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“Não fosse a lembrança da mocidade, não se                                                

ressentiria a velhice. Toda doença consiste em não 

se saber fazer mais o que se soube fazer outrora. 

Pois o velho, em seu gênero, é decerto uma 

criatura tão perfeita como o moço na sua”. 

 

 

Georg Lichtenberg  



 
 

 

RESUMO 

 
Este trabalho de conclusão do curso de Educação Física da Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG) tem como objetivo, analisar o perfil sociodemográfico e de 
saúde dos participantes de um projeto de atividades físicas para idosos, além de detectar 
as alterações decorrentes da passagem do tempo (2003 a 2009). Para realizar a pesquisa, 
foi utilizado um questionário semi-estruturado que abordou a respeito de aspectos sobre 
saúde, vida familiar, medicamentos e relacionamento social. Foi usado também o Índice 
de Cantril para analisar qual o índice de satisfação com a vida que os idosos tinham 
antes e depois do início do projeto. No presente estudo foram apresentadas questões a 
respeito do envelhecimento mundial e o crescimento de doenças próprias da terceira 
idade, as cronicodegenerativas. A questão da “feminização da velhice” também é 
abordada e apresentada com grande ênfase devido à alta manifestação do fenômeno no 
projeto. Além desses assuntos, ainda foi analisada a importância da atividade física para 
a manutenção da capacidade funcional, para evitar doenças, manter nível social, ter boa 
auto-estima e, conseqüentemente mais saúde.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno do envelhecimento da população mundial não é uma novidade. 

Vários países como China, Canadá, Japão e países europeus já convivem com o 

envelhecimento há tempos e, assim, também já conhecem mais a respeito dos 

problemas relacionados a esse envelhecimento como, por exemplo, as doenças próprias 

da terceira idade, as chamadas crônicodegenerativas (GARRIDO; MENEZES, 2002). A 

população idosa está crescendo cada vez mais em comparação com outras faixas etárias. 

Cerca de 11,7% das pessoas do mundo tem mais de 60 anos, dados esses apresentados 

pela Organização das Nações Unidas (ONU). O Japão é um país que vem envelhecendo 

há mais tempo e é aquele que apresenta o maior percentual de indivíduos com essa faixa 

etária: em média 31,1% da população. Em seguida, seguem os países da Itália e 

Alemanha, com 30,7% e 29,5%, respectivamente. O Brasil aparece na marca de 10% 

(BENEDETTI; GONÇALVES; MOTA, 2007). A velocidade no processo de transição 

demográfica vem ocorrendo cada vez em maior rapidez e muitas pesquisas em todas as 

áreas da ciência são necessárias ainda, para que se possa envelhecer bem. Tudo se torna 

cada vez mais complexo e desafiador quando se percebe a necessidade de possuir 

adequação dos serviços de saúde para atender a esse público, possuir ainda profissionais 

capacitados na área e recursos específicos para a melhoria da estrutura social global 

(VERAS, 2009; SIQUEIRA et al.,  2007).  

Segundo Maia; Duarte e Lebrão (2007), a população mais jovem apresenta-se 

com maior incidência de doenças infectocontagiosas enquanto nos idosos, as 

predominantes são de agravos cronicodegenerativos. O envelhecimento, algo inevitável 

na vida de todos, conduz a uma perda progressiva da capacidade funcional e isso se 

acentua com o sedentarismo. Sendo assim, a qualidade de vida do idoso é colocada em 

risco, comprometendo suas atividades de vida diária e, como consequência, a saúde 

torna-se mais vulnerável. (ALVES, et al., 2004). Contudo, é importante salientar que a 

atividade física interfere diretamente nesse tipo de doença, que é própria da terceira 

idade, podendo prevenir e até mesmo retardá-la. Maia, Duarte e Lebrão (2007), ainda 

citam que, o número de mulheres idosas em relação aos homens em vários países do 

mundo, é maior e essa diferença acentua-se cada vez mais com a idade. Porém, também  
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apresentam que as mulheres têm maiores índices de incapacidade. Sendo assim, a 

expectativa de vida das idosas é maior e vem ocorrendo cada vez mais o fenômeno 

denominado “feminização da velhice” (CAMARANO; KANSO; MELLO, 2004). 

Com o passar dos anos, o idoso pode se confrontar com incapacidades, 

dependências, solidão, além de perdas sociais, resultando em um isolamento. Sendo 

assim, ocorre a falta de sentido para a própria vida. Pode-se entender que a prática de 

atividade física, mesmo iniciada tardiamente, promove a saúde, favorece a longevidade, 

reduz as taxas gerais de mortalidade, previne doenças, reduz o número de medicamentos 

ingeridos, mantém a funcionalidade, evita quedas e, além disso, ainda influencia 

psicologicamente na vida das pessoas melhorando a auto-estima e o senso de auto 

eficácia, por exemplo (SILVA et al., 2008 ). Supõe-se que a genética juntamente com 

uma boa qualidade de vida, podem ter levado os indivíduos a uma seleção natural e, 

então, um grande desafio para a longevidade é melhorar cada vez mais o estilo de vida 

(MAUÉS et al., 2010). Ter a capacidade funcional mantida também é muito importante 

e significa realizar habilidades físicas e mentais que são responsáveis por uma vida 

independente. É preciso que o governo tenha iniciativas de promoção à saúde, dê maior 

assistência para o idoso. Assim, ele poderá ter maior capacidade de recuperar ou mesmo 

manter sua funcionalidade. Atingir metas de manutenção da saúde e diagnosticar 

precocemente as doenças, são fatores importantes para que não se torne agravada a vida 

dos idosos e melhorem sua qualidade de vida, (VERAS, 2009). Gordia et al. (2007), 

colocam que é válido ressaltar também que o exercício físico reduz a depressão, 

ansiedade, angústias, promove o bem-estar, melhora o círculo de amizades entre as 

pessoas e elas tornam-se mais satisfeitas com a vida. Dessa forma, percebe-se que 

envelhecer bem e ter qualidade de vida nos remete diretamente a praticar exercícios 

(GORDIA et al., 2007). 

Segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACMS) data, todas as 

pessoas deveriam realizar algum tipo de atividade física, de intensidade moderada e 

sendo de, aproximadamente, 150 minutos por semana.  Dessa forma, é de suma 

importância que os idosos também pratiquem exercícios uma vez que eles são mais 

propensos à incapacidade funcional. De acordo com Coelho e Burini (2009), aqueles 

idosos que possuem a capacidade funcional mais comprometida, provavelmente 

também possuem níveis de atividade física reduzidos. Porém, os dois autores acreditam  
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que há uma diferença entre a prática de atividade física para prevenção de doenças e o 

fitness. Para prevenir-se contra doenças e manter bem as atividades de vida diária, seria 

necessário o treinamento de força muscular, já que, na terceira idade ocorre uma 

redução da massa magra significativamente (COELHO e BURINI, 2009). Com menos 

força muscular, o indivíduo tem perdas no equilíbrio e também torna-se  mais suscetível 

às  quedas, fraturas e incapacidade funcional. Caromano; Ide e Kerbuay (2006), 

afirmam que, a prática de atividade física melhora ou preserva a capacidade funcional, 

mesmo sendo praticada por idosos sedentários. Além disso, enfatizam que, mesmo que 

se mantenha somente a capacidade funcional, isso já seria um ganho muito significativo 

uma vez que, ao envelhecer, ocorre naturalmente uma perda gradativa das funções 

(CAROMANO; IDE; KERBUAY, 2009). 

A adesão dos idosos à atividade física ainda é considerada baixa. Talvez, porque 

eles não têm conhecimento adequado dos benefícios causados e, assim, desistem 

facilmente ou nem iniciam um programa. Muitas pessoas também não sabem como 

começá-lo ou quais exercícios realizar, por exemplo. Alguns idosos também sentem 

receio e continuam sedentárias por acharem que o exercício é algo inapropriado para 

sua idade ou até mesmo perigoso. Compreender os fatores que influenciam a adesão à 

atividade física pode auxiliar na constituição de estratégias para mudar o 

comportamento dos idosos (ANDREOTTI e OKUMA, 2003). Vale novamente salientar 

que a atividade física tem um efeito protetor, diminuindo a morbimortalidade além de 

reduzir a pressão arterial e diminuir os riscos cardiovasculares (SHER; NOBRE e 

LIMA, 2008).  Contudo, esses autores confirmam o aumento da inatividade física por 

idosos, fator esse, que contribui para uma maior incidência de doenças crônicas.  
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2 OBJETIVO 

 
O presente estudo teve como objetivo avaliar o perfil sociodemográfico e de saúde e 

suas alterações, decorrentes da passagem do tempo - 6 anos, dos participantes de um 

projeto de atividades físicas para idosos,. Detectar as modificações no perfil e compará-

las aos progressos socioeconômicos e de saúde que vêm ocorrendo na sociedade, se eles 

se reproduzem dentro do universo dos praticantes de atividades físicas do projeto. Além 

disso, perceber se existe uma boa adesão dos participantes, se eles se mantêm saudáveis, 

com satisfação com a vida e se isso se deve a sua permanência no projeto. 
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3 MÉTODOS 

 
Para a avaliação, foi utilizado um questionário semi-estruturado que continha 

vinte e sete (27) questões que abordavam múltiplos aspectos sobre saúde, uso de 

medicamentos, vida familiar, dados socioeconômicos e aspectos relativos à participação 

social. Foi utilizado também o índice analógico de satisfação de vida de Cantril (1967) 

para os períodos prévios à admissão ao projeto e seu nível de satisfação na data da 

coleta. O índice de satisfação com a vida de Cantril (1967) é baseado numa analogia de 

comparação de intervalo em formato de escada onde o 10 é o último degrau de cima e 

representa a melhor satisfação com a vida e o primeiro degrau é o número zero que 

representa a pior satisfação com a vida como descrito no (GRAF. 1). Os questionários 

foram aplicados no ano de 2003 e em 2009 tendo, portanto, como intervalo de aplicação 

seis anos.    

 Os dados foram tratados por estatística descritiva, foram apresentados através do 

percentual e os resultados foram analisados pelo programa estatístico SPSS 17.0. 
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4 RESULTADOS 
 

A população do estudo foi de 171 indivíduos, de ambos os sexos, participantes 

ativos do projeto no ano de 2003, já em 2009, foram avaliados 172 indivíduos, de 

ambos os sexos e participantes ativos do projeto. 

No ano de 2003, das pessoas que participaram da pesquisa, 64,9% não 

praticavam atividade física antes de fazerem parte do projeto Educação Física para a 3° 

Idade. Relativo ao gênero, 90,1% deles eram mulheres e apenas 9,9% homens. Já em 

2009, 57,3% não praticavam atividade física antes de participarem do projeto e o 

percentual de mulheres que participaram do estudo, mudou para 87,8% e 12,2% do sexo 

masculino. 

Ao que se refere ao nível educacional, não foram apresentadas diferenças 

significativas apresentando maior prevalência dos idosos com primário completo nos 

dois períodos. No ano de 2003, 52% dos indivíduos tinham primário completo enquanto 

em 2009 este percentual de nível de educação era de 43%. 

Quando lhes foi perguntado sobre a participação em atividades sócio-culturais, 

físicas e lazer, além do projeto, os idosos tiveram em média 0,46 ±0,553 por número de  

participantes em 2003, e de 0,52±0,597 em 2009.  

Dos indivíduos participantes do presente estudo no ano 2003, 42,7% eram 

aposentados, 15,8% pensionistas e 14% da amostra completa desse mesmo ano, 

moravam sozinhos. Já no ano de 2009 a fonte de remuneração foi alterada para 43,6% 

aposentados, 14% pensionistas e 19,2% dos indivíduos avaliados moravam sozinhos. 
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                                GRÁFICO 1 

                      
 

Pode-se perceber, através dos dados descritos no (GRAF. 1), que a faixa etária 

entre 65 e 69 anos teve a prevalência no ano de 2003 e aqueles que possuem idade entre 

70 e 74 anos de idade foram os mais prevalentes no ano de 2009. A participação no 

projeto dos indivíduos acima de 65anos foi maior em 2009 ao compararmos com o ano 

de 2003. Contudo, nota-se uma discrepância maior quando se analisa o período da faixa 

etária entre 70 e 74 anos, sendo que em 2009, 33,7% dos participantes do projeto 

tinham entre 70 e 74 anos, enquanto que em 2003 esse percentual de idosos era menor, 

apenas 24,8%. Em relação às idades entre 75 e 80 anos, em 2009, o número de 

participantes foi de 16,9% contra 9,4% em 2003. Os indivíduos acima de 80 anos, em 

2003 a participação é 0,0% e em 2009, 4,7% da amostra pertenciam a essa faixa etária. 

O (GRAF. 1), mostra a mudança ocorrida no perfil sociodemográfico dos idosos do 

Projeto Educação Física para a 3° Idade. 
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                     GRÁFICO 2 

 
 

Ao analisarmos o (GRAF. 2), podemos perceber que o índice de pessoas com 

mais de cinco anos de participação no projeto em 2003 era de 25,7% e em 2009 esse 

número aumentou significativamente para 61,6%. 
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GRÁFICO 3 

 

 
 

Em 2003, a coluna que se destaca com maior índice no (GRAF.), são os 

indivíduos que recebem de 2 a 5 salários mínimos, 46,2%. No ano de 2009, 40,7% dos 

idosos recebem essa mesma quantia de salário, o que representa também, a maior 

prevalência desse nível salarial. Contudo, ao avaliarmos a renda líquida mensal dos 

alunos que recebem de 5 a 10 salários em 2003, 18,1%, percebemos que o percentual 

aumenta ao compararmos ao ano de 2009, 26,7%.  Ainda no ano de 2003, indivíduos 

que recebiam 10 a 15 salários mínimos era de 4,1% enquanto que em 2009, o índice 

quase triplicou para 10,5%. Tanto em 2003, quanto em 2009, o percentual de indivíduos 

que não sabiam sua renda líquida mensal foi de 6,4%. Com a análise de todos esses 

valores, é apresentado que a participação na economia familiar modificou, 

demonstrando um aumento de renda per capita e uma maior participação nos gastos da 

família. 
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GRÁFICO 4 

 

 
                

 
No ano de 2009, o Índice de Cantril demonstrou os índices mais altos de 

satisfação com a vida do que os índices de 2003, tanto antes quanto depois do início do 

projeto. 
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5 DISCUSSÃO 

 
Ao compararmos os anos de 2003 e 2009, notamos que, mesmo com um 

ingresso maior dos homens no projeto Educação Física para a 3° idade, (2003- 9,9% e 

em 2009 – 12,2%) o número de mulheres que participa desse projeto ainda é muito 

maior, demonstrado o que se vê na sociedade, um número baixo de idosos homens, que 

procuram esse tipo de atividade. Entretanto, o mínimo aumento do número de homens 

pode estar refletindo que esse gênero tem se permitido ter mais oportunidades de lazer e 

cuidados com a saúde do que nas décadas anteriores. Nos estudos de Maia; Duarte e 

Lebrão (2006) referente à análise de óbitos em idosos, foi encontrado que há uma menor 

taxa de mortalidade entre mulheres, sendo elas idosas ou não. Esse fator ocorre pelo fato 

dos homens possuírem uma maior exposição a riscos ambientais e sociais. Portanto, na 

3° idade, a diferença de homens e mulheres se acentua, havendo uma proporção muito 

maior de pessoas do sexo feminino na velhice. Os estudos destes autores corroboram 

com os achados de Garrido e Menezes (2002) que afirmam que, não só no Brasil, mas 

em outros países, há um número maior de idosos do sexo feminino, 55%, se 

comparados aos idosos do sexo masculino, 45%. 

 Ao observar o fato do Projeto Educação Física para a Terceira Idade, agregar 

um índice muito maior de indivíduos do sexo feminino, é possível que se leve também 

em consideração de que a expectativa de vida das mulheres é em média de 19,3 anos 

acima dos 60 anos de vida a mais contra 16,8 para os homens (GARRIDO e 

MENEZES, 2002). É possível explicar esses fatos de algumas formas: as mulheres que 

ficam viúvas e assim, tornam-se mais solitárias, com isso, procuram um local onde 

possam interagir, de forma a melhorar o bem-estar e se socializarem. Já os homens, 

quando viúvos, procuram casar-se novamente, fato que os impede de ficarem solitários 

e sentirem necessidade de procurar atividades fora do lar como ocupação do tempo 

livre. Outro aspecto importante também do baixo número de homens no projeto é que, 

tradicionalmente, eles apresentam uma resistência em participar de atividades de 

espécie cultural, educacional e lúdico. (BARRETO et al., 2003). 
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Os estudos de Veras; Ramos e Kalache (1987), mostram outro fator que pode 

explicar essa baixa prevalência de homens nesse tipo de projeto: eles sentem menos 

liberdade, de expressar seus problemas físicos, ou seja, se restringem mais a esse tipo de 

assistência. As idosas sentem mais necessidades de uma vida gregária e de compartilhar 

os seus interesses além do que, o cuidado com a saúde é também um traço mais forte 

das mulheres. Porém, no projeto Educação Física para a Terceira Idade, foi observado 

um pequeno aumento na participação dos homens e isso pode ser devido ao empenho 

das pessoas que se envolvem no projeto, para “tentar quebrar” essa tradição dos homens 

de não se envolverem em certos tipos de atividades de lazer e cuidados com saúde.   

Ao chegar à velhice, o ser humano tem uma probabilidade maior de ter doenças 

cronicodegenerativas que são consequências da longevidade (SIQUEIRA, et al. 2007). 

Caromano; Ide e Kerbauy (2006) afirmam que é importante salientar que, a prática de 

atividade física, gera vários benefícios às pessoas, inclusive aos idosos, mesmo sendo 

sedentários e portadores de doenças crônicas.  A prática de atividade física permite a 

melhoria da saúde como ganhos na função cerebral, redução da ansiedade, promove o 

bem-estar e melhora a auto-estima, além de oportunizar o aumento dos contatos sociais 

(CAROMANO; IDE e KERBAUY, 2006).  Por esse motivo, seria interessante que os 

idosos mudassem os hábitos de vida e praticassem atividade física como meio de 

retardar o aparecimento das doenças da velhice a fim de manter, por maior tempo, sua 

capacidade funcional e suas independências preservadas. 

No presente estudo, pela comparação dos dois períodos da pesquisa, notou-se 

um aumento no percentual de idosos que praticavam atividade física mesmo antes de 

ingressar no Projeto Educação Física para a 3° Idade.  Sendo assim, pode-se entender 

que número de idosos fisicamente ativos, provavelmente vem aumentando na sociedade, 

que pode ter sido uma consequência da qualidade de vida, que também tem se elevado, 

prevenindo-os do aparecimento doenças cronicodegenerativas e promovendo a melhoria 

ou manutenção da capacidade funcional. Contudo, Benedetti; Gonçalves e Mota (2007), 

observaram que, o percentual de pessoas que participam de atividades físicas está 

abaixo do esperado. Mesmo que esteja ocorrendo um aumento nas instituições 

governamentais que investem em programas de atividades físicas para a 3° idade, o 

percentual de idosos insuficientemente ativos é bastante alto, cerca de 65%, 

demonstrando que, apesar de estar aumentando o número de ativos, muitos ainda são  

 



20 
 

aqueles que necessitam ingressar num programa de atividade física.  

Relativo ao aspecto do nível educacional, em 2003, o Projeto Educação Física 

para a 3° idade tinha 52% dos indivíduos com primário completo e em 2009 esse 

número foi de 43%. Entretanto, o percentual de níveis mais altos, aumentou. Em 2003, 

10,3% dos idosos tinham cursado ensino médio e em 2009 esse número foi de 11,6%. 

Aqueles que tinham cursado ensino superior em 2003 foi de 4,7% e já em 2009, de 

7,0%. Além disso, vale ressaltar que o percentual de idosos que sabem ler e escrever 

aumentou de 7,6% em 2003 para 15,1% em 2009. Na literatura, foi encontrado que dos 

idosos que moram no Sul e Nordeste do Brasil, 49,4% não estudou, 43,2% possui 

primeiro grau incompleto, 3,9%, apresenta primeiro grau completo e 3,5% têm 2° grau 

completo ou mais. (SIQUEIRA, et al. 2007). No estudo de Ribeiro et al. (2008) 

realizado com 667 idosos 14,8% deles nunca estudou, 52,6% tem o primeiro grau 

incompleto, 9,4% possui o primeiro grau completo, 14,2% o segundo grau completo e 

9,1% apresentam curso superior. Já em relação ao estudo de Barreto et al. (2003),  

foram avaliadas 308 idosas e que praticavam atividades físicas no Programa 

Universidade Aberta à Terceira Idade da Universidade Federal de Pernambuco, 

(UnATI/UPE) em Recife, Brasil. O nível de escolaridade encontrado foi: 0,68% são 

analfabetas, 20,78% possuem primário, 3,25% o Ginásio, 46,75%  o segundo grau e 

28,75% têm ensino superior. Esses dados demonstram a discrepância desde dado com 

outros diversos estudos o que aponta que as populações estudadas não são 

representativas da população geral brasileira, mas sim das realidades locais e regionais. 

Epidemiologicamente, o grau de escolaridade da população tem aumentado. Os 

resultados do presente estudo demonstram isso apesar de ser um espaço de tempo não 

tão expressivo (seis anos), entretanto,  como  não houve nenhuma mudança na forma de 

ingresso dos idosos para o projeto mantendo-se a mesma regionalização de oferta, 

público ou critério de inclusão, este dado pode estar refletindo esta mudança da 

sociedade. A escolaridade demonstrou aumento, ao considerarmos que 43% têm apenas 

o primário completo e que os outros 57% possuem além deste nível. Ao analisarmos os 

estudos de Siqueira et al. (2007) e Ribeiro et al. (2008) percebemos que a maioria dos 

idosos possui  um nível de ensino além do primário, o que corrobora com os dados do  

presente estudo. Nos achados de Barreto et al. (2003), o melhor nível educacional 

encontrado pode dever-se ao fato das mulheres do seu estudo  terem uma boa situação  
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econômica, o que pode colocar essas idosas com uma chance mais elevada de enfrentar 

a velhice, o que diferencia da maioria da população idosa. Mesmo em nosso estudo o 

nível educacional dos idosos em geral possa ter aumentado, não foi de forma tão 

diferenciada, como foi mostrado na descrição desse último estudo. 

Quando nos referimos à participação social do idoso, nos deparamos com a Lei  

n° 8842, de 4 de janeiro de 1994, que consiste em uma das Políticas Nacionais do Idoso. 

Em seu primeiro artigo é declarado que: “a Política Nacional do Idoso tem por objetivo 

assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, 

integração e participação efetiva na sociedade.” Contudo, existe uma diferença grande 

entre o que é ideal e real. Portanto, é importante sabermos que são nos programas para 

idosos que estas questões sociais devem ser trabalhadas. A participação em grupo ajuda 

a estimular o desenvolvimento social desses idosos e também a fazer com que eles 

aprendam a respeitar e ouvir os outros. Apesar de ainda existir a exclusão social dessa 

faixa da população, os programas de universidades têm o objetivo de tirar esses idosos 

do isolamento, propiciando-lhes saúde e interesse pela vida, o que os faz buscar a 

mudança da imagem do idoso perante a sociedade (NUNES, 2000). No presente estudo, 

podemos perceber um pequeno aumento quando nos referimos às atividades 

socioculturais, físicas e de lazer dos idosos de 2003 (em média 0,46 ±0,553) para 2009 

(em média 0,52±0,597). Segundo Mendes et al.. (2005), uma melhoria nessas atividades 

pode dever- se ao fato destes idosos estarem presentes em famílias sadias, onde 

possibilita o crescimento de todos, inclusive do mais velho, pois todos possuem, então, 

funções, papéis, lugares, posições e também as diferenças de cada um, que são levadas 

em consideração e sempre respeitadas. E ainda ressaltam que todos precisamos nos 

sentir úteis e fazer coisas que nos dão prazer e, por esse motivo, os idosos também 

devem estar envolvidos nessas questões que ajudam a tornar a vida de cada pessoa 

muito mais satisfatória (MENDES et al.. 2005). 

A pesquisa realizada com os participantes do Projeto Educação Física para a 3° 

Idade apresenta que o número de indivíduos que moravam sozinhos em 2003, 14% 

aumentou para 19,2% em 2009. Esses dados mostram-se discrepantes dos achados de 

Ribeiro et al. (2008) que relatam que 69,1% dos idosos moravam com o cônjuge, 15,1% 

sozinhos e 15,8% com os filhos. Ribeiro et al. (2008) e Maia; Duarte e Lebrão (2006) 

apresentam dados semelhantes no que diz respeito a co-habitação. Esses três últimos  



22 
 

autores encontraram que 84,2% dos idosos vivem acompanhados e os outros 15,8% 

sozinhos. O número de idosos que moram sozinhos no presente estudo pode ter 

aumentado pelo fato desses participantes indicarem uma condição menor de fragilidade, 

visto que a maioria deles tem capacidade física para morarem sozinhos, e apresentam 

menores limitações funcionais. Pode-se, então, inferir que eles são mais ativos e, 

conseguem realizar as atividades de vida diária de forma independente. 

 Os resultados mostraram um aumento mínimo do número participações além do 

projeto em atividades socioculturais, físicas e de lazer em 2009. Nos programas 

destinados à atenção ao idoso, como é o nosso caso são trabalhadas essas questões a 

respeito da solidão e da qualidade de vida em geral que abrange vários aspectos 

descritos no estudo de Souza; Matias e Bretãs (2010), como: a capacidade física do 

idoso, seu estado emocional, a interação social, atividade intelectual e autoproteção de 

saúde e esse aspectos sendo trabalhados no dia a dia possibilita a abertura para o 

envolvimento em novas atividades.  

No que se diz respeito ao (GRAF. 1), percebemos que em 2009, a maior faixa 

etária que participou do projeto foi entre 70 e 74 anos, diferente de 2003 que foi a faixa 

de 60 a 69 a mais prevalente, isso pode nos confirmar a percepção de uma excelente 

adesão dos nossos participantes, indicando que parte dos idosos do ano de 2003, 

permaneceram no projeto e envelheceram nele e provavelmente saudáveis. 

O (GRAF. 2) mostrou que o número de pessoas com mais de cinco anos que 

participam do projeto em 2003 era de 25,7% e aumentou significativamente em 2009 

para 61,6%. Sendo assim, podemos entender que, com as políticas públicas de incentivo 

à prática de atividade física, que exercícios físicos promovem a saúde e melhoria da 

qualidade de vida, parece que os idosos do Projeto Educação Física para a 3° idade se 

enquadram bastante neste item. Pode ser que eles estão mais disponíveis às atividades 

físicas pelo fato de perceberem como melhoraram a capacidade funcional no decorrer 

do tempo e assim, permaneceram no projeto, isso demonstra, portanto, o nível alto de 

adesão de seus participantes. Contudo, como já foi descrito anteriormente, alguns 

autores afirmam que o percentual de idosos da sociedade que participam de atividades 

físicas ainda está abaixo do esperado, isso torna esse dado da adesão ainda mais 

expressivo, já que a desistência da participação dos integrantes demonstraria que muitos 

podem iniciar mas, poucos permanecem nos programas de atividade física . 
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Segundo Santos e Borges (2010), a expectativa de vida está aumentando, bem 

como fecundidade diminuindo. Sendo assim, resultam no envelhecimento da população 

e aumentam as taxas das doenças cronicodegenerativas, como a osteoporose, por 

exemplo. Por esse motivo, é preciso, cada vez mais, desenvolver técnicas na área da 

geriatria e gerontologia que incentivem o realização do exercício físico na prevenção de 

doenças.  

Segundo Veras (2009), o Brasil é hoje um “jovem país de cabelos brancos”. Por 

isso, percebemos que chegar à velhice hoje, não é quem é tão privilegiado assim, mas 

para a maioria. Contudo, os idosos devem envelhecer com saúde e manter sua 

independência, vida ativa, promover a saúde sempre, para assim, manter a qualidade de 

vida satisfatória (COSTA e VERAS, 2003). 

Coelho e Burini (2009), afirmam que o número de óbitos de pessoas com um 

bom condicionamento físico foi menor se relacionarmos àquelas com níveis baixos de 

condicionamento. Esses autores também afirmam que, nos idosos, tem-se um aumento 

de massa gorda em relação à massa magra e essa prevalência de gordura, é um dos 

fatores associados a um maior risco de morbidade e mortalidade. Os idosos são mais 

suscetíveis às incapacidades funcionais pelo fato de terem um maior número de doenças 

e por reduzirem a prática de atividades físicas. Por esse motivo, é importante 

entender que o exercício físico é benéfico para reduzir a aparição de doenças 

cronicodegenerativas além de manter a independência funcional do ser humano por 

maior tempo (COELHO e BURINI, 2009). 

O presente estudo apresentou um aumento da renda per capita para 2009 em que, 

40,7% indivíduos recebiam de 2 a 5 salários mínimos, 26,7% de 5 a 10 e outros 10,5% 

fica entre 10 e 15 salários. Já em 2003 os índices foram: 46,2% recebiam de 2 a 5 

salários, 18,1% de 5 a 10 e apenas 4,1% de 10 a 15 salários. Os estudos de Santos et al.. 

(2002), afirmaram que os idosos brasileiros em sua maioria, apresentam um baixo poder 

aquisitivo e por esse motivo, mesmo quando aposentados, continuam a trabalhar para 

complementar o orçamento doméstico. Como se não bastasse, eles confirmaram, em 

suas pesquisas, que a renda da amostra também era pequena. 12,5% dos idosos 

recebiam menos que 1 salário mínimo, 75,8% recebiam de 1 a 3 salários, 5,5% recebiam 

de 3 a 5 e somente 6,3% além dessa quantidade. Pesquisas essas que estão de acordo 

com as de Siqueira et al. (2007) em que 21% faziam parte do nível econômico A, B e C,  
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33,7% do nível D e 45,3% no nível E. Os achados do presente estudo não se identificam 

com os estudos apresentados acima, contudo, assemelham-se aos de Barreto et al. 

(2003), que apresentou que 26,32% informaram receber entre 7 e 10 salários mínimos, 

16,19% acima de 20 salários e menos de 1% declaram renda inferior a um salário 

mínimo. No presente estudo, foi mostrado em percentuais, que a economia familiar 

modificou, melhorando a renda per capita e promovendo uma maior participação nos 

gastos familiares. Dados esses que corroboram novamente com os estudos de Barreto et 

al. (2003), que compararam a econômica atual com o período em que os idosos tinham 

cerca de 50 anos e 42,53% deles disseram que houve uma melhora, enquanto aqueles 

que acreditam estar na mesma situação ou pior se equivalem, média de 28 % cada. 

Além disso, 59,42% da amostra estudada por esses autores oferecerem assistência 

financeira à família. A renda per capita dos idosos do Projeto Educação Física para a 

Terceira Idade talvez possa ter aumentado devido ao fato de esses participantes terem 

um percentual maior de  nível de escolaridade de em 2009, o que pode ter implicado em 

melhores condições socioeconômicas. Esses dados contribuem para a percepção que 

hoje o idoso saiu da condição de inferiorizado e de carente para uma condição de maior 

autonomia e poder de decisão frente suas famílias, fato este que ajuda no 

“empoderamento” dessa faixa da população.  

O presente estudo demonstrou que através do Índice de Cantril, houve índices 

mais altos de satisfação com a vida tanto antes, quanto depois do início do projeto ao 

compararmos os anos de 2003 e 2009, como foi mostrado no (GRAF. 4). Os estudos de 

Benedetti; Gonçalves e Mota (2007), mostraram depoimentos os quais, os idosos que 

praticavam atividade física em um programa, agradeciam pela oportunidade da prática 

de atividade física e afirmaram ter melhorado a saúde, o círculo de amizade, enquanto 

outros falaram sobre a manutenção do equilíbrio mental e físico, além de realizarem 

exercícios como forma de aproveitamento da vida. O índice de satisfação com a vida 

aumentado após o início do projeto no presente estudo, pode estar relacionado à prática 

atividades físicas, destacando-se o importante envolvimento social que ela promove. De 

acordo com Caromano; Ide e Ferbauy (2006), muitos dos idosos usaram a expressão 

“sentir-se melhor” ao se exercitarem. Isso pode se relacionar com melhoria da saúde, 

uma vez que esses autores colocam que há um aumento na produção de substâncias 

como beta-endorfinas e outras aminas biogênicas, atuantes no sistema nervoso que  
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reduzem a ansiedade, promovem o bem estar e alterações positivas no humor. Além 

disso, já foi descrito acima, que a prática de atividade física mantém ou até mesmo 

melhora a capacidade funcional. Sendo assim, esse pode ser também um fator que se 

associa a um aumento com relação ao índice de satisfação com vida.  
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6 CONCLUSÃO 

 
A adesão ao projeto Educação Física para a 3° Idade é alta inclusive na 

participação dos homens. Este fato é importante já que as informações do país como um 

todo é que, o número de idosos que praticam exercícios em todo o Brasil ainda está 

abaixo do esperado e a permanência destes participantes por mais de cinco anos 

demonstra um bom desempenho do projeto no quesito manutenção de hábitos 

saudáveis. Contudo, o projeto Educação Física para a Terceira Idade conseguiu uma 

maior adesão de homens quando comparamos os anos de 2003 até 2009. Isso pode estar 

refletindo a idéia de que os homens estejam reconhecendo a atividade física como forma 

de melhoria da saúde e assim, diminuindo sua resistência à prática. Mesmo com um 

número alto de projetos relacionados à prática de exercícios por idosos, a procura ainda 

é baixa e assim, é necessário também que apresente a esse público, o porque e quando 

realizar essas atividades, uma vez que eles tem muitas dúvidas com relação a isso. Com 

o passar dos 6(seis) anos, foi mostrado também que, a expectativa de vida do idoso 

aumentou e ele conseguiu continuar a praticar exercícios envelhecendo de forma mais 

saudável.  
A percepção de melhoria na capacidade funcional pode influenciar na alta taxa 

de adesão já que o índice de pessoas que estão presentes há mais de 5(cinco) anos, 

aumentou significativamente de 2003 para 2009. O indivíduo fisicamente ativo 

consegue manter por mais tempo sua capacidade funcional e prolongar a vida 

retardando o aparecimento de doenças próprias da terceira idade. Por esse motivo, é tão 

importante a prática da atividade que além da melhoria na capacidade funcional os 

idosos melhoram também seus níveis de ansiedade, o humor, diminuem chances de 

depressão, aumentam círculos de amizade e assim, sentem-se mais satisfeitos com a 

vida. 

Quando se refere ao nível educacional, pode-se perceber níveis mais altos dos 

participantes do projeto no decorrer dos 6 anos (2003-2009). A participação social 

também aumentou um pouco, o que pode proporcionar ao idoso um melhor 

desenvolvimento social. Para o idoso, este fato pode estimulante e ele consegue ver 

mais sentido na vida. Pode-se perceber também que a renda per capita aumentou, 

elevando assim, a participação dos gastos com a família. 
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Ao analisar a número de idosos que moram sozinhos, pode-se entender que em 

2009, o número aumentou, em relação ao ano de 2003, devido à independência 

funcional. Sendo assim, é importante salientar que a atividade física proporcionou pelo 

menos para a manutenção da capacidade funcional. Quando o idoso precisa viver 

sozinho, é mais fácil porque é independente para realizar atividades de vida diárias.  

Sendo assim, por esses vários motivos, o idoso deve realizar exercício físico 

com o objetivo de envelhecer com saúde, sentir-se melhor e não incapaz. Para isso, é 

preciso que se tenha incentivo à prática da atividade física por parte dos órgãos 

responsáveis do governo e das áreas da gerontologia e geriatria, garantindo qualidade de 

vida à população que envelhece. 
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