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Resumo 

 
Actualmente, o número de idosos praticantes de actividade física vem 

crescendo, mas ainda é insuficiente em relação aos que se encontram 

sedentários. Este facto é ainda mais relevante quando se sabe os inúmeros 

benefícios que um estilo de vida activo pode ter, nomeadamente ao nível 

fisiológico, psicológico e social. Assim, é cada vez mais importante compreender o 

porque de, apesar destes benefícios serem reconhecidos pelos idosos, esta 

população ser ainda muito sedentária. Neste sentido, o objectivo principal deste 

trabalho foi verificar os factores que podem influenciar a adopção de um estilo de 

vida activo por parte dos idosos, percebendo os motivos que levam os idosos a 

continuarem inactivos, face à constatação dos inúmeros benefícios que advêm de 

uma prática sistemática.  

Para tal foi realizada uma pesquisa teórica qualitativa, analisando quais o 

factores de influencia da prática de actividade física mais referenciados na 

literatura examinada.  

A revisão da literatura mostrou que apesar de a prática de actividade física 

levar a todos esses benefícios, os idosos pendem a não praticá-la como forma de 

preencher o seu tempo livre. Este facto deve-se fundamentalmente a factores de 

ordem cultural e estrutural. Os factores referentes às características do individuo e 

do seu meio envolvente têm um papel importante na adesão ou não dos idosos à 

actividade física, bem como o facto de na sua adolescência e vida adulta não 

serem educados no sentido de adoptarem um estilo de vida activo.  

Um dos maiores desafios que se coloca presentemente é traduzir o 

conhecimento acerca dos factores de influência, em acções práticas que 

favoreçam uma actividade física regular. 

 

Palavras-chave: ENVELHECIMENTO, ACTIVIDADE FISICA, BENEFÍCIOS, 

INACTIVIDADE, FACTORES DE INFLUÊNCIA· 
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Abstract 
 

Actually, the number of older adults that have an active live style is 

increasing, but still insufficient when compare with the number of sedentary ones: 

This is of special importance when there are evidences concerning the great 

benefits of physical activity (PA) in physiological, psychological and social areas. In 

this way, the comprehension of why elderly subjects recognize the PA benefits but 

still continue to be inactive is an important matter of discussion. The main objective 

of this work is to analyze the factors that can influence the decision to change the 

lifestyle by understanding the motives that make elders remain inactive when faced 

with the number of benefits that come from an systematic practice of PA. 

 A qualitative theoretical research analyzing which are the factors that 

influence the practice of physical activity are referenced the most in the analyzed 

literature was developed to achieve this purpose. 

 The revision of the literature showed that despite the benefits that are 

related to PA, older adults normally tend to not practice physical activity by a way 

to fill their free time. This is due fundamentally to factors of structural and cultural 

nature. The factors related with individual characteristics and environment has a 

significant role in the decision of have or not an active lifestyle. On the other hand, 

the fact that in their adolescence and adulthood they were never educated to adopt 

an active lifestyle seems to be important. 

 One of the greatest challenges that is faced is to convert all the scientific 

knowledge about the PA influence factors in practical actions that favour a regular 

physical activity even at extreme age. 

 

Keywords: AGING, PHYSICAL ACTIVITY, BENEFITS, INACTIVITY, FACTORS 

OF INFLUENCE 
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Résumé 
 

Actuellement, le nombre de personnes âgées pratiquantes d'activité 

physique a augmenté, mais il est encore insuffisant par rapport à ceux qui se 

trouvent sédentaires. Ce fait est encore davantage important quand il se sait les 

innombrables bénéfices qu’un style de vie active peut avoir, notamment au niveau 

physiologique, psychologique et social. Ainsi, c'est de plus en plus important de 

comprendre parce que, malgré de ces bénéfices être reconnus par les personnes 

âgées, cette population être encore très sédentaire Dans ce sens,l'objectif principal 

de ce travail a été de vérifier quels sont les facteurs qui peuvent influencer 

l'adoption d'un style de vie active de la part des personnes âgées, en comprenant 

les raisons qui les poussent à continuer inactives, face à la constatation des 

innombrables bénéfices qui résultent d'une pratique systématique.  

Pour cela, une recherche théorique qualitative a été menée, analysant quels 

sont les facteurs d'influence de la pratique d'activité physique plus référés dans la 

littérature examinée. 

La révision de la littérature a montré que, malgré les bénéfices de la 

pratique d'activité physique, les personnes âgées tendent à ne pas la pratiquer 

comme forme d´occupation des temps livres. Ce fait se doit, fondamentalement, à 

des facteurs d'ordre culturel et structurel. Les facteurs afférents aux 

caractéristiques de la personne et de son milieu ont un rôle important dans 

l'adhésion, ou non, des personnes âgées à l'activité physique, ainsi même comme 

le fait que, dans leur adolescence et vie adulte, de n´avoir pas été instruits dans le 

but d'adopter un style de vie actif.  

Un des plus grands défis qui se pose actuellement est de traduire la 

connaissance des facteurs d'influence, dans des actions pratiques qui favorisent 

une activité physique régulière. 

 

Mots-clés: VIEILLISSEMENT, ACTIVITÉ PHYSIQUE, BÉNÉFICES, 

INACTIVITÉ, FACTEURS D'INFLUENCE. 
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1. Introdução 
 

 

A intensidade do envelhecimento, assim como os novos desafios e 

oportunidades que se deparam a uma sociedade cada vez mais constituída por 

pessoas mais velhas, tornam os temas relacionados com esta população, sempre 

actuais (Matsudo, 2006). 

Entre 1960 e 2001 a pirâmide demográfica traduziu-se por um decréscimo 

de cerca de 36% na população jovem (0-14 anos) e um incremento de 140% da 

população idosa (65 e mais anos) (Instituto Nacional Estatística [INE], 2002).   

Dados demográficos, referentes a 2004, assinalam que a população 

residente em Portugal continua a tendência do envelhecimento. Por cada 100 

jovens que residiam em Portugal existem 109 idosos. Em 2003, a taxa era de 107 

para 100 jovens. Olhando para os dados demográficos anteriores, podemos 

verificar que a proporção da população jovem que representava 29,1% da 

população total em 1960; passou para 16,0% em Março de 2001 (INE, 2005). 

Acresce o peso social de uma geração envelhecida que necessita de cuidados 

médicos e sociais e carece de um conjunto de prestações assistenciais que vão 

pesar sobre todos nós e sobretudo sobre a classe dos activos (INE, 2002). 

Estes dados, incremento no número de pessoas idosas, são explicados por 

vários factores entre os quais se destacam o declínio da natalidade, o declínio das 

taxas de mortalidade com consequente aumento da longevidade (WHO, 1998).  

Embora o aumento da esperança média de vida se constitua como um 

aspecto positivo, o facto é que esta tendência se baseia mais em factores de 

natureza quantitativa e não qualitativa. Ou seja, apesar de todos os esforços 

médicos e científicos para prolongar os anos de vida dos sujeitos idosos, este 

aumento da longevidade nem sempre se faz acompanhar por uma vida salutar, 

autónoma e com qualidade (Carvalho & Mota, 2002). Neste sentido, interessa 

encontrar formas que de algum modo possam reverter esta situação.  
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Existem evidências empíricas de que a prática regular de uma Actividade 

Física (AF) é um factor decisivo na atenuação de doenças degenerativas e na 

manutenção da qualidade de vida, (Duarte, 1999). 

Segundo Matsudo (2006), pelo facto de grande parte das evidências 

epidemiológicas sustentarem o efeito positivo de um estilo de vida activo na 

prevenção e minimização dos efeitos nocivos do envelhecimento e/ou desuso, os 

cientistas enfatizam cada vez mais a necessidade de que a AF seja parte 

fundamental dos programas mundiais de promoção da saúde. A ideia de estilo de 

vida saudável implica a adopção de um estilo de vida activo, com uma prática 

regular e permanente de AF (Faria Júnior, 2001). 

Com o aumento do número de pessoas idosas e dos elevados níveis de 

sedentarismo, há a necessidade de compreender melhor as razões da 

inactividade desta população (Cohen-Mansfield et al., 2003). Segundo estes 

autores, ao clarificar as barreiras e as motivações para a AF dá-se o primeiro 

passo para o desenvolvimento de estratégias de promoção para a prática de AF 

nesta população. 

Actualmente, o número de idosos praticantes de exercícios físicos em 

programas para promoção de saúde tem vindo a aumentar, mas ainda é 

insuficiente em relação aos que se encontram sedentários. Segundo Nunes 

(2006), presentemente, observa-se que, dentro dos idosos que praticam algum 

tipo de AF, podemos agrupar três grupos principais: uns, em pequeno número, 

são praticantes desde jovens e continuam, a estar muito motivados; outros, sem 

passado desportivo, aperceberam-se, todavia, da importância da AF na saúde e 

querem iniciá-la; finalmente, a maioria, aqueles que não tendo qualquer 

motivação, são aconselhados pelo seu médico e acabam, com alguma relutância, 

por se disporem a uma ligeira AF.  

Continua vago o porquê dos níveis elevados de inactividade desta 

população, apesar das evidências científicas e da aceitação pública dos benefícios 

do exercício físico (Chang et al., 2003). 
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Assim, se está comprovado a existência de vários benefícios da AF na 

população em geral e em particular na Terceira, porque razão este 

comportamento não é uma prática comum entre as pessoas idosas? 

Este estudo tem o propósito de compreender quais as variáveis que inibem 

ou levam os idosos a praticarem actividades físicas de forma sistematizada, 

permanecendo nesta.  

Dentro desta perspectiva, este estudo procura, através de uma revisão 

bibliográfica, responder à questão anteriormente referida, abordando aspectos 

relativos ao processo de envelhecimento, benefícios da AF nos idosos e factores 

que influenciam a prática de AF na terceira idade. 

Neste contexto, o objectivo do nosso trabalho centra-se no estudo do 

envelhecimento, procurando verificar quais os factores, que podem influenciar a 

adopção de um estilo de vida activo por parte dos idosos, percebendo os motivos 

que levam os idosos a continuarem inactivos, face à constatação dos inúmeros 

benefícios que advêm de uma prática sistemática.  

 Para tal realizamos uma análise dos factores de influência da AF nos 

Idosos, debruçando-nos sobre os mais referenciados pela literatura consultada. 
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2. Revisão da Literatura 
 

2.1. Processo de Envelhecimento 
 

A tendência de evolução da estrutura social é indiscutivelmente a do 

envelhecimento da população (Bento, 2004). A pirâmide populacional tende assim 

a inverter-se, a ponto de o século XXI poder ser considerado como o século do 

idoso (Bento, 1999). 

O fenómeno de envelhecimento demográfico em Portugal, entre 1960 e 

2001, traduziu-se por um decréscimo de cerca de 36% na população jovem e um 

incremento de 140% da população idosa (INE, 2002). 

Estes dados tornam pertinente qualquer estudo cujo objecto é analisar o 

envelhecimento em todas as suas dimensões. 

O processo de envelhecimento tem sido objecto de vários estudos, que 

apresentam entendimentos e conceitos diversos. Ao analisar algumas das muitas 

definições de envelhecimento podemos referir que este é um processo 

multifactorial, isto é, resulta de um processo de degeneração biológica, social e 

psicológica. Segundo Spirduso et al., (2005), o envelhecimento é um processo ou 

um conjunto de processos que ocorrem nos organismos vivos que com a 

passagem do tempo levam à perda da adaptabilidade, incapacidade funcional e 

consequentemente à morte. 

O envelhecimento é um processo muito longo, que começa cedo, na 

terceira década de vida, é gradual e varia de individuo para individuo, sendo em 

muitos casos não a consequência visível do prolongamento da vida mas 

sobretudo de hábitos errados e de um estilo de vida incorrecto durante a idade 

adulta ou até mesmo na juventude (Nunes, 2006). 

O declínio pode começar em diferentes idades para diferentes indivíduos, 

com uma tendência geral que mostra grandes variações quer de grupo quer 

individuais sendo claramente um processo individualizado de interacção 
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ambiental, em que factores genéticos definem probabilidades e o meio orienta o 

processo (Barreiros, 2001). 

Segundo o mesmo autor (Barreiros, 2001), o envelhecimento pode ser 

resultado do desuso e da degeneração. Enquanto a degeneração é um processo 

biológico inevitável, o desuso é uma consequência natural da disponibilidade de 

melhores ferramentas e do acesso mais rápido e mais generalizado à informação. 

Ambos estão associados e levam a um enfraquecimento geral e a um declínio das 

funções biológicas e do rendimento motor.  

Neste sentido, torna-se determinante perceber de que forma é que a AF 

pode levar a um envelhecimento saudável e com qualidade. 

Sabe-se que o processo do envelhecimento não pode ser parado, no 

entanto, é possível, com algumas intervenções comportamentais, abrandar este 

processo (envelhecimento secundário). Se todos adoptassem um estilo de vida 

saudável, existiriam mudanças que consistiriam na diminuição da aceleração do 

envelhecimento (Spirduso et al., 2005). Assim, a AF tem um contributo a dar, 

retardando algumas das alterações provocadas por este processo, tornando-o 

bem sucedido. 
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2.2. Benefícios da Actividade Física na Terceira Idade 
 

A AF e o Exercício Físico (EF) são termos bastante utilizados, mas por 

vezes confundidos. Portanto, parece importante ter presente as definições destes 

dois conceitos que apesar de relacionados, têm significados distintos.  

A AF é, segundo Teixeira, P.; Silva, M.; Vieira, P.; Palmeira, A. & Sardinha 

L. A. (2006) toda a actividade, voluntária ou não, produzida pelos músculos 

esqueléticos, que resulta num aumento substancial do metabolismo, para além da 

taxa metabólica de repouso. Estes autores (Teixeira et al., 2006) ainda dividem a 

AF em voluntária e involuntária. A AF voluntária é composta por duas 

componentes principais, a primeira diz respeito à AF estruturada, planeada, 

relativamente bem delimitada no tempo e executada com um objectivo intencional 

e especifico, a que vulgarmente se chama de EF e a segunda componente refere-

se à AF do estilo de vida, que incluí a marcha diária e todos os movimentos e 

deslocações realizadas no âmbito das actividades quotidianas. 

Para Faria Júnior (1999), o conceito de AF aparece ampliado, considerando 

também a esfera psicológica para tentar retardar ou minimizar os efeitos do 

envelhecimento. Define o conceito de AF como “qualquer movimento humano 

estruturado (…), não utilitário (…), ou terapêutico, produzido por músculos 

esqueléticos, gerando substancial aumento de dispêndio de energia, usualmente 

manifestado em jogos activos, desportos, ginástica, dança e outras formas de 

lazer activo como cuidar do jardim, caminhar, correr, pedalar, nadar, etc.” Faria 

Júnior (1999: 42 - 43). 

A AF surge como coadjuvante fundamental no processo de envelhecimento, 

não pela possibilidade de o evitar mas pela potencialidade desse processo natural 

ser atenuado nas suas diferentes dimensões, com particular evidência nos níveis 

social, psicológico e biológico (Carvalho & Mota, 2002).  

Existem dois tipos de causas que podem provocar o envelhecimento: um 

envelhecimento primário, geneticamente determinado e não modificável, que está 

associado à deterioração estrutural e funcional decorrentes do próprio processo e, 

um envelhecimento secundário que reflecte a deterioração estrutural e funcional 
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como consequência de factores do envolvimento, sendo passível de modificação. 

(Spirduso, 1995).  

Reduzir e adiar a incapacidade causada pelo envelhecimento é uma 

medida essencial de saúde pública, e a AF pode desempenhar um importante 

papel nesse sentido, criando e mantendo o bem-estar em todas as idades.  

Os benefícios do AF nos idosos estão bem documentados. A manutenção 

de um nível moderado de AF proporciona maior longevidade, uma maior 

capacidade funcional e a continuação de uma vida independente (Nunes, 2006).  

Indivíduos de todas as idades têm melhor saúde, elevados níveis de 

funcionalidade e benefícios emocionais e sociais devido à prática de AF habitual e 

pela adopção de hábitos saudáveis. No entanto, os principais contributos da AF 

habitual variam com a idade, sendo que na meia-idade e nos idosos jovens os 

bons hábitos saudáveis e o exercício permitem manter a performance e retardar o 

envelhecimento prematuro. Para os mais idosos, AF habitual pode melhorar a 

qualidade de vida, permitindo que o idoso continue a participar em muitas das 

experiências estimulantes da vida (Spirduso et al., 2005). 

Assim, para tentar retardar ou minimizar os efeitos do envelhecimento, a AF 

moderada e regular surge como fundamental, oferecendo uma das melhores 

oportunidades para prolongar uma vida activa e independente, reduzindo a 

incapacidade e promovendo a qualidade de vida para indivíduos de meia-idade e 

idosos (Atienza, 2001; Eakin, 2001; Linnan & Marcus, 2001; Stewart, 2001; U.S. 

Surgeon General’s Report, 1996, citado por Sheppard et al., 2003).  
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2.2.1. Benefícios fisiológicos  
 

Os principais benefícios fisiológicos da AF, a curto prazo, referem-se à 

melhor regulação dos níveis de glucose no sangue, à estimulação dos níveis de 

adrenalina e noradrenalina e à qualidade de vida e quantidade e qualidade do 

sono. A longo prazo, ocorre a melhoria substancial em quase todos os aspectos 

do funcionamento cardiovascular, força, flexibilidade, equilíbrio, coordenação e 

velocidade dos movimentos, o que permite aos idosos realizar as actividades do 

dia a dia de forma independente (World Health Organization [WHO], 1996) 

O melhor programa de exercício para diminuir a morbilidade e a mortalidade 

e manter a funcionalidade nos idosos é aquele que inclui exercícios de resistência, 

força, equilíbrio e flexibilidade (Spirduso et al., 2005). 

A prática regular de AF pode proteger os idosos de um declínio adicional da 

aptidão física (King et al., 2000; Worm et al., 2001 citado por Chang et al., 2003). 

O American College of Sports Medicine (ACSM, 1998) tem desenvolvido estudos 

que demonstram que a actividade física em idades avançadas pode ajudar a 

manter algumas das componentes da aptidão física, tais como o VO2máx, a força, 

o tempo de reacção e a flexibilidade. No estudo realizado por Candeias (2006), o 

programa de AF aplicado induziu alterações positivas e significativas na aptidão 

física dos idosos.  

São vários os estudos que se tem debruçado sobre o efeito de diferentes 

programas de exercício física na saúde e na aptidão física e funcional dos idosos. 

Por exemplo num estudo realizado por Lan et al. (1998, citado por Spirduso et al., 

2005), verificaram que após um programa de 12 semanas de Tai Chi, a flexão do 

tronco aumentou 11° (21%). A melhoria nos níveis de flexibilidade parece estar 

relacionados com a redução da dor em idosos com osteoartrite (Spirduso et al., 

2005) 

Também e segundo Seguin et al. (2003) o treino de força, feito 

regularmente (2 a 3 vezes por semana) desenvolve a força muscular, massa 

muscular e preserva a densidade óssea.  
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Estudos realizados concluíram que os efeitos da AF, na população idosa, 

permitem aumentar a resistência ao esforço, a força e massa muscular, assim 

como a funcionalidade e a estabilidade da marcha, evitando o risco de queda 

(Chodzko-zaiko, 1999; Dias & Duarte, 2005).  

Matsudo & Matsudo (1992) apontam a manutenção da mobilidade e a 

protecção contra lesões, como importantes benefícios derivados do EF visando o 

fortalecimento muscular em programas dirigidos à população idosa.  

Não apenas o EF tem sido indicado como potenciador de uma melhor 

saúde, funcionalidade e qualidade de vida, mas a AF não formal tem merecido 

igualmente papel de destaque. 

Relativamente ao sistema cardiovascular, o envelhecimento e o desuso 

degradam-no, no entanto, a AF o exercício sistemático melhora-o. Por exemplo, a 

caminhada parece ser uma opção atractiva para os idosos na medida em que, tem 

benefícios cardiovasculares e neuromusculares e pode ter um efeito positivo na 

estrutura óssea (Spirduso et al., 2005). 

Segundo Sallis (2003), o treino de força, do equilíbrio e actividades que 

visam desenvolver o sistema cardiovascular são prioritárias para os indivíduos 

idosos, na medida de que, cada dimensão da AF esta ligada a condições médicas 

e funcionais especificas, que produzem grandes impactos na morbilidade, 

mortalidade e qualidade de vida. 

Estudos mostraram que programa de treino de endurance de longa duração 

e de moderada a alta intensidade leva a aumentos no VO2máx. (Spirduso et al., 

2005). Este facto é corroborado por um estudo realizado por Kalinina et al. (2006) 

onde os idosos, após a aplicação de um programa de caminhada (caminhada 

rápida realizada na distância de 1600 metros em dias alternados três vezes por 

semana durante quatro semanas e com exigência de manter a respiração durante 

toda a caminhada - dois passos com inspiração profunda e dois passos seguintes 

com expiração profunda), melhoraram significativamente o VO2máx. Os sujeitos 

da amostra que realizaram a caminhada com essa prescrição melhoraram a sua 

capacidade máxima aeróbia medida pelo VO2máx, em média de 10,2% (p < 

0,001). 



11 

Para além do ponto de vista funcional, a prática de exercício aeróbio regular 

tem demonstrado efeitos na redução da pressão sanguínea de idosos. 

Imediatamente após ter começado o exercício a pressão sistólica de pessoas 

hipertensas desce abaixo dos valores pré-exercicio cerca de 20 a 30 mmHg e em 

pessoas com tensão normal cerca de 8 a 12 mmHg (Spirduso et al., 2005). 

Segundo Krinski et al. (2006), um programa regular de intensidade leve a 

moderada possui efeitos positivos na redução pressão arterial, diminuição do 

débito cardíaco e da resistência vascular periférica, contribuindo para uma maior 

eficácia no transporte e captação de insulina, aumentando o metabolismo basal, 

ajudando na perda de peso, auxiliando no tratamento e na redução do risco de 

desenvolver diabetes e hipertensão arterial sistémica. 

Num estudo realizado por Cambri & Santos (2005), foi aplicado um 

programa de exercícios de força com pesos em indivíduos sedentários portadores 

de diabetes tipo II com idades compreendidas entre os 47 e os 58 anos de idade. 

Estes verificaram que o programa aplicado fez diminuir os níveis de glucose na 

maioria das sessões analisadas. Em função destes resultados foi concluído que 

este tipo de programa é particularmente útil a longo prazo, na medida em que, 

aumentam a massa muscular e como consequência, aumentam a quantidade de 

tecido a captar a glucose, inclusive em repouso, ajudando a manter o controlo 

adequado da glicemia. 

Segundo Seguin et al. (2003), o treino de força, realizado sistematicamente, 

permite reduzir o risco de osteoporose e os sintomas de inúmeras doenças 

crónicas, tais como doenças cardíacas, artrite, diabetes do tipo II, para além de 

facilitar o sono e reduzir a depressão. 
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2.2.2. Benefícios Sociais 
 

Como benefícios sociais, a participação em AF apropriada pode ajudar a 

tornar os idosos mais dinâmicos e a possibilitar-lhes um papel mais activo na 

sociedade. Além disso as actividades em grupo aumentam as interacções sociais 

e inter-culturais, permitindo a formação de novas amizades, diminuindo os estados 

de solidão que, geralmente, lhes são característicos. Permite também a aquisição 

de um novo papel e o aumento da actividade intergeracional (WHO, 1996). 

O desenvolvimento das habilidades físicas concede aos idosos um sentido 

de controlo, para além da manutenção da mobilidade que lhes permite manter a 

sua independência, o que é um importante contributo para o seu bem-estar 

(Spirduso et al., 2005).  

Segundo os mesmos (Spidurso et al., 2005), a optimização da aptidão física 

dos idosos tem três consequências positivas, sendo que duas trazem benefícios 

individuais e uma acarreta benefícios à sociedade. A primeira e talvez a mais 

importante é relativa ao facto de a AF permitir aumentar o bem-estar e a 

satisfação, o que contribui para o aumento da qualidade de vida dos idosos. A 

segunda refere-se ao aumento significativo do número de pessoas com vida 

saudável o que tem um enorme impacto na redução de despesas com a saúde. 

Por fim, a terceira refere-se ao facto dos idosos saudáveis e aptos serem mais 

capazes de se envolverem com a família, amigos, comunidade e de interagir com 

as pessoas que são importantes para eles e para o seu bem-estar. 

Os resultados de estudos dedicados à avaliação de efeitos psicossociais da 

AF nos idosos apontam para a melhoria do sentimento de auto-estima e do bem-

estar geral; o reforço da consciência da necessidade de actividade; a diminuição 

de medos e receios; a reposição da disponibilidade para a comunicação, para a 

convivialidade e para a recreação; a estabilidade emocional e para a redução de 

estados de depressão e agressividade (Bento, 2001). 

Segundo Faria Júnior (2001), vários trabalhos têm evidenciado a 

importância da AF no processo de socialização dos idosos e na ampliação das 

suas relações interpessoais. Muitos idosos referem que o maior factor motivador 
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para a participação em programas de AF é encontrar pessoas, ajudando-as a 

enfrentar problemas de solidão. 

Para Bento (2004), o desporto exerce um papel importante dado que os 

seus efeitos na dimensão corporal, espiritual e social encerram a possibilidade de 

retirar os idosos de situações de isolamento e afastamento. 

 

2.2.3. Benefícios psicológicos  
 

Relativamente aos benefícios na dimensão psicológica, a prática regular de 

exercício ou AF leva a melhorias em quase todos os aspectos de funcionamento 

psicológico. Verifica-se melhorias na capacidade de relaxamento; na regulação do 

stress e da ansiedade; no estado de humor; a melhoria de várias doenças 

mentais; melhoramento cognitivo, ao nível da velocidade de processamento do 

sistema nervoso central e melhoria da velocidade de reacção e a estimulação da 

capacidade de aprendizagem (WHO, 1996; Cruz et al., 1996). 

Afirma-se que os benefícios psicológicos da prática de AF são muitos e 

inegáveis. Os indivíduos idosos, assim como os de outras faixas etárias, 

experimentam alterações positivas nos estados de ânimo, na auto-estima, na 

auto-eficácia, obtendo recursos pessoais para enfrentar as situações de stress e 

de desafio do quotidiano (Miranda & Godeli, 2003).  

Segundo Berger & Mclnman (1993, citado por Cruz et al., 1996) o exercício 

na terceira idade parece estar associado a importantes benefícios psicológicos 

reflectidos sobre as características da personalidade: promoção e melhoria da 

auto-eficácia, da satisfação com a vida, da felicidade geral com reflexos sobre a 

diminuição dos níveis de tensão, ansiedade e depressão e na melhoria do bem-

estar e da qualidade de vida. 

Para Spirduso et al. (2005) ainda não está bem claro que tipo de funções 

cognitivas podem ser melhoradas com a AF. No entanto, referem que alguns 

estudos chegaram à conclusão que existem melhorias ao nível cognitivo, tais 

como, no tempo de processamento de informação, na memória de trabalho, na 

atenção, no processo perceptivo e no controlo psicomotor. 
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As pessoas fisicamente activas têm um risco mais baixo de desenvolver 

sintomas depressivos do que as pessoas sedentárias. Indivíduos que aumentam o 

seu nível de AF durante longo período de tempo diminuem o risco de desenvolver 

depressões e os que diminuem a AF ou mesmo param de praticar aumentam o 

risco de desenvolver sintomas (Spirduso et al., 2005).  

Segundo os mesmos autores outro dos benefícios da AF reside no impacto 

que esta tem ao nível da auto-eficácia, sendo este observado mesmo em 

pacientes com doenças cardiovasculares osteoartrite e em doentes crónicos de 

obstrução pulmonar. 

Outras pesquisas demonstram que a prática de exercícios regulares, além 

dos benefícios fisiológicos, acarretam benefícios psicológicos, tais como: melhor 

sensação de bem-estar, humor e auto-estima, assim como, redução da ansiedade, 

tensão e depressão (Marchand, 2001).  

Segundo Vieira & Waltrick (2005), o EF é uma das formas de prevenção e 

de reabilitação mais barata e eficaz em várias doenças, actuando como 

coadjuvante no tratamento de distúrbios depressivos independentemente do sexo 

e faixa etária.  

Assim, de acordo com o atrás exposto, parecem existir razões mais do que 

suficientes para a adopção de um estilo de vida activo. Para além de que, os 

benefícios não são exclusivos dos indivíduos idosos, também a sociedade tem a 

ganhar com a prática de AF na população em geral e dos idosos em particular.  

No entanto, a AF não é como uma vacina que dura por vários anos. É 

necessário manter um estilo de vida sempre activo para que se possa retirar os 

benefícios inerentes a este. Torna-se fundamental que a pessoa se mantenha 

activa em todas as idades, principalmente em idades mais avançadas, para 

combater o terrível ciclo vicioso negativo que habitualmente se instala entre o 

sedentarismo, a deterioração de saúde, a perda de faculdades físicas e da 

funcionalidade (Barata, 2003). 

Apesar das muitas evidências acerca dos benefícios da AF para os 

indivíduos idosos e para a sociedade, tem havido pouco sucesso em convencer as 

pessoas idosas a adoptar um estilo de vida activo (Sheppard et al., 2003). 
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2.3. Teoria Sociocognitiva  
 

Sendo a AF um comportamento bastante complexo, parece-nos 

pertinente abordar uma teoria que, segundo a literatura, dá-nos algumas 

indicações no sentido de entendermos algumas das variáveis que o podem 

influenciar e modificar. Esta tarefa torna-se pertinente na medida em que, nos 

permite descortinar um fio condutor para a nossa análise.  

Segundo Resnick (2001), para considerar os factores que influenciam a 

AF nos idosos é vantajoso utilizar uma estrutura multidimensional, tal como a 

que é oferecida pela teoria sociocognitiva. 

 A teoria sociocognitiva é referida por vários autores como a teoria que 

melhor permite compreender o comportamento humano. Diz-nos que o 

comportamento, o indivíduo e o envolvimento interagem de um modo recíproco 

(Wilcox, et al., 2003; Mota & Sallis, 2002; Resnick, 2001). 

Nas teorias interpessoais, como é o caso da teoria sociocognitiva, 

assume-se uma visão alargada, propondo o comportamento como sendo 

influenciado por relações recíprocas entre indivíduos, o envolvimento social e 

físico (Mota & Sallis, 2002). Segundo os mesmos autores nas recentes 

investigações, a estrutura teórica predominantemente utilizada na abordagem 

dos factores de influência tem sido a teoria sociocognitiva proposta por 

Bandura (1986). 

Segundo esta teoria, a acção humana é explicada por um modelo de 

reciprocidade triádica, onde os factores pessoais, o ambiente e o 

comportamento interagem entre si, assumindo um papel diferente consoante a 

situação e a pessoa (Bandura, 1997). O indivíduo avalia os seus 

comportamentos e os contextos em que estão envolvidos, de uma forma 

recíproca, e é a partir desse processo que antecipa as consequências futuras. 

No que concerne ao contexto da AF, as abordagens sociocognitivistas 

são: (a) expectativas de auto-eficácia; (b) objectivos de realização; (c) 

competência percebida; (d)avaliação cognitiva. 

A auto-eficácia refere-se aos julgamentos dos indivíduos acerca das 

suas capacidades com a finalidade de organizarem e executarem os planos de 
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acção requeridos para a obtenção de determinados tipos de rendimento. Esta 

não esta relacionada com as capacidades que o indivíduo tem, mas sim com 

os julgamentos que ele faz sobre o que é possível fazer com as capacidades 

que possui (Bandura 1997) 

Segundo este modelo, para a estruturação das expectativas da auto-

eficácia dos indivíduos, relativamente aos diferentes domínios em que se 

movimentam, contribuem informações provenientes de quatro fontes distintas: 

(1) experiências anteriores, que se referem à experiência de já ter 

desempenhado um determinado comportamento; (2) experiência vicariantes, 

no sentido em que, aprendemos a agir de determinado modo, ou avaliamos as 

nossas capacidades, em função da observação de comportamentos de outros 

indivíduos, isto é, por modelação; (3) persuasão verbal, trata-se do acto de 

informar o individuo sobre determinado comportamento não sendo indiferente, 

no que concerne aos efeitos produzidos, quando a informação é transmitida por 

uma pessoa detentora de um elevado estatuto perante eles, ou outra 

considerada desconhecedora das características e exigências implicadas pelas 

tarefas em causa; (4) estado de activação fisiológica, trata-se da análise que os 

indivíduos efectuam dos seus estados de activação fisiológica contribuindo 

igualmente para a avaliação que fazem às suas capacidades (Bandura, 1997). 

Depois de desenvolverem formas adequadas de gerir situações que 

ocorrem regularmente, os indivíduos agem de acordo com a sua percepção de 

eficácia, repetindo o comportamento bem sucedido (Bandura, 1997). 

No entanto, ao analisar a história de vida da maioria dos idosos 

portugueses, verificámos que as suas realizações pessoais na área da AF são 

diminutas, as experiências vicariantes são semelhantes às próprias, a maioria 

da persuasão verbal a que estão sujeitos reforçam a crença que não possuem 

mais as capacidades necessárias para conseguir o que desejam e por fim, os 

seus estados fisiológicos dão indicações de vulnerabilidade, decadência, 

incapacidade (Paúl, 1997).  

Assim, as suas experiências de auto-eficácia parecem ser reduzidas. 

Parece-nos que o caminho é multidimensional, nunca esquecendo que um 

comportamento, tal como a AF, é influenciado por várias variáveis que se 

correlacionam.  
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2.4. Factores de Influência da Actividade Física na Terceira Idade 
 

 

Tal como referido anteriormente, a questão que muitas vezes se coloca 

é porque é que a população idosa continua sedentária, sabendo dos inúmeros 

benefícios que a AF promove? Com esta questão surgem outras duas, será 

que a maioria desta população conhece esses benefícios? E será que este é o 

factor que exerce maior influência na aderência à AF? 

Grande parte da investigação realizada neste âmbito tem-se dedicado à 

identificação dos mecanismos biológicos e dos efeitos da AF para a saúde. 

Mas, recentemente, o rumo da investigação tem-se igualmente orientado no 

sentido de responder às razões que levam (ou não) as pessoas à pratica da 

actividade física, e de quais os melhores meios para a promover.  

A AF é um comportamento complexo, dinâmico e influenciado por 

múltiplos factores. Para compreender a adesão ou as barreiras à AF é 

necessário ter em conta a importância de variáveis biológicas, psicossociais e 

ambientais.  

Segundo Kaplan et al. (2001), os motivos que mantêm esta população 

sedentária dependem de uma série de factores, psicológicos, sociais, de saúde 

e ambientais que facilitam ou inibem os idosos de praticar uma AF.  

Partindo do pressuposto que existe uma infinita variedade de possíveis 

influências, tornando-se necessário o desenvolvimento de teorias, modelos e 

hipóteses, no sentido de limitar as variáveis estudadas, orientando os estudos 

para o seu objectivo concreto. Das inúmeras teorias usadas em pesquisas 

sobre as determinantes da AF as mais promissoras são aquelas que conduzem 

a investigações de influências em múltiplos domínios (Seefeldt et al., 2002). 

Esta ideia é reforçada por Sallis (2003), que comunga da ideia de que a 

investigação mais eficaz é aquela que trabalha em vários domínios, afirmando 

que o modelo ecológico do comportamento está relacionado com o facto dos 

comportamentos, tais como a AF, serem influenciados por uma vasta variedade 

de factores: biológicos, psicológicos, sociais, culturais, políticos e ambientais. A 

intervenção mais eficaz é aquela que trabalha em todos estes níveis. 
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  Segundo Seefeldt et al. (2002), este modelo pode ser o mais apropriado 

para guiar esforços no sentido de alterar os níveis de AF das populações. 

 Existem inúmeros estudos acerca dos vários factores que podem 

influenciar a prática de AF nesta etapa da vida, traduzidos em motivos ou 

barreiras que levam os idosos a praticar ou não AF. 

Segundo Lacerda (2004), a adopção de um estilo de vida fisicamente 

activo pode ser determinado por variáveis demográficas, o conhecimento, 

atitudes, percepção comportamental/ de controlo/ auto-eficácia, percepção de 

suporte social, percepção de benefícios e das barreiras, convicções sobre a 

AF, tipo de exercícios, factores ambientais. 

Para Gobbi (1997), as barreiras à prática de AF pelos sujeitos mais 

velhos são: falta de informação sobre a AF e o envelhecimento (entre os 

idosos, entre os membros da família, entre os responsáveis pelos cuidados 

básicos, na sociedade); a imagem estereotipada do envelhecimento; baixo 

suporte social; condições ambientais inadequadas para a prática de AF 

(transportes, acessos, planeamento urbano); experiências negativas na AF; 

histórias de vida/aspectos bibliográficos; atitude negativa face à AF; 

desequilíbrio entre esforço esperado e ganhos perceptíveis; obstáculos sociais 

em relação a um estilo de vida saudável; ambientes sociais e culturais 

impróprios; necessidade de programas adaptados às necessidades médicas 

dos idosos. 

Segundo Carvalho (2006), as barreiras à prática de AF podem ser de 

diversa ordem desde insegurança dos idosos, problemas culturais e de 

educação, falta de hábitos desportivos na idade adulta, falta de oferta de locais 

apropriados, até à falta de professores especializados.  

Para Cohen-Mansfield et al., (2003) as barreiras e motivações para a 

prática de EF podem ser consideradas como internas, tal como falta de saúde, 

falta de motivação, dor, cansaço e não gostar de fazer exercício ou, externas 

tais como: falta de tempo devido a outras obrigações e clima inapropriado. 

Num estudo realizado por O’Neill & Reid (1991, citado por Cohen-

Mansfield et al., 2003), as barreiras mais comuns foram problemas de saúde, 

falta de conhecimento acerca dos benefícios da AF, bem como barreiras 

psicológicas e relacionadas com o envolvimento. 
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No estudo realizado por Cohen-Mansfield et al. (2003), as barreiras mais 

referidas foram: dor/problemas de saúde (53%), preguiça/não motivado (29,3 

%), muito ocupado/sem tempo (25%), cansaço (11,6%) e o clima (10,9%). 

Para além disso, no estudo realizado por Resnick (2001), foi observado 

que os idosos que apresentavam os níveis mais elevados de AF eram os que 

estavam mais expostos às informações acerca dos benefícios do exercício. O 

estudo realizado por Clark (1999) vem corroborar estes resultados, na medida 

em que, no seu estudo, os idosos que apresentavam níveis baixos de AF, 

apresentavam também reduzidos conhecimentos acerca dos benefícios da AF. 

Este autor num estudo com pacientes de cuidados primários com 55 ou mais 

anos de idade chegou a três factores principais que constituíam barreiras à 

prática de AF: ambientais (insegurança, tempo e inexistência de passeios o de 

locais para se sentarem), motivacionais (a falta de vontade, de interesse ou de 

tempo) e sintomas (medo da dor ou falta de respiração e falta de energia). 

No estudo realizado por Velardi & Miranda (2004) foram encontradas 

quatro categorias relativas à adesão dos idosos à prática de actividades físicas: 

influências sociais, aspectos relacionados com a saúde, gosto pela prática e 

aspectos psicológicos 

O Canadian Physical Activity Benchmarks Report (CPABR) indicou que 

as maiores barreiras para a prática de AF são o tempo, a falta de energia, a 

motivação, a doença, o medo/injúria e a falta de habilidade (Lawrence et al., 

2003). Segundo estes autores (idem), são frequentemente referidas como 

barreiras relevantes as relacionadas com a percepção de falta de saúde e de 

incapacidade física (por exemplo, dores, medo da dor). 

Tão importantes como as razões de adesão ao exercício são as razões 

que levam à sua manutenção no tempo. No estudo realizado por Manz & 

Duarte (1999), com idosos que praticam actividade física pelo menos à 6 

meses, no sentido de identificar os motivos que os levam a manter a sua 

prática. Verificou-se que no geral, os motivos mais valorizados pelos idosos se 

relacionavam com aspectos ligados à saúde e ao bem-estar físico e 

psicológico. Foram identificados quatro factores fundamentais: promoção da 

saúde, efeito terapêutico, bem-estar geral, bem-estar social.  
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 Assim, de acordo com os dados atrás expostos, parece evidente a 

referência sistemática a alguns factores de influência, tais como factores 

ambientais (Kaplan et al. 2001; Sallis, 2003; Lacerda, 2004; Carvalho, 2006; 

Cohen-Mansfield et al, 2003; O’Neill & Reid, 1991), falta de saúde/incapacidade 

(Kaplan et al. 2001; Cohen-Mansfield et al., 2003; O’Neill & Reid, 1991; Velardi 

& Miranda, 2004; Lawrence et al., 2003), factores psicológicos (Kaplan et al. 

2001; Sallis, 2003; Lacerda, 2004; Cohen-Mansfield et al, 2003; O’Neill & 

Reid,1991; Velardi & Miranda, 2004; Lawrence et al., 2003), socais e culturais 

(Kaplan et al. 2001; Sallis, 2003; Lacerda, 2004; Carvalho, 2006; Velardi & 

Miranda, 2004; Lawrence et al., 2003), percepção dos benefícios (Lacerda, 

2004; O’Neill & Reid,1991; Resnick, 2001; Clark, 1999) 

Um dos maiores desafios que se coloca presentemente é traduzir o 

conhecimento acerca dos factores de influência, em acções práticas que 

favoreçam uma AF regular. 

Para o desenvolvimento de políticas relevantes e intervenções eficazes, 

é necessário identificar os factores que podem ser alterados para influenciar os 

comportamentos activos. Tais factores têm sido classificados em sete 

domínios: demográfico e biológico, psicológico, cognitivo e emocional, atributos 

comportamentais e habilidades, social e cultural, ambiente físico e 

características da AF (Humpel et al., 2002). 

Assim, após uma análise do estado da arte, iremos debruçar-nos sobre 

as variáveis mais referenciadas na literatura, considerando serem estas as que 

exercem uma maior influência na adopção, ou não, de um estilo de vida activo. 

Optámos por agrupar os factores de influência da AF nas categorias 

comummente referidas na literatura, o que reflecte a tendência actual pela 

opção por teorias mais abrangentes, tendo em conta no estudo das influências 

o meio social e intrapessoal sobre os comportamentos (Mota & Sallis, 2002). 
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2.4.1. Variáveis Intrapessoais 
 

Factores socioeconómicos 
 

O estatuto socioeconómico ou classe social referem-se, geralmente, à 

estratificação horizontal da população com base em factores como a profissão, 

rendimentos, prestígio social, instrução e grupo de filiação (Mota & Sallis, 

2002).  

Os resultados provenientes do estudo realizado por Crespo et al. (2000), 

mostram que o estado civil, o estatuto socioeconómico [ESE] e a raça são 

factores condicionantes para a AF e revelou que as pessoas casadas, de ESE 

baixo e de minorias étnicas apresentam os índices mais reduzidos de AF. 

Segundo Eyler et al. (2003) as pessoas com níveis educacionais 

menores têm maiores dificuldades em ultrapassar os obstáculos culturais e 

étnicos. 

Crespo et al. (2000), verificaram que o ESE é um indicador importante 

para a promoção de AF numa perspectiva de saúde, pois é costume as 

pessoas de ESE baixo serem fisicamente inactivas no âmbito do lazer. 

Seefedt et al. (2002) consideram que as pessoas de ESE baixo 

enfrentam diversas barreiras para praticarem AF, tendo maiores dificuldades 

em aceder regularmente a este tipo de actividades e ao sistema de saúde, na 

medida em que, vivem sob condições ambientais inseguras e pouco apelativas 

ao aumento de AF. Estes autores referem que condições ambientais que 

reflectem um ESE baixo afectam os níveis de participação, tais como as 

dificuldades de transporte, vizinhança com segurança reduzida, horários de 

trabalho pouco flexíveis e responsabilidades familiares acrescidas. 
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Factores ambientais 
 

É importante considerar as características do envolvimento físico, pois 

estas podem facilitar ou colocar barreiras à prática de AF. Por vezes acontece 

que o idoso compreende os benefícios de praticar AF e está motivado para tal, 

no entanto, os factores ambientais criam barreiras que resultam na 

impossibilidade de participação dos idosos (Sallis, 2003).  

Segundo Humpel et al. (2004), dado o modesto impacto e o curto prazo 

das intervenções informativas e de alterações do comportamento dos 

indivíduos relativamente à prática de AF, os esforços para a promoção da AF 

começam a incorporar estratégias de alterações ambientais. 

De acordo com Humpel et al. (2002), as pessoas integram a AF como 

rotina diária mediante as influências ambientais da sua envolvência. 

Uma variedade de estudos analisou vários factores que podem 

influenciar a prática de AF. Nesses estudos mais de metade referiam-se aos 

domínios psicológico e social, sendo as influências do ambiente físico, social e 

organizacional, as menos compreendidas (Humpel et al., 2004). 

Estes autores (Humpel et al., 2004) realizaram um estudo onde 

diferentes atributos ambientais foram relacionados a diferentes tipos de 

caminhada. Os resultados evidenciaram que o clima e a estética estão 

associados com a caminhada para realizar exercício e a segurança e 

acessibilidades estão associadas com a caminhada por prazer. Verificaram 

também que uma proporção significativamente alta dos que caminham para 

realizar exercício foi encontrada entre aqueles com a maior percepção positiva 

para as quatro categorias de percepção ambiental (estética, acessibilidades, 

segurança e clima). 

Alguns exemplos de barreiras ambientais referidas por Sallis (2003) 

foram: os sinais pedestres não concederem tempo suficiente para os idosos 

atravessaram as ruas, falta de rampas, falta de bancos, falta de manutenção 

dos passeios e excesso de velocidade do trânsito. Consequentemente, depois 

de identificadas as barreiras, existe a oportunidade para os investigadores 

interessados na AF para idosos, se juntarem aos profissionais de outras 
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disciplinas no sentido de analisarem os factores ambientais que têm uma 

relevância elevada para os idosos. 

Num estudo com idosos pertencentes a um centro de dia, foram também 

referidas barreiras da ordem ambiental, tais como o clima, temperaturas 

extremas, presença e qualidade de passeios e a não existência de locais para 

descansar durante a caminhada (Lawrence et al., 2003). 
 

 

Percepção dos benefícios da actividade física 
 

Segundo Bandura (2004, citado por Santos, 2006) as pessoas podem 

transformar os acontecimentos pessoais em oportunidades ou barreiras à AF, 

em função da sua informação sobre a saúde, dos seus auto-esquemas com 

uma vida activa e com novas experiências. A motivação dos indivíduo para o 

envolvimento em estilos de vida saudáveis passa, na maioria das vezes, por 

ajudar o indivíduo a constatar o quanto a mudança de hábitos se pode tornar 

vantajosa. 

O estudo realizado por Okimura & Okuma (2006), acerca da importância 

do conhecimento sobre os benefícios da AF, indicou que por exemplo, 

aprender sobre os efeitos do estímulo de cada capacidade física (aeróbia, 

flexibilidade, resistência muscular) ou neuromotora (equilíbrio, agilidade, tempo 

de reacção e movimento), favoreceu a atribuição de novos significados à 

prática da AF experimentada pelos idosos antes da participação no programa.  

De igual modo, num estudo realizado por Resnick (2001), verificou-se 

que as amostras de idosos que apresentavam níveis mais elevados de 

actividade física eram aquelas em que os idosos estavam mais expostos a 

informações sobre as vantagens do exercício. Este facto foi também 

corroborado por Clark (1999). 

Segundo (Wilcox, Tudor-Locke & Ainsworth, 2002), o aumento da idade 

parece estar associado com o decréscimo do efeito esperado, indicando que os 

idosos podem não esperar benefícios na sua saúde com a prática de AF, 

apesar das evidências dizerem o contrário. 
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Efectivamente, o desconhecimento e incompreensão da relação entre a 

prática de exercício moderado e a saúde parecem ser uma barreira relevante. 

A ideia errada de que a AF tem de ser enérgica ou desconfortável para produzir 

benefícios na saúde, ou mesmo a falta de conhecimentos de que uma AF 

regular e moderada pode beneficiar a saúde, constituem barreiras à prática de 

AF (Lawrence et al., 2003).  

Neste sentido, é importante alterar a forma de pensar e educar os idosos 

de modo a favorecer uma vida mais activa, realçando sempre os benefícios 

associados à AF e alertar para os perigos do sedentarismo (Carvalho, 2006). 

Simultaneamente parece ser determinante fazer entender que o exercício físico 

não tem de ser necessariamente intenso e desagradável para ser benéfico 

para a saúde. 

A adesão à prática da AF é voluntária e, como tal está sujeita a um 

processo de tomada de decisão. Para decidir, as pessoas idosas fazem uma 

análise dos custos e dos benefícios da sua participação e, é de extrema 

importância que os benefícios estejam patentes para que os sujeitos admitam e 

tencionem envolver-se (Duarte, 1999). 

 
 

Problemas de saúde 
 

Muitos idosos ainda não percepcionam correctamente os benefícios de 

assumirem um estilo de vida activo, e mesmo aqueles que estando conscientes 

dos benefícios físicos e mentais da AF, constituindo-se este facto num factor 

motivador para os idosos, a falta de saúde é apresentada, muitas vezes, como 

uma determinante negativa da AF em idosos (Wilcox et al., 2002), sendo 

referenciada por muitos autores como uma barreira para a prática de AF 

(Cohen-mansfield et al. 2003; Wilcox et al., 2003; Lian et al., 1999). 

No estudo realizado por Booth, Bauman & Owen (2002), 45,7% da 

amostra referiu como barreira para a participação num programa de AF a falta 

de saúde. Uma das razões mais referidas nos dados das investigações diz 

respeito a incapacidades ou insuficiências ligadas à saúde (Bento, 2001).  
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Atitude dos idosos face à actividade física 
 

 

A mais recente das definições de atitude é a proposta por Eagly & 

Chaiken (1993), que realizaram uma análise e sistematização da vasta 

literatura das atitudes, encontrando a seguinte definição “constructo hipotético 

referente à tendência psicológica, que se expressa numa avaliação favorável 

ou desfavorável de uma entidade especifica” (citado por Lima, 2004, p.188). 

Segundo Lima (2004) as atitudes não são directamente observáveis; 

expressam-se sempre através de um “julgamento avaliativo”, isto é, incluem 

sempre uma dimensão avaliativa e referem-se sempre a “objectos específicos 

”. Isto é, indicam o posicionamento de um indivíduo ou de um grupo 

relativamente a um qualquer objecto, tendo em conta a sua própria vivência e é 

expressa numa opinião. 

A atitude face a determinado objecto resulta de uma combinação de 

crenças, sentimentos e avaliações, acompanhada da predisposição para agir 

em conformidade com a mesma (Oliveira & Duarte, 1999). 

 As atitudes e crenças sobre o exercício, nos idosos, exercem influência 

sobre o seu nível de actividade e o seu tipo de comportamento (Rich & Rogers, 

2001), para além de que exerce um poder discriminativo entre indivíduos que 

praticam AF de forma regular. 

 Segundo o estudo realizado por Santos (2006), verifica-se a existência 

de uma relação entre a adesão aos programas de AF e a atitude face à 

mesma. Neste estudo, o grupo de idosas praticantes expressaram atitudes 

mais positivas face à AF do que idosas não praticantes. No estudo realizado 

por Rich & Rogers (2001) observou-se que os idosos activos têm atitudes 

positivas acerca do exercício, enquanto aqueles que são inactivos têm uma 

atitude mais negativa.   

 No estudo realizado por Oliveira & Duarte (1999), composto por uma 

amostra de 209 idosos, ligados a Instituições na valência de Lar ou Centro de 

Dia, concluiu-se que a atitude dos idosos face à AF é positiva e que existe uma 

relação positiva entre a atitude dos idosos face a AF e a importância que os 

mesmos atribuem à participação activa neste tipo de actividades. Segundo 
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Chang et al. (2003), as atitudes e crenças que estes possuem acerca da 

prática de EF influência de forma bastante acentuada o seu nível de actividade 

e acção. 

No entanto, é de ressalvar que, a relação entre as atitudes perante 

comportamentos específicos, e a previsão do comportamento não é perfeita. 

Por exemplo, um indivíduo pode ter uma atitude positiva perante programas de 

exercícios aeróbios, e mesmo assim não participar (Santos, 2006). Pelo facto 

de um idoso ter uma atitude positiva perante a AF, isso pode não o levar a ser 

fisicamente activo, existindo outras variáveis com um peso muito mais 

relevante. 
Segundo Wilcox et al., (2002) a atitude positiva em relação à AF está 

geralmente associada com elevados níveis de participação na AF tanto em 

idosos, como em jovens. No entanto, as atitudes positivas face à prática de AF 

parecem decrescer com a idade. As idosas sedentárias reportam mais atitudes 

negativas à AF do que as idosas activas e as jovens, podendo estas atitudes 

interferirem na adesão de um programa. 

 

 

Interesse na actividade praticada 
 

Quando se fala em prescrição de AF para idosos, unicamente se faz 

referência às condicionantes físicas, sendo raras as vezes que se consideram 

os gostos e interesses do idoso para a escolha do tipo de EF. Apenas se tem 

em consideração se podem ou não fazer determinado tipo de EF de acordo 

com as alterações físicas, biológicas, neurológicas, etc. 

Por exemplo, para Matsudo & Matsudo (1992), a selecção de um 

programa de AF deverá ter em conta os resultados dos testes e medidas da 

aptidão física, dos objectivos, necessidades dos idosos, estado de saúde, 

condicionamentos dos indivíduos, o tempo, o equipamento e instalações 

disponíveis. Mas e os interesses dos idosos? Não deveriam se considerados? 

Segundo Brito (1994) o prazer reforça o impulso e justifica a persistência 

na actividade. O prazer do EF interiorizado pode contribuir para alimentar um 
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novo impulso que prolongue o desejo e a satisfação relativos à actividade. 

Torna-se fulcral que os idosos tenham gosto na AF, de forma a iniciar a prática 

e manter a continuidade na mesma. Só assim, se consegue obter a motivação 

para a prática, desenvolvendo uma prática física à medida de cada pessoa, 

tendo em conta a diversidade das procuras sociais (Callede, 1991). 

O desporto para o idoso é, na maioria das vezes, apresentado como um 

fenómeno sociocultural, não associado à performance, mas sim relacionado à 

educação e reeducação dos movimentos, à melhora da auto-estima e auto-

imagem, à superação de desafios, à disciplina, respeito e tolerância e a 

participação de todos, não sendo recomendado por muitos autores exercícios 

do tipo competitivo.  

O desporto para o idoso é, na maioria das vezes, apresentado como um 

fenómeno sociocultural, não associado à performance, mas sim relacionado à 

educação e reeducação dos movimentos, à melhora da auto-estima e auto-

imagem, à superação de desafios, à disciplina, respeito e tolerância e a 

participação de todos, não sendo recomendado por muitos autores exercícios 

do tipo competitivo.  

No entanto, segundo Marques (1999), a utilização de exercícios do tipo 

competitivo pode ser uma motivação fundamental em muitos indivíduos para a 

criação de um envolvimento regular e sistemático com as actividades, 

fundamentalmente em indivíduos que já praticaram uma modalidade 

desportiva. Na opinião deste autor, a opção de participar ou não em situações 

competitivas não deverá estar apenas dependente da prescrição médica e 

pedagógica, mas também condicionada pelos interesses dos praticantes. 

Segundo O. Guedes (2001), com o advento da modernidade e da 

globalização, os tempos mudaram e a nostálgica da época dos desportos para 

amadores chegou ao fim. Mesmo que chocante para os mais tradicionalistas, o 

desporto que se pratica actualmente é, em parte, mais orientado para as 

competições. Os desportos para idosos contemplam diferentes populações 

cujas preferências decorrem em função do sexo, da idade, da sua condição 

morfológica e física, da sua motivação e do seu interesse pessoal. 

Segundo Santarém (2001) os profissionais de saúde devem estimular as 

pessoas a adoptarem um estilo de vida mais activo, mas a escolha da AF deve 
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ser feita em bases individuais, considerando-se um aspecto importante – a 

preferência pessoal. Qualquer AF só será útil para a saúde quando for 

constante e sistemática, e a aderência depende do prazer que a pessoa sente 

com ela. 

Segundo Garcia (2004), não devemos aconselhar um tipo de desporto 

para cada uma das idades mas em qualquer idade se pode participar em 

qualquer tipo de desporto.  

Assim, é fundamental proporcionar práticas com base nos interesses 

culturais dos idosos, propiciando-lhes o desenvolvimento da motivação 

intrínseca, possibilitando a melhoria da auto-estima, desenvolvimento cognitivo, 

social e autonomia funcional (Soares, et al., 2006). 
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2.4.2. Variáveis Interpessoais 

 

Passado Desportivo 
 

Segundo Nunes (2006), no nosso país não existe um verdadeiro 

passado desportivo. Com um desporto escolar e universitário praticamente 

inexistente só tardiamente é que grande número de pessoas aparece como 

praticantes. Portanto, a quantidade de indivíduos de e 65 ou mais anos de 

idade que têm ou tiveram AF regular é muito baixa. 

Este facto pode ser justificado se tivermos em consideração que os 

idosos de hoje não foram educados no sentido de adoptarem estilos de vida 

activos enquanto crianças, jovens e adultos e, por isso, antecedentes em AF 

são difíceis de transpor (Barry & Eathorne 1994). 

Garcia (2004) distingue o interesse da época em que se encontra 

inserido o indivíduo, ao afirmar que a actual geração de idosos viveu grande 

parte da sua vida num ambiente onde a moralidade se baseava na ideia do 

dever. Ao longo da vida as pessoas foram educadas essencialmente para o 

trabalho, que ocupava o lugar cimeiro. 

Existem estudos que associam um tracking, moderado dos níveis de AF 

no decurso da vida dos sujeitos, enfatizando a importância da AF na infância, 

no sentido de uma inclinação para uma prática regular de AF nos estádios mais 

avançados da idade do sujeito. Entenda-se este termo como “tendência para 

as medidas seriadas de um sujeito se manterem no mesmo quartil na 

distribuição populacional da variável”) Maia, J.; Lefevre, J.; Beunen, G. & 

Claessens, A (1998). A sua operacionalização tem sido utilizada para 

monitorizar a estabilidade de variáveis ao longo do tempo (Maia et al., 1998). 

Assim, elevados níveis de AF durante a infância aumentam a 

probabilidade desse comportamento aquando a vida adulta (Mota & Sallis, 

2002).  

Neste sentido, os estilos de vida activos devem ser encorajados desde a 

infância e adolescência, uma vez que se espera ser mais difícil, a partir de 
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determinada idade, motivar os indivíduos para uma mudança no padrão de AF 

(Pols et al., 1996). 

O problema é que esta, cada vez mais, não parece ser a opção preferida 

dos adolescentes. A AF não é um comportamento que domine as experiências 

de vida das crianças e adolescentes, demonstrando que as crianças, de forma 

geral, e os adolescentes, de forma particular, apresentam fracos níveis de 

participação em AF, de acordo com o atrás exposto. Segundo Mota & Sallis 

(2002) a causa deste comportamento provem da visão negativa que, no geral 

as crianças e jovens têm da AF, considerando-a pouco atractiva. 

Por outro lado, é evidente, através de uma série autores, que a AF 

diminui com a idade (Gordon-Larsen et al., 2004; Sallis, 2003; Mota & Sallis, 

2002; Temala & Yang, 2000). Gordon-Larsen et al. (2004) concluíram que a 

vasta maioria dos adolescentes (americanos) não realiza AF moderada 5 ou 

mais vezes por semana, e continuam a não realiza-la na vida adulta. 

 No entanto, esse decréscimo não é linear. Existem algumas diferenças 

relacionadas com a idade, que dependem do tipo de AF e das suas 

características, no entanto, no global, a frequência de tempo gasto em AF 

decresce com a idade (Temala & Yang, 2000). Este pormenor tornasse 

importante na medida de que, demonstra dois aspectos a ter em consideração 

na promoção da AF: tipo de actividade física e suas características. Estas duas 

variáveis parecem exercer algum efeito no que se refere à adopção de um 

estilo de vida activo. Os dados sugerem que, em particular, a natureza das 

experiências dos participantes quando jovens tem implicações para a AF 

permanente (Kluge, 2002). 

Telama & Yang (2000) referem que as pessoas do sexo masculino, com 

inúmeras experiências desportivas de sucesso na idade escolar, têm tendência 

a manter este comportamento na idade adulta. 

Um dos mais importantes períodos de transição para um vasto conjunto 

de comportamentos é o período de adolescentes para adultos jovens. 

Compreender as alterações comportamentais ocorridas durante esta transição 

é particularmente importante para a promoção da AF em crianças e 

adolescentes como parte da estratégia para aumentar os seus níveis de AF 

(Gordon-Larsen et al., 2004). 
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É importante ajudar as pessoas a encontrar uma forma agradável de 

praticar AF logo desde a idade jovem, porque esses irão gostar mais de 

praticar actividade física quando idosos e existe uma maior probabilidade de se 

sentirem motivados e não susceptíveis às barreiras que são hoje mais comuns 

(Cohen-Mansfield et al, 2003). Segundo Sallis (2003) as crianças facilmente se 

comprometem com uma grande variedade de actividades físicas, o principal 

objectivo será promover elevados níveis de AF no geral, para que os jovens 

tenham um vasto leque de experiências desportivas. 

Mais do que promover benefícios a curto prazo, deve-se fazer a 

educação para a saúde, promover a prática regular de actividade física e 

desenvolver estilos de vida activos em todas as idades. 

 
 

Imposições sociais e culturais 
 
Outro aspecto a considerar para compreender a reduzida participação 

de idosos em actividades físicas e a sua não manutenção depois de a iniciarem 

são as influências do ambiente cultural. De facto como temos vindo a referir, 

apesar dos benefícios normalmente associados à prática de AF, a maioria dos 

idosos prefere adoptar estilos de vida mais sedentários, devido a factores 

sociais e culturais, onde o exercício é ainda visto como inadequado para este 

escalão etário (Carvalho & Mota, 2002).  

A população de hoje viveu grande parte das suas vidas num contexto 

sócio-cultural voltado para o trabalho, onde não era valorizada a prática de AF 

(Simões, 1998). Numa sociedade do trabalho, na qual o valor e o estatuto 

aparecem directamente ligados a este, o idoso afastado da sua actividade 

profissional e dos seus contactos sociais que a mesma proporciona, tende a 

optar por uma atitude de desvalorização de si próprio. Também, a própria 

sociedade é agressiva e desvaloriza o facto de que envelhecer é tão normal 

como inegável, bastando apenas estar vivo (Zambrana, 1991). O constrangedor 

sentimento de inutilidade faz com que o idoso se volte às realizações do 

passado, tornando-se fechado às inovações, supondo-se incapaz para realizar 
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novas actividades, entre as quais o EF, perdendo qualquer expectativa para 

mudar o estado das coisas (Simões, 1998) 

Os adultos de há 30 ou 40 anos atrás são agora os idosos da nossa 

sociedade. Estes não conviveram, nem conheceram a AF como uma forma de 

lazer, e muito menos de prevenção de doenças. Viveram durante um período 

em que a valorização da prática desportiva era muito reduzida (Simões, 1998). 

Face a este novo contexto sócio-cultural, os idosos necessitam de 

ultrapassar anos de inércia pessoal e de barreiras sociais, desmistificando a 

prática de AF. Para isso à que desenvolver uma mensagem clara e concisa 

sobre a sua importância e os seus benefícios.  

Assim, torna-se fundamental que, para além de promover a AF nas 

faixas etárias mais avançadas, devemos promove-la em todas as outras faixas 

etárias, para que posteriormente haja benefícios e mudança de mentalidades. 

Segundo Carvalho (2006), é importante aumentar a consciência e a 

participação das crianças, adolescentes, adultos e idosos em programas 

regulares de AF.  

Torna-se fulcral que, desde cedo, nas escolas se transmita às crianças e 

adolescentes a importância da AF como algo permanente ao longo das suas 

vidas, como um hábito salutar e como prevenção de doenças (Dias & Lopes, 

1998). Os dados sugerem que, em particular, a natureza das experiências dos 

participantes quando jovens tem implicações para actividade física permanente 

(Kluge, 2002). 

Segundo Kluge (2002) é importante desenvolver habilidades na 

juventude dotando os indivíduos com capacidades que lhes permite ultrapassar 

as várias oposições externas que intercedem sobre a adopção de um estilo de 

vida activo. 

Outras variáveis relacionadas com o ambiente cultural que podem 

influenciar a participação dos idosos em actividades físicas referem-se às 

influências externas, tais como a família, o género e as opiniões que os outros 

têm acerca dos idosos. Estes aspectos têm bastante significado nas vidas dos 

participantes (Kluge, 2002).  
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Segundo Bento (2004) os factores determinantes tanto do absentismo 

como da participação desportiva têm muito a ver com o círculo familiar, em 

função dos interesses, dos hábitos e motivos que nele reinam. 

A norma cultural vigente trata, frequentemente, o idoso como frágil, 

reforçando um esquema de dependência. Quantas vezes terão ouvido dizer 

“estás a ir muito bem para uma pessoa da tua idade” ou “já não tens idade para 

fazeres estas coisas”. As recomendações da AF para indivíduos idosos são 

frequentemente feitas sem os dotar com as habilidades necessárias para 

responder contra às forças socioculturais e às barreiras que rivalizam com as 

recomendações de AF (Lawrence et al., 2003).  

Segundo Kluge (2002) aprender a impugnar os julgamentos dos outros 

acerca do estilo de vida adoptado é fundamental para manter a prática de AF 

ao longo da vida. 

A cultura deve promover experiências de socialização que pretenda a 

independência funcional dos adultos idosos. Paralelamente, a sociedade deve 

assumir a responsabilidade de ultrapassar as influências económicas, sociais e 

ambientais que impedem as intenções dos idosos de se tornarem fisicamente 

mais activos (Lawrence et al., 2003). 

A sociedade aponta a velhice como um dos ciclos da vida carregada de 

fragilidade, angústias e temores. Esta concepção insere no individuo 

sentimentos de inferioridade e inutilidade fazendo com que ele vivencie esta 

etapa de vida de maneira nefasta e desequilibrada (R. Guedes, 2001). 

São vários os estereótipos referentes aos idosos e na sua maioria são 

negativos. Um estereótipo comum representa a terceira idade como um 

período de pouca saúde e funcionalidade, ou como um regresso à infância (Ory 

et al., 2003). Outro estereótipo alimentado pela sociedade é de caracterizar os 

idosos como uma população homogénea. No entanto, em cada ano de vida 

que passa o idoso vive experiências únicas, existem mais oportunidades para 

as influências do ambiente e existe uma maior exposição a possíveis 

acidentes. Assim, os idosos tornam-se ainda mais únicos do que antes 

(Spirduso et al., 2005).  

R. Guedes (2001) refere que a terceira idade deve ser vista como um 

período de tranquilidade, a oportunidade de paz e descanso. No entanto, 
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considera que a sociedade tem uma visão depreciativa, considerando os 

idosos como indivíduos que têm falta de coordenação, que se cansam 

facilmente, que são mais vulneráveis à doença e que são incapazes de 

recordar as coisas mais simples ou aprender novas habilidades. 

Segundo Spirduso et al. (2005) existem vários factores psicossociais que 

influenciam a participação de idosos no EF em especial na sua forma de 

desporto, sendo um especialmente pertinente: a atitude social face à 

participação de idosos em eventos desportivos (estereótipo de idade). As 

expectativas sociais são que os idosos deveriam descansar, ter uma vida 

calma e ser relativamente inactivos, especialmente depois da reforma 

(Spirduso et al., 2005). De acordo com estes autores as expectativas sociais 

exercem bastante influência, não sendo bem aceite na sociedade actual o facto 

do idosos se interessarem pelo desporto, na medida de que, aos olhos da 

sociedade, esta actividade não é apropriada a esta faixa etária.  

De acordo com Ory et al., (2003)., as pessoas sujeitas a estereótipos 

negativos podem adoptar pontos de vista negativos que por sua vez vão actuar 

de forma prejudicial para a sua auto-imagem, confiança, e habilidades. 

Behlendorf et al. (1999) concluíram um estudo onde se pretendia 

verificar se a percepção das crianças face à AF para idosos era afectada pela 

idade, sexo e tipo de actividade realizada. Observaram que as crianças 

consideram que à medida que as pessoas envelhecem se tornam menos 

competentes para a prática de AF, bem como consideram a AF menos 

adequada para os idosos do que para os adultos de meia-idade e jovens. 

Como foi dito anteriormente, os idosos sendo sensíveis e vulneráveis à opinião 

que têm deles, adoptam estratégias de acordo com o papel que lhe é atribuído. 

Assim, o facto das pessoas considerarem a AF inapropriada para esta faixa 

etária pode constituir um barreira à prática de AF. 

Entre os factores sócio-ambientais relacionados com a participação em 

AF da população idosa estão o suporte social da família, dos amigos, dos 

outros participantes de exercício e dos profissionais de saúde (Lawrence et al., 

2003; Wilcox et al., 2002). Segundo Kruge (2002), o suporte social dos seus 

interesses e o sentimento de competência é essencial para ajudar as mulheres 

a ultrapassar as incongruências culturais. Entre os adultos em geral, o suporte 
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social parece ser um forte predictor da prática de AF. No entanto e apesar das 

pessoas idosas darem bastante importância ao suporte social para a prática de 

AF, este não se verifica. A sociedade, a família, os amigos, os especialistas 

não incentivam os mais velhos a praticar AF (Wilcox et al., 2002). 

Segundo Lawrence et al. (2003) a prescrição de AF para idosos deve 

envolver necessariamente a mudança de comportamentos. As reticências dos 

idosos face à AF são compreensíveis quando consideradas as barreiras que 

estes têm de enfrentar e pelo facto da cultura e da sociedade reforçar essas 

barreiras. A influência dessas forças nos idosos complica o processo de 

alteração dos comportamentos. 

As diferenças culturais e subculturais existem em todos os aspectos da 

vida. A comunidade cultural afecta a personalidade, os modelos de interacção 

familiar e de amizade, a forma como as pessoas lidam e como se adaptam às 

perturbações do seu meio envolvente (Spirduso et al., 2005). 

Segundo os mesmos autores o sedentarismo no idoso é, na 

generalidade, mais o resultado de imposições sociais e culturais do que por 

incapacidade funcional da sua sustentação. 

Um dos grandes e verdadeiros problemas desta faixa etária é a 

influência que os estereótipos negativos exercem sobre os idosos. Num 

sistema económico, assente no principio da concorrência, o decréscimo da 

capacidade de rendimento conduz à falta de vivências de sucesso, à perda de 

prestígio social e a várias formas de discriminação negativa, levando o idoso a 

adoptar uma atitude de resignação e de demissão (Bento, 2001). 
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2.5. Estratégias que visam o incremento da AF na terceira idade 
 

De acordo com o atrás exposto, parece evidente que apesar das muitas 

evidências acerca dos benefícios da AF para os indivíduos de meia-idade e 

idosos, tem havido pouco sucesso em convencer as pessoas idosas a adoptar 

um estilo de vida activo (Sheppard et al., 2003). Com base na revisão 

bibliográfica realizada podemos afirmar que este facto se deve, 

fundamentalmente, a factores de ordem cultural e estrutural. Os factores 

referentes às características do indivíduo e do seu meio envolvente, 

nomeadamente, pelo facto de na sua adolescência e vida adulta não serem 

educados no sentido de adoptarem um estilo de vida activo tem um papel 

importante na adesão (ou não) dos idosos à prática de AF. 

Segundo Gobbi (1997), para desenvolver estratégias no sentido de 

aumentar os níveis de AF para todos os segmentos da população, é necessário 

aquilo a que o autor designa de “politica pública saudável”. O autor (idem) 

afirma que esta só pode ser alcançada influenciando a política de saúde, 

estimulando a apreciação da importância da AF regular entre os responsáveis 

pelas políticas em todos os níveis de administração (internacional, nacional, 

regional e local); educando, divulgando, e criando ambientes favoráveis, 

através do envolvimento de uma ampla variedade de sectores, tais como 

provedores de serviços comunitário e social, os media, organizações não-

governamentais, hospitais, centros de saúde, universidades, organizações do 

sector privado, clubes sociais e desportivos, entre outros. 

No seguimento da área de intervenção, Sheppard et al., (2003) refere 

seis tipos de estratégias que podem ser utilizadas com o intuito de aumentar o 

número de praticantes de AF: 1) estratégias que cruzam várias áreas; 2) 

estratégias comunitárias; 3) estratégias de marketing e comunicação; 4) 

estratégias relativas ao sistema médico; 5) estratégias público-políticas; e 6) 

estratégias de pesquisa. 

Um número crescente de evidências tem demonstrado que os níveis de 

AF são determinados por um complexo conjunto de factores cruzados com 

várias dimensões: pessoal, social e do envolvimento. Baseando-nos nisto, 
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parece-nos de todo pertinente e aconselhável uma intervenção que permita a 

redução ou mesmo a eliminação das barreiras à AF. Para que haja uma 

promoção efectiva da AF, é fundamental identificar essas barreiras e perceber 

o seu efeito, individual ou em conjunto, na prática da AF (Zlot et al., 2006). 
Os governos nos seus diferentes níveis, as instituições médicas e 

científicas, as entidades não governamentais e os media devem divulgar o 

conceito de que a AF é fundamental para a promoção da saúde do idoso e 

desenvolver acções objectivas e concretas para viabilizar a prática regular de 

AF orientada nessa faixa etária (Nóbrega et al., 1999). 
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3. Conclusão 
 

A partir da revisão da literatura efectuada percebemos que o estudo dos 

factores de influência da AF nos idosos não é uma área de investigação muito 

desenvolvida. No entanto, através da análise dos motivos e das barreiras à 

prática de AF na terceira idade, bem como tendo em consideração a teoria 

sociocognitiva, pudemos perceber múltiplos e possíveis factores que podem 

exercer algum tipo de influência na adopção de um estilo de vida activo. 

Compreender os factores que influenciam qualquer comportamento 

humano é bastante complexo. Dentro das variáveis intrapessoais que actuam 

sobre a adopção de um comportamento activo, os factores socioeconómicos 

são referidos na literatura como tendo uma elevada relação com a AF, sendo 

habitual as pessoas de ESE baixo serem fisicamente inactivas no âmbito do 

lazer. Um dado referido por alguns autores dá conta da importância dos 

transportes como forma de incrementar a AF nos indivíduos com ESE baixo.  

Relativamente aos factores ambientais, Humpel et al. (2004) dizem-nos 

que estes factores são pouco compreendidos no âmbito do estudo dos factores 

de influência da AF. No entanto, este autor demonstra a sua importância devido 

ao modesto impacto que as intervenções informativas e as alterações de 

comportamento têm tido relativamente ao incremento da participação dos 

idosos na AF.  

Outro dos factores intrapessoais influentes na adesão à AF é a 

percepção dos idosos dos benefícios da AF. Segundo a revisão efectuada, o 

desconhecimento e incompreensão da relação entre a prática de exercício 

moderado e a saúde parecem ser ainda uma barreira relevante. 

Quanto à atitude dos idosos face à AF, esta parece ter uma relação com 

a adesão aos programas de AF. No entanto, as atitudes positivas face à prática 

de AF parecem decrescer com a idade, isto é, os idosos têm tendência a 

possuírem atitudes mais negativas relativamente à AF, comparativamente com 

os mais jovens. 

Quanto ao interesse dos idosos, não foram encontrados estudos que 

tratassem desta variável, no entanto, podemos referir que existem vários 
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autores que não contemplam esta variável aquando da prescrição de 

programas de AF, apesar de ser aceite que a escolha do tipo de actividade 

deve valorizar acima de tudo as preferências pessoais e possibilidades do 

idoso. Torna-se fulcral que os idosos tenham gosto na AF, de forma a iniciar a 

prática e manter a continuidade na mesma.  

Passando às variáveis interpessoais, tentamos perceber se o passado 

desportivo dos idosos influência a sua participação na AF e deparamo-nos com 

a ideia de que na nossa realidade não existe um verdadeiro passado 

desportivo (Nunes, 2006). De facto os idosos de hoje não foram educados no 

sentido de adoptarem estilos de vida activos enquanto crianças, jovens e 

adultos, tornando ainda mais difícil a complexa tarefa de adoptar um estilo de 

vida activo. Neste sentido, os estilos de vida activos devem ser encorajados 

desde a infância e adolescência.  

Outra das variáveis interpessoais refere-se às imposições sociais e 

culturais a que os idosos estão sujeitos. Ficou evidente neste trabalho que a 

maioria dos idosos prefere adoptar estilos de vida mais sedentários devido a 

factores sociais e culturais, pois actualmente o exercício é ainda visto como 

inadequado para este escalão etário. 

Parece evidente que a questão colocada no início deste trabalho se 

encontra esclarecida, na medida em que, ficou patente que a AF é um 

comportamento bastante complexo, influenciado por vários factores, sendo o 

conhecimento dos benefícios apenas um deles. Para que haja alterações de 

comportamento é necessário existir uma conjugação desses factores de forma 

a facilitar a adesão à prática.  

Assim, parece ser fundamental a existência de mudanças externas ao 

idoso, nomeadamente o seu meio envolvente deve proporcionar-lhe a 

possibilidade de este assumir hábitos de vida saudável; a sociedade deve 

assegurar um nível económico aceitável e deve incentivá-los, demonstrando o 

quão benéfico é ser activo. No entanto, são igualmente imprescindíveis as 

mudanças internas. A vontade do idoso, a sua motivação para a prática de 

exercício e AF deve ser intrínseca. A motivação é responsável pela selecção e 

preferência por determinada actividade, pela persistência nessa actividade 

(Cruz, 1996).  
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