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CONSCIÊNCIA CORPORAL EM IDOSOS: UMA PERSPECTIVA PARA A 
PRESERVAÇÃO MOTORA 

 
1. RESUMO 

O trabalho busca focar os efeitos da atividade física sistemática em adultos mais 
velhos sob a perspectiva da consciência corporal. Para tal, foi explorada a 
percepção da melhoria ou da preservação motora após vivência em um programa 
para terceira idade em instituição de esportes e lazer mantido pelo setor privado. Os 
resultados foram obtidos através de questionário cujos participantes foram 
convidados a responder questões objetivas e descrever suas percepções sobre a 
melhoria de seus movimentos nas tarefas diárias e na caminhada. Concluiu-se que o 
grupo entrevistado tem relativa consciência corporal, pois consegue identificar as 
melhoras oriundas da atividade física, mas não consegue, na maioria, relatar as 
sensações quanto ao potencial e às limitações de seu corpo de forma a participar da 
intervenção necessária ao seu pleno desenvolvimento motor.  

Palavras-chave: consciência corporal - preservação motora – idosos 

 
2. INTRODUÇÃO 

O estudo de Gallahue (2005) sobre o desenvolvimento motor humano, que 

contempla todas as fases da vida inclusive a adulta, aponta que o desenvolvimento 

motor torna-se descontínuo em um sistema auto organizado à medida que a idade 

avança. Ao analisarmos a premissa, enquanto profissionais da área de Educação 

Física, nos deparamos com uma questão, sobre o tipo de atividade física passível de 

promover a desaceleração do declínio motor, ou mais realisticamente, de promover 
a preservação das capacidades motoras na fase do envelhecimento. 

Refletindo sobre as possibilidades de intervenção nesse processo de 

descontinuidade motora através de uma breve busca na literatura, verificamos que 

as atividades que predominam no universo do trabalho corporal da EF são 

reproduzidas nas práticas dirigidas aos idosos diferenciando-as na intensidade, 

duração, frequência, pausa e carga a ser utilizada. Interessante a análise abaixo:  
 
Toda a proposta técnica do trabalho priorizava tão somente o aspecto da 
condição física do idoso, relevando assim o seu sentido “utilitarista”, 
relacionando a prática da atividade à necessidade de sobrevivência. Com 
isso ela atendia ao conceito higienista, que entende a atividade física 
basicamente como meio de prevenção e conservação da saúde. (SILVA, 
1982, apud MARQUEZ FILHO, 1998). 

  

Outra linha, contudo, que atua na promoção do bem estar geral foi 

apresentada por Jesus (1992), Marques Filho (1998), Brandl (2002) e Wabah (1982). 
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Esses autores remetem à prática de atividades que buscam antes de tudo 

conscientizar o indivíduo sobre o seu próprio potencial físico, dentro da relação do 

corpo consigo mesmo, com os outros corpos e com objetos do seu mundo. O 
diferencial desta é que ela se preocupa mais com o autoconhecimento do que do 

trabalho corporal mecânico prevalente na cultura da EF. O estudo de Jesus (1992) 

através de um programa de consciência corporal por ele implantado, despertou a 

motivação para um estudo acerca do seu efeito no comportamento motor do idoso, 

levando à busca inicial de respostas para a seguinte questão:  

- Qual o grau de percepção que o idoso tem em relação às limitações ou ao 
pontencial do seu corpo ou partes dele, no que tange à sua motricidade, 
enquanto participante de um programa de ginástica convencional? 

  

Segundo WAHBA (1982), apud JESUS (1992), vivência corporal pode ser 

entendida como sinônimo do viver ou experienciar o próprio corpo em busca do 

autoconhecimento, sob o prisma da psicologia e de várias técnicas de abordagem 
corporal. Tentando desvendar um pouco este conceito, esse estudo busca identificar 

o grau da conscientização corporal em pessoas idosas em relação à sua motricidade 

durante a prática de atividades físicas sistemáticas. 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1 GERAL – Verificar o grau de consciência corporal em pessoas idosas 

considerando seu desenvolvimento motor proporcionado pela atividade física 

sistemática.  
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS – Verificar as práticas corporais de caráter 

educacional num programa de ginástica convencional para um grupo de 

terceira idade. Identificar o grau de autoconhecimento dos participantes do 

programa sobre suas sensações, expressão corporal, noção espacial, 
equilíbrio, flexibilidade, e outros que interferem no desenvolvimento motor. 

4. METODOLOGIA 

Considerando a importância da atividade física para a manutenção da 

aptidão motora, o estudo verificou a consciência corporal do idoso em relação às 

mudanças no seu desempenho motor com a prática sistemática de exercícios.  
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4.1 MÉTODO 

Foi escolhido um programa de esporte e lazer oferecido por uma instituição 

mantida pelo setor privado para a realização do estudo inicial, de natureza 
exploratória. O programa é voltado para a terceira idade e desenvolve atividades de 

treinamento de força e resistência muscular, flexibilidade articular, exercícios 

aeróbios, de equilíbrio, coordenação, agilidade, potência entre outros que fazem 

parte das prescrições para o desenvolvimento de habilidades físicas em grupo. As 

atividades são propostas em vários formatos como circuitos e exercícios 

padronizados como ginástica geral ou de academia. 
   

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

Onze pessoas com idade entre 65 e 83 anos que participam do programa há 

três meses no mínimo até vinte anos.  

4.3 AVALIAÇÃO 

Foi utilizado um questionário dividido em duas partes:  

I) Composta de doze (12) questões objetivas abordando as categorias:- a) 

ritmo e tensão facial, b) equilíbrio e marcha, c) respiração, d) flexibilidade, e) postura 

geral do corpo e coluna, f) Encaixe das articulações (ombro, quadris e abdômen). As 

questões foram organizadas visando respostas diretas, com três opções: - sim = 

percebi melhora; não = não houve melhora; não sei = não percebo se houve 
melhora. 

 
II) Composta por uma (01) questão aberta para possibilitar a descrição livre 

de suas percepções. Foi analisado o contexto e trechos significativos para a 

questão:  

 Fale um pouco sobre alguma mudança que você percebeu ao longo da 
prática de exercícios, considerando o movimento do corpo na execução 
das tarefas diárias e na caminhada.  Seguem os depoimentos: 
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5. DESENVOLVIMENTO 
5.1 ENVELHECIMENTO 

As estatísticas demográficas apontam aumento considerável na expectativa 

de vida nas últimas décadas devido ao avanço da ciência no controle de muitas 

doenças. De acordo com Matsudo (2001), a população de pessoas acima de 65 
anos aumentará 82% em 2020, e no Brasil, segundo o IBGE (2012), a expectativa 

de vida ao nascer alcançou 73,95 anos em 2012, e a projeção para 2020 é de 76,06 

anos. Esses indicadores tem motivado muitas pesquisas visando à redução e 

minimização dos efeitos negativos do avanço da idade cronológica no organismo. 

 O envelhecimento, segundo Spirduso (2005), é entendido como uma série de 

processos que ocorre nos organismos vivos e que com o passar do tempo leva à 

perda da adaptabilidade, alteração funcional e eventualmente à morte. Para o autor 

ele pode ser primário, quando se refere às alterações naturais da hereditariedade 

que acontecem na estrutura e a composição das células com a idade, e secundário, 

quando se refere à aceleração do processo como resultado da influência da doença 

e dos fatores ambientais.  
 Ao analisar as teorias do envelhecimento, Matsudo (2001) coloca-o como um 

processo multidimensional e multidirecional, já que existe uma variabilidade na taxa 

e na direção das mudanças (ganhos e perdas) em diferentes características em 

cada indivíduo e entre o indivíduo.  

Gallahue e Ozmun (2005), explicam o princípio da variação interindividual ao 

colocar que tanto a genética quanto o estilo de vida desempenham papéis vitais na 
determinação dos ciclos de vida dos indivíduos. Mesmo que a pessoa possui em seu 

código genético as estruturas para uma vida longa, suas escolhas de estilo de vida 

afetarão sua longevidade, determinando se esta atingirá seu potencial genético. Em 

paralelo, consideram o princípio da variação intraindividual, em que sistemas 

fisiológicos individuais não necessariamente experimentam declínios relacionados à 

idade em um mesmo ritmo. A combinação dos três princípios de especificidade da 

tarefa, variação interindividual e variação intraindividual, com o conhecimento de que 

o desempenho motor pode variar de acordo com a tarefa, o ambiente e o indivíduo, 

fornece-nos a base para avaliar o desempenho motor de adultos a partir de uma 

base individual e não generalizadora. 
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5.2  DESEMPENHO MOTOR EM ADULTOS                            

 O desenvolvimento motor com base nas idéias de Gallahue & Ozmun (2005), 

é uma área que explica e identifica os movimentos, padronizando as habilidades em 

cada fase da vida num processo seqüencial e contínuo. Para os autores na vida 

adulta o processo de desenvolvimento motor torna-se descontínuo em um sistema 

autoorganizado, considerando a interação entre a hereditariedade e o ambiente, que 

influenciam na execução de uma tarefa motora além de certas estruturas genéticas. 

Com a acentuação da idade, as ações motoras tendem a acomodar as alterações 

orgânicas pelas quais o indivíduo passa e nesse processo chega-se ao 

envelhecimento através de um processo gradual, universal e irreversível, 

provocando uma perda funcional progressiva no organismo. E dada a complexidade 

do envelhecimento, esses autores consideram-na como sendo uma fase de 

desenvolvimento, e como qualquer outra, envolve perdas, ganhos, manutenções e 
transformações de funções e estruturas do organismo - embora as perdas superem 

os ganhos, porque a capacidade que os sistemas orgânicos têm de reparar suas 

funções são reduzidas. E várias alterações da estrutura óssea aparecem à medida 

que a pessoa envelhece. Se os músculos que apóiam a coluna mantiverem as 

forças, evitam ou desaceleram a perda no conteúdo mineral ósseo. A força 

muscular, a redução de flexibilidade, a perda de células do cérebro no decorrer do 

tempo sem criar substituições; e o sistema músculoesquelético que protege os 

órgãos internos, dá forma ao corpo e atua como alavancas a partir das quais os 

músculos se prendem, são importantes sistemas ao funcionamento pleno das 

capacidades motoras de um adulto. Enfim, declínios observados no desempenho 

motor podem ser o resultado da degeneração fisiológica, fatores psicológicos, 
condições ambientais, exigências da tarefa, doenças, estilo de vida ou combinações 

desses elementos.   

  
5.3 CORPOREIDADE E CONSCIÊNCIA CORPORAL  

Weill e Tampakow (2012, p.248-259) mostram em suas pesquisas que o 

homem não consegue esconder sua linguagem inconsciente de um observador 
avisado e nem mesmo dele! Isto porque o homem não tomou consciência da 

estrutura tripla de sua unidade (instinto, emoção e razão). Ele precisa saber que ele 

é um, dois ou mesmo três estados em desarmonia desde que consiga ficar à testa 
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deles. A rara harmonia plena e intensa entre os três estágios é sempre de curta 

duração; normalmente dão-se mal, e cada qual manifesta isso livremente pela lei do 

que for mais forte em dado momento. Para os autores é possível tornar-nos 
conscientes de nossas posturas e querermos controlá-las, mas só conseguiremos 

isso durante alguns segundos ou no máximo minutos, dado o estádio evolutivo em 

que nos achamos. Para tal eles descrevem algumas técnicas que podem promover 

mudanças no nosso ser mental, emocional e instintivo, as quais destacamos duas:  

 O método Moshe Feldenkrais, é fundamentado na teoria de que nós podemos 

aperfeiçoar simultaneamente nos planos das sensações das emoções e da mente 

a partir do movimento, pois este está na base de toda tomada de consciência. E 

como o sistema nervoso se ocupa principalmente do movimento, através de 

exercícios especiais ele consegue mudar diretamente a programação cerebral, 

pois o movimento só pode mudar ao se produzir, em primeiro lugar, uma 
modificação no cérebro. (P.271) 

 A Técnica de Alexander e a Técnica de Rolf, ambas têm como principal elemento 

o centro de gravidade e buscam corrigir a verticalidade, o equilíbrio muscular para 

se ter comunicação vital inteiramente livre, e para que a energia e os fluidos vitais 

possam circular livremente tanto como expressão corporal ou emocional para um 
homem integrado. (P. 271, 273) 

 

A percepção corporal é trabalhada explorando os princípios do movimento 

nas diversas técnicas. A Técnica Klauss Vianna, que revolucionou o método de 

expressão corporal na dança e no teatro, também enfatiza o movimento consciente 

como forma de acordar a percepção corporal, trabalhando de forma a estimular o 
sentir do próprio corpo. Isto se dá, segundo Miller (2005), gerando movimentos que 

buscam ampliar a capacidade de adaptação do corpo em diversas realidades, 

flexibilizando-o e não enrijecendo-o, no que supostamente possa ser considerado o 

melhor. Tais ideias podem ser elucidadas nos trechos a seguir: 

A “Escuta do Corpo” é um dos princípios da Técnica Klauss Vianna: um 
olhar para dentro, para o movimento se exteriorizar com sua individualidade, 
traçando um caminho de dentro para fora, em sintonia com o de fora para 
dentro e, com o de dentro para dentro, criando assim, uma rede de 
percepções. (P.21).   

A destreza não é o foco da aula [...], é uma prática corporal que dá espaço à 
criatividade, onde são trabalhados elementos técnicos necessários para o 
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corpo, resultando uma melhor execução e expressão do movimento. A 
abordagem é o uso da técnica como construção de um corpo próprio, 
buscando um caminho para acessar o próprio corpo, que é diferente do 
corpo do outro. (P.19) 

 

A literatura interpreta o corpo muito além da anatomia e fisiologia. Para 

Freitas (1999) apud Bleil (2011), por exemplo, o que marca o ser humano, são as 

relações dialéticas entre o corpo, a alma e o mundo no qual se manifestam as 

relações que o transformam em uma corporeidade, a unidade expressiva da 

existência. Assim, podemos traduzir consciência corporal como o ato de prestar 
atenção aos próprios movimentos e a relação do seu corpo com o espaço que ele 

ocupa, com seus músculos e articulações. É uma forma de despertar no indivíduo 

um olhar investigativo e crítico para o próprio corpo, ajudando-o a construir a 

dialética, e que também poderá lhe proporcionar a ampliação de sua capacidade de 

movimento.  

 
6. RESULTADOS 

O grupo foi convidado a participar, mediante explanação sobre o objetivo da 

pesquisa, e o termo de consentimento. Houve adesão de onze pessoas ou 55%. 
 
PARTE I – Questionário objetivo sobre a percepção de melhora nos 

movimentos com a prática da atividade física sistemática. 

  PERCEPÇÃO   

CATEGORIAS SIM NÃO NÃO SEI TOTAL MELHORA 

RESPIRAÇÃO 11 0 0 11 100% 
RITMO 11 0 0 11 100% 
TENSÃO FACIAL 11 0 0 11 100% 
FLEXIBILIDADE 11 0 0 11 100% 
POSTURA GERAL 11 0 0 11 100% 
DORES OSTEOMUSCULARES 9 1 1 11 99% 
COLUNA 11 0 0 11 100% 
ENCAIXE OMBRO 8 0 3 11 88% 
ENCAIXE QUADRIL 9 0 3 11 99% 
ENCAIXE ABDOMEN 8 0 2 11 88% 
EQUILIBRIO 7 4 0 11 77% 
CAMINHADA 7 4 0 11 77% 

Quadro 1 – Quadro sintético das respostas ao questionário aplicado sobre a percepção 
de melhora nos movimentos com a prática de exercícios físicos. 

 
Através dos dados podemos concluir que: 
 

1. A percepção de melhora foi de 100% em 5 categorias: ritmo e tensão facial, 
flexibilidade, respiração e postura da coluna com 11 respostas positivas. 
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2. A percepção de não melhora foi observada em 44% na categoria equilíbrio e 
caminhada com 04 respostas negativas em cada; e em 0,5% para as dores 
osteomusculares com 01 resposta negativa. 
 

3. A ausência de percepção foi verificada 09 vezes no total, assim distribuídas: - 
03 para o encaixe das articulações do ombro (33%); 02 para o abdômen (33%);  
03 para o quadril (33%); e 01 para as dores osteomusculares (11%). 

 

PARTE II – QUESTÃO SUBJETIVA 

Sujeito 1 – 18 meses no Grupo 
“Antes o meu corpo era muito duro, agora faço os exercícios com mais leveza, sem 
doer. Já encosto as mãos nos pés, antes chegava só até os joelhos. Sinto-me bem 
melhor agora com a ginástica. Nossa professora Stella é muito boa e está 
melhorando nosso desempenho.”  
- No discurso, o sujeito percebe significativa melhora nos movimentos 

corporais enfatizando a soltura das regiões tensas, a redução da dor e a 
flexibilidade, revelando uma consciência corporal importante. 

 
Sujeito 2 – 20 anos no Grupo  
“Quando não venho na ginástica sinto o corpo dolorido, falta dos movimentos esta 
ginástica me ajuda muito”. 
- A descrição denota importante percepção de melhora, sem detalhes sobre 

as reais limitações ou potenciais sobre o corpo. 
Sujeito 3 – 3 anos no grupo 
“Melhorou a coluna em geral a postura melhorou 80%. Ginástica para mim é tudo, 
tudo de bom!” 
- O discurso revela o bem estar e a melhora da postura em especial da 

coluna, embora bastante objetivo. 
 
Sujeito 4 – 1 ano no Grupo 
“Estou mais ágil nas minhas tarefas e a respiração melhorou.” 
- O discurso do sujeito 4 descreve suscintamente o reflexo da ginástica na 
melhoria respiratória e agilidade. 
 
Sujeito 5 – 6 anos no grupo 
“Qualidade melhor de vida, melhor respiração.”  
- A descrição sujeito 5 se limitou ao bordão da qualidade de vida com menção 

de melhora somente sobre a parte respiratória. 
 
Sujeito 6 – 3 meses no grupo 
“Senti uma pouca melhora em todos os sentidos e menos no equilíbrio, apesar do pouco 
tempo que frequento a ginástica. Mas estou contente.”  
- Essa descrição revela a melhoria geral, e a não melhoria sobre o equilíbrio. 
 
Sujeito 7 – 20 anos 
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“Consigo manter o peso sempre igual – de acordo com minha altura. Tenho muito mais ânimo 
e disposição para as tarefas do dia-a-dia.”  
- O conteúdo aqui destaca a manutenção do peso corporal que é importante, 
além da disposição geral para as atividades diárias, sem maiores detalhes. 
 
Sujeito 8 – 3 meses 
“Melhorou muito em tudo.” 
- A descrição foi objetiva e generalizada não entrando em nenhum pormenor 

quanto às vivências corporais. 
 
Sujeito 9 – 18 meses no grupo 
“Melhorou no equilíbrio e na postura em geral.” 
- Essa descrição apesar de objetiva pontua as categorias em que foram 

percebidas melhoras. 
 
Sujeito 10 – 18 meses no grupo 
“Meu comentário é o seguinte, temos de cuidar de nossa saúde tanto interna quanto externa, 
viver em harmonia é o melhor remédio. Estou bem e às vezes meio ansiosa, mas acho que 
faz parte da vida.”  
- Discurso genérico sobre os cuidados gerais com a saúde e estilo de vida. 
 
Sujeito 11 – 18 meses no grupo 
“Eu adoro a ginástica porque ela me faz querer sair dançando, daí eu entrei numa escola de 
dança para aprender dançar e me sentir feliz.  Eu faço ginástica aqui e também faço aulas de 
dança duas vezes por semana na escola [...]. Isso me faz sentir bem e feliz comigo e com 
meu corpo.” 
- O discurso retrata uma consciência sobre a sensação boa que a dança e a 
ginástica proporcionam, motivando-a à busca de novas vivências corporais.  

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os discursos revelam percepções altamente dimensionadas sobre a melhora 

da motricidade como um todo. Essa positividade aponta que o programa de 

ginástica apresenta resultados físicos nitidamente reais, mediante exercícios bem 

planejados e bem orientados. Mas a consciência corporal como a coisa em si, 

limitou-se a jargões como “estilo de vida”, “qualidade de vida”, “tudo de bom”, 

“harmonia” ou a avaliações genéricas mesmo com a larga experiência da muitos 

com a cultura corporal. Esse tipo de percepção nos leva a refletir sobre a 

necessidade de desenvolver as técnicas voltadas à conscientização corporal, porque 

segundo Miller (2005, p.19), elas trazem elementos ricos para a flexibilização das 

articulações e do movimento, com o autoconhecimento e autodomínio para o 
movimento, promovendo ao mesmo tempo estímulos que gerem conflitos e novas 

musculaturas para acessar o novo; ou das oposições para nascer o movimento. 

Correia (2011) também defende que a prática pedagógica da EF deve proporcionar 
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aos sujeitos a consciência de seu corpo por meio de uma organização metodológica 

qualitativa, que permita a participação, a intervenção, a comunicação, a criatividade, 

o sentir e o perceber a relação homem-mundo. Ambas afirmativas sugerem uma 
perspectiva mais apropriada para o trabalho corporal com idosos devido às suas 

dificuldades na execução dos exercícios convencionais. Se as atividades que 

norteiam a corporeidade consciente forem estimuladas na fase do envelhecimento, a 

autonomia física, desenvolvendo a preservação motora de forma consciente, 

acontecerá de forma mais fluida ou como o autor acima preconiza, em um contexto 

dialético entre o corpo, a alma e o mundo. 
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