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RESUMO

 

A pesquisa a seguir  tem como objetivo principal  analisar  a importância  das atividades  na

terceira idade, seus benefícios, as dificuldades envolvidas no processo de inclusão de idosos

nessas atividades, analisar como isso se reflete também no fator psicológico e de inclusão

social dessas pessoas. Para isso, além de fundamentações teóricas e artigos já existentes, me

baseei em relatos de idosos que conheço da área na qual trabalho e também no relato de

amigos que trabalham em grupos de atividades  de idosos.  Como resultados,  teremos uma

percepção na melhoria da qualidade de vida desses idosos. Além disso, ao se exercitarem,

estarão socializando com outras pessoas de sua faixa etária e isso pode diminuir bastante a

sensação  de  solidão  que  eles  geralmente  passam a  sentir  após  chegar  a  uma idade  mais

avançada.

Palavras-chave: idosos; atividade; física; inclusão; esporte; 

ABSTRACT

The following research has as main objective to analyze the importance of activities in the

elderly, their benefits, the difficulties involved in the process of inclusion of elderly people in

these activities, to analyze how this is also reflected in the psychological and social inclusion

factor of these people. For this, in addition to theoretical foundations and existing articles, I

relied on reports of elderly people I know of the area in which I work and also on the report of

friends who work in groups of elderly activities. As a result, we will have a perception of

improving the quality of life of these elderly people. In addition, when they exercise, they will

be socializing with other people in their age group and this can greatly reduce the feeling of

loneliness that they usually start to feel after reaching an older 

Key words: elderly, activity, physics, inclusion, sport
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INTRODUÇÃO

Essa pesquisa nasceu da necessidade de analisar o comportamento de idosos no que se refere

às atividades físicas na terceira idade, bem como suas consequências físicas e mentais, pois é

sabido que grande parcela dessa população, conforme a idade vai avançando, passa a se tornar

mais sedentária, passando mais e mais tempo em casa.

Para compor esse artigo, fiz análise de diversos outros da mesma área, os quais analisavam o

sedentarismo e seus impactos na vida dos idosos, quais deveriam ser os métodos utilizados

para engajar essas pessoas numa vida não-sedentária, dentre outros objetos de análise.

Além disso, foram tomados depoimentos de duas pessoas na faixa de idade entre 60 e 80 anos

(uma pediu para que fosse colocado um nome fictício) que relatam como eram suas vidas

antes de passar a fazer atividades, e o que sentem que mudou em suas vidas com isso.

Não  podemos  nos  esquecer  do  poder  público.  Este,  como  todos  os  outros  setores  que

compõem  a  sociedade,  também  possuem  seus  deveres  nesse  assunto.  Vamos  ver  quais

medidas podem ser e quais estão sendo tomadas para tentar fomentar as atividades físicas, em

grupo ou não, e as falhas que ainda existem nesse aspecto.

O  artigo  está  desenvolvido  da  seguinte  forma:  primeiramente  será  discorrido  sobre  o

sedentarismo,  em seguida,  sobre  atividades  e  depoimentos  de  algumas  pessoas  (idosos  e

parentes de colegas de trabalho), e, por fim, as considerações finais do artigo.
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SEDENTARISMO

Sedentarismo,  ou a  doença do século,  como tem sido conhecida1,  é  a  falta  de atividades

físicas, que podem levar o indivíduo a ter uma série de  complicações de saúde no futuro

como a obesidade, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, aumento do colesterol, dentre outros.

Segundo a Pesquisa Nacional  por Amostra de Domicílio  (PNAD), divulgada em maio de

2017 pelo jornal cearense O Povo2, 51,4% das pessoas com 60 anos ou mais, afirmam que não

se exercitam devido a problemas de saúde ou por causa da idade em si.

As  causas  por  trás  dessa  inatividades  são  contraditórias,  caso  as  analisemos  de  perto.

Vejamos: ao afirmar que não se exercitam por problemas de saúde, temos exatamente aí uma

causa do sedentarismo. A pessoa não se exercita, isso a leva a ter problemas de saúde e, em

seguida, culpa justamente esses problemas para não se exercitar.

O  mesmo  se  dá  em relação  à  idade.  Com o  envelhecimento,  é  normal  que  o  corpo  vá

“enferrujando” e alguns tipos de movimentos como levantar e sentar de uma cadeira ou do

chão tornem-se mais difíceis ou dolorosos de se executar. Com o sedentarismo, isso se agrava

cada vez mais caso a pessoa não tome nenhuma atitude.

Outra pesquisa importante que foi publicado na revista científica Lancet e divulgada pelo

jornal Correio Brasiliense em 20183,  afirma que 25% da população mundial  tem risco de

contrair as doenças já mencionadas acima, além de demências e alguns tipos de câncer.

Segundo  a  pesquisa,  o  Brasil  está  em  4º  lugar  no  ranking  de  países  mais  sedentários,

ultrapassando até mesmo países conhecidos por sua população com alto índice de obesidade e

 

1 http://fbh.com.br/sedentarismo-uma-doenca-seculo-que-deve-ser-combatida/  
2 https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/05/34-7-dos-cearenses-sao-sedentarios-indica-  

pesquisa.html
3 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/ciencia-e-saude/2018/09/05/  

interna_ciencia_saude,704041/sedentarismo-avanca-no-planeta-25-da-populacao-no-grupo-de-risco.shtml
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adepta ao junk food (comida porcaria) como, por exemplo, os Estados Unidos (EUA). Além

disso, o estudo menciona que 47% da população brasileira não se exercita o suficiente, sendo

que, desses, 53,3% são mulheres  e 40,4% são homens. 

Continuando a fundamentação baseada na pesquisa, ela nos mostra que parte significante da

América Latina não se exercita adequadamente, mas que países ricos e desenvolvidos também

sofrem com esse comportamento  de risco  e  Alemanha (42,2%),  Estados Unidos (36%) e

Inglaterra (36%) são exemplos disso.

No casos desses países, existe um fator que é muito conveniente no dia a dia das pessoas, mas

que também pode ser  um fator  agravante  para  o  sedentarismo:  a  comodidade  através  da

tecnologia. Atividades como varrer ou limpar a casa e ir de um ponto a outro que nem sempre

é tão longe estão sendo feitas, cada vez mais, com ajuda da tecnologia. 

Quanto a limpar a casa, hoje existem robores que são dotados de sensores que os tornam

capazes  de  limpar  uma  casa  inteira  e  depois  voltarem  sozinhos  para  sua  estação  de

carregamento  para  se  prepararem para  a  próxima limpeza.  Sendo assim,  a  única  ação da

pessoa seria a de, periodicamente, limpar a parte interna do robô. 

Em relação à locomoção na cidade, as pessoas estão se habituando cada vez mais em ir de

moto ou carro para ir para o trabalho ou faculdade, mesmo não sendo tão longe, e até mesmo

a caminhada para uma padaria ou supermercado já é feita com bicicleta (neste caso, menos

mal, já que existe uma atividade ergométrica envolvida).

Após  essa  análise  um  pouco  mais  generalizada,  será  desenvolvido  a  seguir  algo  mais

específico à nossa área, região ou comunidade.
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ATIVIDADES E DEPOIMENTOS

Nesta  parte  farei  uma  análise  das  atividades  que  são  desenvolvidas  pelos  idosos,  as

orientações para seu desenvolvimento, alguma eventual posição do poder público neste ponto

e, também, alguns depoimentos de pessoas da área onde atuo como Agente Comunitária de

Saúde e dos parentes de alguns colegas de trabalho.

Muitos  dos  nossos  idosos,  antes  de  se  aposentarem e  terem uma vida  mais  calma,  eram

acostumados a sair para seu trabalho diariamente, conversar, almoçar com os colegas e, às

vezes, sair à noite para se distrair. Entretanto, ao se aposentarem e envelhecerem, alguns de

seus colegas, infelizmente, falecerem, é normal que a pessoa vá se acostumando àquela vida e

vá ficando, aos poucos, cada vez mais dentro de casa.

Isso pode ser considerado um comportamento de risco que pode levar, inclusive, à depressão.

Segundo o Instituto de Psiquiatria Paulista (IPP)4, a tristeza ou infelicidade aparente podem

não estar presentes nos quadros de depressão em idosos, sendo mais comum os quadros de

esquecimento que podem ser confundidos com sintomas de demência ou Alzheimer. Além

disso, esses quadros onde a tristeza fica aparente muitas vezes passam despercebidos pelo fato

das  pessoas  acharem que não se  trata  de  nada  além do que  uma espécie  de  saudosismo

característico da idade avançada.

Para evitar ou diminuir isso, o idoso tem que se sentir sempre incluso na sociedade. Participar

de atividades físicas, principalmente se forem ao ar livre e com interação com outras pessoas

é essencial à saúde física e psicológica da pessoa da terceira idade.

4 https://psiquiatriapaulista.com.br/depressao-idoso-sintomas-tratamento/  
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS)5, é recomendado que se faça atividades

físicas leves ou moderadas durante cerca de 150 minutos semanais, ou 20 diários, ou pelo

menos cerca de 75 minutos semanais de atividades intensas, ou 10 diários, para que a pessoa

não seja enquadrada num caso de sedentarismo.

Junto a tudo isto, o poder público pode e deve somar esforços para chamar cada vez mais

idosos para praticar atividades físicas. 

No estado do Ceará, desde 2003 existe o projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade6, que tem

como objetivo executar atividades que sejam voltadas ao bem-estar dos idosos, através da

interação social  e  práticas  de atividades  físicas.  Além disso,  o  projeto  realiza  campanhas

socioeducativas que se propõem a prevenir acidentes e incêndios domésticos.

                

Inicialmente, este projeto começou na capital, Fortaleza, e, com o tempo expandiu-se para a

região metropolitana e outros 72 municípios do interior do estado.

Mesmo em tempos de pandemia de Covid-19 em que estamos vivendo, o projeto não parou

completamente e continua a funcionar através de vídeoaulas nas quais os participantes podem

acessá-las nas redes sociais da instituição e fazer as atividades na comodidade de suas casas

enquanto a situação não se normaliza e as atividades presenciais não são restabelecidas. É o

que diz o Cel. Luís Eduardo Holanda, comandante geral do Corpo de Bombeiros do Ceará: “O

Corpo de Bombeiros, sem jamais esquecer o seu compromisso com a sociedade, não poderia

deixar de pedir hoje que as pessoas permaneçam em casa, de uma forma muito especial a

todas as nossas senhoras e senhores dos nossos projetos voltados à terceira idade[...]” 

Além  de  toda  a  importância  na  parte  psíquica  já  mencionada,  existem  diversos  outros

benefícios envolvidos7 nas atividades desenvolvidas por idosos.

5 https://www.saude.gov.br/component/content/article/781-atividades-fisicas/40390-atividade-fisica  
6 https://www.ceara.gov.br/2019/02/28/governo-do-ceara-institui-o-projeto-saude-bombeiros-e-sociedade/  
7 http://patrocinados.estadao.com.br/esporteparatodos/nove-motivos-para-praticar-atividades-fisicas-na-  

terceira-idade/
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Entre esses benefícios podemos listar a desaceleração de perda muscular e degeneração óssea,

atenuação  das  dores  em  articulações  e  quadris,  reeducação  corporal  para  que  a  pessoa

reaprenda a fazer certos movimentos que alguma dor a limite a fazer, aumento das endorfinas

que acaba  interferindo  diretamente  na memória,  além de ajudar  a  controlar  a  hipertensão

arterial, a diabetes e a melhoria do sistema cardiorrespiratório como um todo.

A seguir, transcreverei os depoimentos de algumas pessoas que pude entrevistar8. Algumas

são pessoas que conheço da minha área de trabalho como Agente Comunitária de Saúde, e

outras são de pessoas que pude conhecer através de amigos de trabalho.

A  primeira  delas  a  senhora  Maria  Antonieta,  de  61  anos,  que  há  algum  tempo  foi

diagnosticada como tendo pré-diabetes e altos níveis de colesterol. Ao ser perguntada como

estava se tratando, ela disse o seguinte: 

O  médico  me  passou  alguns  remédios  pra  ajudar  a  controlar  o
colesterol e me pediu que mudasse minha dieta e cortasse, o máximo
possível, os doces. Mas o difícil é a gente conseguir manter uma dieta
assim o tempo todo. Essas coisas de dieta são muito caras e a gente
não tem condição de ficar comprando sempre.

Quanto às atividades físicas ela falou o seguinte: 

Ele também me recomendou que fizesse alguma atividade física. Já
fui diagnosticada como tendo esporão de galo no calcanhar direito há
uns anos e quando fazia caminhada voltava com o pé doendo bastante.
Ele me disse que existem alguns tênis especiais  que podem ajudar
nesse tipo de exercício. Depois de algum tempo eu voltei com outros
exames e ele me disse que eles melhoraram bastante. Meu exame de
glicose  deu  (resultado)  melhor  e  ele  reduziu  minha  dose  de
sinvastatina  pela  metade,  mas  disse  que  devo  continuar  me
exercitando pra que a melhora seja constante.

Outra pessoa que consegui entrevistar foi o Sr. João Barros, de 80 anos. Ele apresenta quadro

de obesidade e possui hipertensão essencial (primária) há mais de 20 anos e conta o seguinte: 

8    Todos os nomes presentes nas entrevistas são fictícios, visando preservar a identidade e privacidade dos 
colaboradores
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Já tenho pressão alta há muito tempo. Tomo remédios desde meus 52
anos. Também tive em 1999 uma úlcera gástrica perfurada e tive que
mudar completamente meu modo de me alimentar. Cortei café, que o
médico disse que agredia o estômago, bebida alcoólica não bebo mais
de modo algum (a não ser no brinde de fim de ano uma meia taça),
minhas comidas agora são feitas totalmente insossas e minhas filhas
me ajudam a controlar o remédio de forma quase sagrada. De vez em
quando  dou  umas  caminhadas  pra  ajudar  a  perder  um  pouco  de
barriga, mas se me esforçar muito fico com uma dor muito forte nas
costas e pés inchados e tenho que passar spray e tomar remédio pra
dor. Então atividade é algo que eu faço mas com cautela pra não sofrer
alguma lesão. Graças a Deus não tenho problemas de diabetes, mas
evito comer doces o máximo que posso.

Quanto à pressão arterial, ele disse o seguinte: 

Desde que a doutora me disse que tenho pressão alta, eu tenho tomado
captopril.  Junto com a dieta  e  as  caminhadinhas que  dou eu estou
conseguindo controlar. Às vezes dá um pouco alterado, 16x10, 14x8,
mas o normal é dar os 12x8 mesmo. Ela diz que tá ótima, apesar da
minha idade, e que tem gente muito mais nova que chega lá com nível
de pressão muito mais alta do que eu que tenho 80 anos.

Além dessas pessoas, entrevistei a ACS Renata Barros da unidade de saúde na qual trabalho.

Ela  trabalhou  durante  cerca  de  6  meses  num grupo  de  idosos  onde  eram desenvolvidos

diversos tipos de atividades, entre elas as lúdicas, de alongamento, atividades físicas, dentre

outras. Ela relata o seguinte: 

Antes de qualquer coisa é aferida a pressão arterial de cada um dos
participantes.  Em  seguida,  tínhamos  um  momento  de  reflexão
espiritual  no  qual  fazíamos  uma  oração,  ou  seja,  antes  do  corpo,
cuidávamos  também  da  mente  e  do  espírito.  Após  isso  fazíamos
exercícios de alongamento com a ajuda de um bombeiro militar de um
programa do governo do estado e depois uma atividade de dança para
ajudar a manter o corpo em atividade. Após isso, também era feita
alguma  atividade  lúdica  que  poderia  ser  um  momento  de  arte
envolvendo  colagem,  pintura,  dinâmica  em  grupo  e,  pra  finalizar,
ainda  fazíamos  uma  roda  de  terapia  comunitária,  na  qual  os
participantes relatavam seus problemas sócio-emocionais para que se
sentissem  ouvidos,  sentissem  que  alguém  se  importava  com  seus
problemas.



11

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos ver do que foi apresentado, a atividade física é importante componente de

inclusão  social  para  os  idosos  e  também  para  que  a  mente  deles  se  mantenha  em  boa

ocupação. O pensamento antigo que alguns tinham de que a aposentadoria era hora de relaxar

em casa, fazendo crochê, cuidando dos netos, e curtir o tempo livre sem fazer nada é algo que

já não é mais verdade. Cada vez mais os idosos sentem a necessidade de se sentirem úteis.

Úteis e visíveis à sociedade.  Querem sair de casa, conversar, fazer atividades em grupo e

mostrar que não são peso morto e que estão bastante vivos sim.

Além disso, vimos como o poder público é importante nessa empreitada e quantas pessoas ele

consegue chamar às atividades quando há vontade e empenho. Com o respeito aos limites que

a idade,  infelizmente,  vai  impondo a alguns e o acompanhamento devido, é possível  que

grande parte dos idosos possam se inserir nessas atividades e prolongar cada vez mais sua

expectativa de vida.

Por  fim,  cabe  aqui  salientar  que  esta  é  uma  pesquisa  que  não  encontra-se  definitiva.

Atividades  como  as  mencionadas  que  foram  desempenhadas  pelos  idosos  necessitam  de

acompanhamento para saber se, realmente trazem benesses a essas pessoas ou podem estar

agravando  algum  problema  pré-existente  como  o  da  D.  Antonieta,  mencionada  nas

entrevistas. Com o trabalho constante de aprendizado junto à comunidade, resultados cada vez

melhores podem ser obtidos por todas as partes.
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