobre o 

envelhecimento verifica-se que não existem estudos semelhantes às teorias psicológicas do 

desenvolvimento infantil ou os que se referem à adolescência. Contudo, já existem algumas 

contribuições da psicogerontologia que se caracterizam no que diz respeito às patologias 

referentes ao ‘normal’ que nada mais é do que um preconceito habitual de todo tipo de 

pesquisadores ao iniciarem o estudo sobre o envelhecimento (MORAGAS, 1997).

Para NOVAES (1995), o processo de envelhecimento principia pelo corpo que afeta 

primeiramente as funções psicovitais estreitamente unidas ao corporal e logo se estende para o 

estado pessoal, e talvez a tendência mais nociva dos idosos seja a recusa de aceitar as 

mudanças que ocorrem no organismo.

Essa recusa, pode impedir que as pessoas se responsabilizem por sua saúde e que 

tomem medidas para promover o seu bem-estar. Em relação a isso, BOAS (1994), diz que a 

família entra com o papel de suma relevância na manutenção do bem estar psicossocial do 

idoso.

12



Nota-se, então, que é necessário fazer uma análise mais profunda na literatura da 

psicologia e da sociologia, pois ambas concordam que a estrutura familiar, em princípio, é a 

primeira das instituições sociais onde se aprende os comportamentos para o resto da vida, e é 

comum se começar pela família, pois é nela que se originam as primeiras manifestações da 

sociabilidade, onde se desenvolve a personalidade e a qualidade destas relações, sendo mais 

intensa do que em qual quer outra instituição.

A capacidade de controle do ego de uma pessoa idosa, decresce à medida que a 

aptidão para a elaboração conceituai adquirida na adolescência se debilita como conseqüência 

das alterações senis do cérebro. O velho toma a ser cada vez mais dependente e, nesta época, 

o é com relação aos filhos ou a outros membros da geração anterior (AZPITARTE, 1995).

Neste caso, o meio que pode oferecer, sem sombra de dúvida, uma maior segurança 

social, afetiva e psicológica para o idoso é o ambiente familiar, e não uma instituição que 

‘cuida’ de idosos. Devido a isto, MORAGAS (1997), mostra que a família constitui um grupo 

social que se caracteriza pela inclusão de todos os seus membros, onde as relações familiares 

constituem numa preparação para o convívio na sociedade.

A família que reconhece a posição social do idoso, proporciona a este um espaço 

menos competitivo, menos agressivo e mais adequado às suas necessidades. Uma vez que na 

velhice os mecanismos de defesa e de equilíbrio da personalidade são ameaçados por 

inúmeras tensões, bem similares, na sua base, às de outras etapas anteriores da vida. E é aí que 

a família entra proporcionando uma meio favorável para manter a identidade pessoal do 

idoso, e evitar os ‘perigos’ do meio ambiente. A auto-estima do idoso se afirma quando os 

membros mais jovens da família reconhecem a importância do avô ou bisavô, o afeto e o 

amor não são ensinados se não forem praticados habitualmente, e normalmente os netos 

repetirão com os avós o que vêem os pais fazerem. Mantida essa identidade, fica mais fácil 

para o idoso sair do meio familiar e buscar novas integrações, podendo encontrar novas



formas de sociabilidade, contudo isso não significaria uma substituição das relações 

familiares, mas a manutenção e ampliação das relações com outras esferas distintas.

O trabalho é um fator decisivo para a manutenção da integridade psicológica e 

social de uma pessoa idosa, principalmente, quando esta pretende afastar-se do mesmo, pois a 

sociedade cobra do velho uma adaptação aos avanços tecnológicos, para que este possa 

manter-se como ‘força’ de trabalho, esta ideologia condiciona o velho à sua própria exclusão 

da sociedade de trabalho.

MORAGAS (1997) fala que se esse fato for analisado por essa ótica, o velho aceita 

sua retirada da força de trabalho, convencido de que chegou o seu momento de descansar, 

condicionado por esta visão de incapacidade de acompanhar a velocidade dos avanços 

tecnológicos. Assim, só depois de aposentar-se é que o velho se dá conta de que pode torna-se 

insignificante para a sociedade.

Os fatos apontam que hoje, trabalho e velhice são considerados realidades opostas 

na sociedade globalizada, ou no mínimo dificilmente compatíveis. O papel do trabalhador ou 

ativo é visto como: o produtor, o gerador de renda, onde são cobradas exigências físicas, 

psíquicas e sociais, num ritmo intenso. Já o papel passivo ou do velho no trabalho é visto 

como; força não produtiva, pouca aptidão física, ritmo vital lento, isenção de obrigações e de 

responsabilidades. Essa dicotomia constitui uma simplificação da realidade, mas a velhice 

continua configurando-se como um período de vida caracterizado, erroneamente, pela 

ausência de trabalho (BOAS, 1994).

Partindo deste ponto, vê-se que a velhice é comumente definida com período 

terminal de vida e por esse fato o velho deve ser afastado do trabalho, e esta atitude se reflete 

na quantidade de termos ‘pejorativos’ aplicáveis ao idoso; classe passiva, aposentado, 

pensionista etc. incutindo na mentalidade popular a relação velhice /ausência de trabalho ou 

ainda uma relação mais depreciante, velhice/ invalidez.
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2.4 TERCEIRA IDADE: ATIVIDADE FÍSICA

2.4.1 Conceitos

Como já foi citado no início deste trabalho, as atividades físicas são meios de 

retardar os efeitos do envelhecimento, um exemplo clássico de atividade física que sempre é 

prescrito, pelos médicos, fisioterapêutas, etc. ao termino de uma consulta com uma pessoa 

idosa, é a caminhada, onde tal informação já foi agregada à sabedoria popular, pois esta é a 

atividade ou exercício mais apropriado para um idoso. Contudo, existem alguns conceitos que 

delimitam o que é atividade física e exercício.

Vários autores como, (MARQUES 1994; GAYA, 1994; COSNTANTINO, 1994; 

McARDLE, 1996) concordam que atividade física é qualquer movimento corporal produzido 

pelos músculos esqueléticos que resultam num maior dispêndio de energia. Por outro lado, o 

exercício é uma atividade física planejada, estruturada repetitiva e proposital, tanto um como 

o outro, levará o indivíduo a um nível de aptidão física, onde esta é constituída por um 

conjunto de atributos que se relacionam com a capacidade individual de realizar uma 

atividade física seja ela planejada ou não. Nota-se aí que, com todos esses atributos adquiridos 

com a pratica de atividades físicas, esta conduz o indivíduo a usufruir de uma boa condição de 

saúde e um bem-estar físico, mental e social, pois entende-se por saúde não apenas ausência 

de doença. No que se refere à longevidade, esta é vista pelos autores já citados, como a 

duração da vida em muitos anos ou uma expectativa de vida longa.

Partindo destes conceitos, concluí-se que a atividade física seja ela qual for, 

contribui para que haja um dispêndio de energia, e ajuda a manter o indivíduo sempre ativo, 

mesmo quando este não está executando tais práticas corporais.



Associar atividade física e terceira idade, é complicado, um ‘simples’ observador ou 

os menos atentos olham, e vêem apenas, mãos cansadas, cabelos brancos, rugas no rosto, pele 

desgastada e as vezes um olhar sem rumo e falta de brilho neste, pois o coração já está fraco, 

o andar já trôpego, e o sorriso meio cansado. Porém, existem uma gama de atividades físicas 

que uma pessoa idosa pode praticar, contudo muitas delas não estão acessíveis para uma 

grande parte desta população.

OKUMA (1998), ressalta que, nos últimos anos, profissionais de saúde têm 

enfatizado a necessidade de prevenir ou retardar o desenvolvimento das doenças crônicas que 

acometem a população idosa, numa tentativa de aumentar a expectativa de vida através da 

manutenção do bem-estar funcional. Pois, a saúde pública gasta muito mais na tentativa de 

curar esses estados de morbidez, do que na prevenção. Autores como BOAS (1994) e NETO 

(1994), apontam que se faz necessário criar programas ou planos que previnam esses estados 

de morbidez e mortalidade, neste caso a atividade física seja ela qual for entra como 

mecanismo de manutenção.

Para que ocorra essa manutenção vários autores (BOAS 1994; NETO, 1994; 

McARDLE, 1996; OKUMA, 1998) sugerem a caminhada, de uma forma sistematizada, e que 

respeite a necessidade do indivíduo, esta vai ajudar na melhoria ou manutenção da condição 

cardiorespiratória do mesmo, diminuindo a incidência morbidade e mortalidade por doenças 

crônicas como, hipertensão, hiperlipidemia, diabetes não-insulinos dependentes, doenças 

coronarianas e câncer. Para aqueles que possuem dificuldade na locomoção, por decorrência 

de artrite ou artrose, problemas articulares em geral, a natação ou atividades aquáticas, entram 

na manutenção ou recuperação da amplitude articular perdida. Já as atividades multi- 

articulares ou musculação, aparece como coadjuvante para manter os níveis de massa magra, 

força muscular e por conseqüência o volume do músculo, onde este vai ajudar também na 

redução de peso gordo, em decorrência de um maior número de fibra preservadas, os ossos



tenderam a ficar mais compactados prevenindo o aparecimento da osteosporose ou no 

retardamento desta, se o indivíduo não estiver em um nível patológico avançado.
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3. METODOLOGIA

O presente estudo é caracterizado como uma pesquisa documental de caráter 

qualitativo, considerando que a abordagem qualitativa não se apresenta com uma proposta 

rigidamente estruturada TRIVINOS (1992:110) (GODOY, 1995). diz que a pesquisa 

documental é um tipo de estudo exploratório que permite aumentar a experiência do 

investigador em tomo de determinado problema.

O estudo documental entende como documento jornais, revistas, diários, obras 

literárias, cientificas, técnicas, cartas, memorandos, etc. esse tipo de trabalho permite o estudo 

de conceitos e concepções quando não se tem acesso a pessoas ou quando o estudo procura 

analisar a contribuição bibliográfica de um determinado conceito em surgimento, em fiiíição 

dó contexto e das transformações sociais contemporâneas.

Nossa intenção é analisar a relação existente entre a prática de atividades 

físicas e a melhoria da qualidade de vida para o idoso, buscando depreender da revisão da 

bibliografia tanto na área da saúde, quanto nas áreas da sociologia, psicologia, gerontológica e 

da educação física quais as significativas contribuições nessa relação. Fundamentalmente 

foram pesquisadas 12 (doze) obras cientificas abrangendo os temas já citados acima.

Como técnica de coleta de dados utilizou-se o fichamento bibliográfico, que é 

segundo ECO (1983:96) uma ficha de leitura onde se anota com exatidão todas as referências 

bibliográficas de um livro ou artigo, explora-se o conteúdo, forma-se um juízo e anota-se 

observações pertinentes (anexo 01).
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste trabalho constatou-se que o envelhecimento, é um processo 

biológico inato a todo ser vivo, cujas as alterações determinam mudanças estruturais no corpo 

e, em decorrência, modificam as suas funções. Porém se esse processo é inerente à todo ser 

vivo, no caso do homem, essas mudanças assumem dimensões que vão além do ‘simples’ 

ciclo biológico, acarretando, também, conseqüências sociais e psicológicas.

Contudo, concluí-se que falar do envelhecimento é tratar de algo complexo, essa 

complexidade engloba dimensões que não se dissociam, pelo fato de estarem intrinsecamente 

ligadas umas nas outras, a dimensão biológica é para o homem o pano de fimdo da sua 

existência que tem o seu todo reunido quando associado às dimensões psicológica e social. As 

mudanças biológicas tem implicações no meio ambiente, que irá absorvê-las de acordo com 

as normas, os valores e os critérios da sociedade e da cultura nas quais a velhice acontece.

E lamentável que na nossa sociedade, ainda hoje, a mentalidade, é que velhice 

significa invalidez, o que na realidade sempre foi um conceito errado, o indivíduo apenas 

diminui sua vitalidade o que não o impede de ser ainda uma pessoa capaz.

O objetivo deste trabalho foi mostrar a importância das atividades físicas, onde 

vários autores, de diversas áreas de conhecimento, estão chegando a um consenso, de que 

exercitar-se é ainda a melhor forma, um ‘remédio’ para prevenir doenças degenerativas, 

ligadas a todas as dimensões do ser.

Daí, chega-se à uma pequena conclusão de que a educação física para o idoso deve 

levá-lo à descoberta de si mesmo, ao auto conhecimento, para que este possa atualizar, 

sempre, suas potencialidades e reconhecer-se como singular. Pois não se trata apenas do 

realizar mecânico das atividades, dirigido somente para este fim, mas o realizar das atividades 

que tenham significado, que devem ser vividas na sua totalidade, pois o Ser é total.



Deste modo, não podemos compreender a atividade física apenas como um meio de 

diminuir a hipertensão e o diabetes, melhorar a condição do coração, tornar músculos mais 

fortes e flexíveis, mas vê-la como uma forma de fazer o idoso reviver os significados do ‘ser’ 

em movimento colocando-o em ligação com o mundo.

Contudo, para prescrever um programa de atividade física, para os idosos, é 

necessário avaliar a condição fisiológica de cada um, pois se este não estiver em condições 

orgânicas de executar até uma simples caminhada, o trabalho como um todo, refiro-me às 

outra duas dimensões já citas, não irá acontecer com um aproveitamento significativo em prol 

desses indivíduos.

Uma outra intenção, é alertar os professores de Educação Física, que atuam nas 

diferente facetas desta área de conhecimento, mas principalmente à aqueles que trabalham na 

área de recreação, para mais um campo de trabalho, e que este não seja visto apenas como um 

‘filão’ do momento, mas como uma forma de ajudar a dignificar o ser humano que entrou 

nesta nova fase da vida.
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ANEXO 01
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n
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