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Resumo 

A sociedade vigente enxerga a velhice como uma fase da vida associada à 

doenças. Com caráter preventivo, a atividade física vem sendo associada à bem 

estar e qualidade de vida principalmente para os idosos. O presente estudo de 

campo, do tipo correlacional, busca compreender a importância da prática da 

atividade física para o bem estar na terceira idade. Foi realizada uma análise 

qualitativa, provinda da participação de vinte e oito senhoras que serão divididas em 

dois grupos, as praticantes de atividade física e as sedentárias, por meio de um 

questionário próprio que será baseado em duas escalas: EBEP (Escala de Bem 

Estar Psicológico) e IPAQ (Questionário Internacional de Atividade Física). O 

objetivo primário deste projeto preocupa-se em identificar e analisar diferenças da 

sensação de bem-estar entre as idosas que praticam atividade física e as que não 

são praticantes. A hipótese estabelecida é que a sensação de bem-estar é mais 

elevada em praticantes de atividades físicas e os resultados esperados são aqueles 

que condizem com a hipótese. Palavras Chave: Satisfação; Qualidade de Vida; 

Velhice; Exercício físico; Idosos.  

Introdução 

A qualidade de vida e o bem-estar são encarados como fatores importantes 

na vida da população de modo geral. Ao mesmo tempo, ambos os conceitos são 

considerados sinônimos pela mesma, o que é um dos vários mitos do senso comum.  

Irigaray, Schneider & Gomes (2010) afirmam que a qualidade de vida é 

construída a partir de fatores multidimensionais que compreendem aspectos 

intrapessoais e sociais a cerca da relação indivíduo-ambiente de sua vida. E o bem 

estar, por sua vez, entra como um componente da qualidade de vida, sendo 

responsável pela capacidade do indivíduo de perceber sua vida de maneira positiva, 

mantendo seu desenvolvimento continuado na velhice com autonomia, boas 

relações interpessoais e um propósito para sua vida.  

A sociedade tende a fazer uma representação negativa da velhice, associada 

com doenças. Assim, o indivíduo pertencente a essa sociedade, passa a ter medo 

de envelhecer e a acreditar nesta associação. A literatura destaca que a atividade 

física é grande aliada para que ocorra um envelhecimento saudável. Santana e Maia 

(2009), afirmam que o idoso que se exercita corre menos riscos às enfermidades e 

enfrenta melhor o estresse diário. 



A falta de atividade física (sedentarismo) é um problema geral da população. 

E segundo Duarte, Laurenti, Lebrão & Oliveira (2007) existem vários fatores que 

podem levar esses idosos a perda de funcionalidade como o declínio cognitivo e a 

obesidade.  

Atualmente as medidas que asseguram os direitos sociais do idoso, como 

sujeito ativo na sociedade, não são suficientemente conhecidas pela população 

brasileira, embora com o advento da lei nº 8842/94, que impõem como dever das 

instâncias públicas, a promoção de condições favoráveis à criação de mecanismos 

que viabilizem o fortalecimento da relação envelhecimento e bem estar.  

É com esse intuito que estudamos este tema, conscientizar e incentivar a 

prática de atividades físicas em mulheres da terceira idade. Para que estas senhoras 

possam aproveitar seus momentos sem ter a necessidade de estar amparada por 

um cuidador.  

Objetivos 

Identificar e analisar as diferenças da sensação de bem-estar entre idosas 

que praticam e que não praticam atividade física. Os Objetivos Específicos são: 

identificar as diferenças apresentadas em relação ao bem-estar de idosas que 

praticam e não praticam atividades físicas, assim como a pré-disposição de tais 

senhoras a participar dessas atividades; avaliar os fatores motivadores da atividade 

física na velhice; verificar qual destes grupos apresenta maior sensação de bem 

estar.  

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo correlacional, com análise 

qualitativa e quantitativa dos dados coletados.  

Convidaremos a participar desta pesquisa 30 idosas voluntárias, escolhidas 

por conveniência. Apenas mulheres participarão do estudo, pelo fato de serem mais 

solicitas e acessíveis e, principalmente pelo fenômeno de feminilização que ocorre 

no processo de envelhecimento, ou seja, existem mais mulheres do que homens 

nesta fase do desenvolvimento humano.  

O material utilizado foi um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE); cujo objetivo é permitir ao voluntário a decisão de participar ou não da 

pesquisa. Após o conhecimento dos objetivos e procedimentos, foi aplicado o 

Questionário elaborado pelos pesquisadores. Para isso, utilizamos dois instrumentos 



que serviram de fundamento à criação do Questionário elaborado pelos 

pesquisadores, sendo esses, a EBEP e o IPAQ.  

Desenvolvimento 

Para realização de tal estudo foi solicitado a 30 idosas que respondessem ao 

questionário próprio. Desta forma, ocorreu uma divisão dessas participantes em dois 

grupos: as praticantes de atividade física e as não praticantes.  

Para nossa análise dos dados faremos uma mensuração das questões 

respondidas pelas participantes. Em seguida iremos comparar as respostas das 

participantes por meio de testes estatísticos como o qui-quadrado, a fim de verificar 

se a sensação de bem estar é mais relevante nas idosas que praticam atividade 

física ou se é mais evidente este bem estar nas idosas que não praticam. O nível de 

significância será de 0,05%.  

Resultados Preliminares 

Participaram 30 mulheres, porém, devido a critério de exclusão e por não 

concluir o questionário, 2 dessas senhoras não puderam entrar na amostra. 

A média de idade das participantes é de 70,36, dentre estas 55% não 

trabalham. Entre as demais que trabalham, 33% trabalham de 5 a 6 e de 7 a 8 horas 

por dia. Verificou-se 25% das entrevistadas não concluíram o ensino 

fundamental.Quanto a avaliação da própria saúde, 40% das participantes acreditam 

ter uma saúde muito boa. Espera-se, com o decorrer das análises estatísticas, que 

as idosas ativas fisicamente tenham melhor resultado no bem estar físico do que as 

idosas sedentárias. 
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