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RESUMO 

 
Em diversos municípios no Brasil, e até mesmo em diversos países, vem sendo estudadas 
políticas públicas voltadas a estratégias de inclusão da terceira idade em atividades 
esportivas, físicas e de lazer, que otimizem a qualidade de vida deste público. Essa iniciativa, 
conforme descrito em várias pesquisas, corroboram para a diminuição dos gastos públicos 
com a saúde do idoso, pois é um importante meio de promoção e prevenção à saúde dos 
cidadãos desta faixa etária. Pesquisadores afirmam que a inclusão do idoso em atividades 
físicas, esportivas e de lazer contribui em vários aspectos para que o idoso modifique a vida 
sedentária pelo movimento físico, mental e social. As pessoas idosas que participam deste 
movimento desenvolvem hábitos mais saudáveis, envolvem-se mais socialmente, pois o 
hábito contribui com a redução de desenvolvimento de doenças físicas e mentais, assim dizem 
os cardiologistas e geriontologistas, e essa fala vem sendo unânime. Entretanto, ainda 
existem municípios que não partilham da mesma opinião. O objetivo desse trabalho é 
descrever estratégias para a inclusão do idoso nas atividades oferecidas pelo Programa de 
Esporte e Lazer na Cidade – PELC, que esta sendo recentemente implantado em Sete Lagoas 
- MG. A metodologia consiste na interpretação dos textos e pesquisas, a fim de identificar 
aspectos motivadores para a inclusão e permanência da pessoa idosa nos programas 
voltados a atividades esportivas, físicas e de lazer, para atingir o objetivo aqui proposto. 
 
Palavras-chave: Pessoas idosas. Esporte. Inclusão. Qualidade de vida. Saúde. 
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INTRODUÇÃO  
 

 

 Este documento tem por finalidade apresentar estratégias de inclusão da 

terceira idade em atividades esportivas recreativas e de lazer, a fim de melhorar a 

qualidade de vida e a saúde tanto física, quanto mental, ilustrando a aplicação de uma 

estratégia através de um exemplo real. 

 O termo terceira idade é utilizado para destacar pessoas com mais de 65 anos 

de idade. O estatuto do idoso, lei n° 10.741, de 1° de outubro de 2003, define que a 

pessoa atinge a condição de idosa aos 65 anos de idade (predominantemente acima 

de 60 anos). Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

a população idosa no Brasil vem aumentando substancialmente nos últimos 17 anos, 

em média de 10,8% ao ano, totalizando um número aproximado de 20.582.551 

pessoas acima de 60 anos. Ainda que: 

 

[...] essas mudanças se acentuaram devido ao declínio expressivo nos níveis 
de fecundidade, redução na taxa de crescimento populacional e alterações 
na pirâmide etária, daí resultando o incremento mais lento do número de 
crianças e adolescentes paralelamente ao aumento contínuo da população 
em idade ativa e da população idosa. (IBGE, 2010) 

 

 Entretanto apesar destes fatores serem relevantes, algumas pesquisas de 

geriatras e de cardiologistas afirmam que “as pessoas idosas vem cuidando da saúde 

física com mais frequência”. E ainda, indivíduos com mais de 65 anos que apresentam 

uma vida física ativa possuem condicionamento físico melhor do que pessoas que 

chegam a essa idade e apresentam uma vida sedentária; como consequência elas 

vivem mais tempo, como mostra a pesquisa publicada por James Gallagher na revista 

British Journal of Sports Medicine. 

Os pesquisadores acompanharam 5.700 noruegueses, entre 68 e 77 anos, 
durante 12 anos e uma das conclusões foi a de que os idosos que praticavam 
ao menos três horas de atividades físicas por semana, viveram cerca de cinco 
anos a mais do que os sedentários. Assim, a prática de meia hora de 
exercícios, seis dias por semana, está ligada a uma redução de 40% no risco 
de morte em idosos. o estudo mostrou que qualquer tipo de exercício, seja 
leve ou moderado, tem impacto na expectativa de vida. (GALLAGHER. J, 
publicado no British Journal of Sports Medicine, 2015) 

 No entanto, para que as pessoas acima de 60 anos que levavam uma vida 

sedentária possam iniciar atividades esportivas, físicas e de lazer, são necessários 
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alguns cuidados. Uma avaliação médica é fundamental, bem como o planejamento e 

a prescrição das atividades.  

 A avaliação médica ou exame-clínico tem o objetivo de identificar doenças 

pregressas e atuais, o estado nutricional, o uso de medicamentos e limitações 

musculoesqueléticas. Um teste ergométrico é indicado nestes casos. Este é um 

exame complementar que, além de detectar isquemias miocárdicas induzidas pelo 

esforço, avalia também o risco de doença arterial coronária (DAC) e incluem medidas 

da ventilação pulmonar, testes de força muscular e de flexibilidade, análise postural e 

massa muscular. A análise dos resultados irá contribuir para o planejamento de 

atividades esportivas, físicas e de lazer que favoreçam a qualidade de vida do 

indivíduo e otimize o desempenho deste quando da prática da modalidade executada. 

 Após a avaliação médica, a próxima fase é o planejamento das atividades a 

serem executadas pelo educador físico. O planejamento das atividades deve 

considerar as afinidades pessoais dentro das possibilidades da pessoa idosa. Para 

um processo bem sucedido, deve-se integrar o lazer e a socialização. Essas 

atividades devem ocorrer em grupo e serem as mais variadas possíveis. 

 De acordo com os resultados da avaliação médica e o planejamento das 

atividades, existem alguns aspectos a serem ponderados na prescrição dos 

exercícios. Estes, de acordo com ROSA (2003) devem ser voltados a fatores 

determinantes da capacidade funcional do idoso, como o condicionamento 

cardiorrespiratório, a composição corporal e a flexibilidade. Para tanto, a prescrição 

dos exercícios em conjunto com o planejamento deve propor atividades motivadoras 

que dirijam esse público a quebrar ou, no mínimo, diminuir o sedentarismo e a 

incentivar o contato social. 

 Relacionar conceitualmente o programa físico com a saúde do idoso é uma 

tarefa fácil, mas sua execução na prática não é tão simples. As atividades devem 

promover a sensação de conforto físico e mental, trazer sensação de prazer, 

descontração, satisfação pessoal e sociabilidade e gerar entusiasmo pela vida. Mas 

isso deve ser atingido sem resultar em cansaço ou fadiga, ou ainda em ônus financeiro 

de médio ou alto custo, do contrário ele deixará de praticá-las.  

 Segundo o Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741, de 1º de outubro de 2003, no seu 

artigo 3º, é de obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público 

em assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
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saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 

cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 

 FREITAS (2007) destaca a importância da participação da população idosa em 

programas de âmbito público, de valorização e convívio social, além de ressaltar 

aspectos motivacionais que influenciam a adesão e a permanência dos idosos nesses 

programas que oferecem atividades físicas.  Ainda, conforme o autor, 

 

Com maior acesso à informação e à participação ativa em diferentes 
modalidades, marca da sociedade contemporânea, o idoso vem tendo 
oportunidades de participar dos diversos Programas/Projetos de âmbito 
Público, de valorização e convívio social, voltados à promoção de saúde, 
exaltando exercícios físicos escolhidos de forma democrática, para uma 
população que tem motivo suficiente para sair do sedentarismo, na busca de 
um estilo de vida para viver bem e com uma qualidade de vida que seja 
positiva a cada ganho com o exercício físico. (FREITAS, 2007) 
 
 

 Também aponta como aspectos motivacionais, o relacionamento social, a 

valorização e o bem-estar. 

 
Na permanência, as sensações de ganho com o exercício tornaram-se uma 
prerrogativa, na qual os praticantes apontaram como essenciais resultados  
diretos ou indiretos que lhes fazem se sentir bem, com mais saúde e, 
psicológica e socialmente integrantes do processo. Estudos sobre o conceito 
de qualidade de vida encontraram como resultados a valorização pelos 
idosos do bom relacionamento com a família, com amigos e da participação 
em organizações socioculturais; da saúde; de hábitos saudáveis; alegria e 
amor; de uma condição financeira estável; do trabalho; da espiritualidade; da 
prática de trabalhos voluntários etc. (FREITAS, 2007) 

 

 Gestores de alguns municípios no Brasil reconhecem, por parte de algumas 

políticas públicas, a necessidade em programar a prática de atividades esportivas, 

físicas e de lazer direcionadas à população idosa. 

 O programa PELC1 é um incentivo e promove a prática esportiva voltada a 

diversas faixas etárias. Já o programa “Vida Saudável2” é voltado especificamente 

para a terceira idade.  

                                                           
1 PELC -  Programa Esporte e lazer da Cidade desenvolvido por intermédio da Secretaria Nacional de 
Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social (Snelis), proporciona a prática de atividades físicas, 
culturais e de lazer que envolvem todas as faixas etárias e as pessoas portadoras de deficiência, 
estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, favorece a pesquisa 
e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e lazer sejam tratados como 
políticas e direitos de todos. 

2 O Programa Vida Saudável, na sua essência, visa oportunizar a prática de exercícios físicos, 
atividades culturais e de lazer para o cidadão idoso, estimulando a convivência social, a formação de 
gestores e lideranças comunitária. 
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 No município de Sete Lagoas realizou-se a implementação do PELC, dando 

início a atividades esportivas recreativas para diversas faixas etárias. São 10 núcleos, 

distribuídos pela cidade de acordo com critérios do órgão de vigilância social da 

assistência social. Com o objetivo de inclusão da terceira idade, propôs-se o 

desenvolvimento de estratégias esportivas, recreativas e de lazer que os motivem a 

participação ativa. 

 Motivação é a principal estratégia para esta inclusão. Segundo MAGGIL (2008), 

motivação é definido como alguma força interior, impulso, intenção, etc. que leva uma 

pessoa a fazer algo ou agir de certa forma. Sendo assim, os aspectos motivacionais 

influenciam a adesão e permanência de idosos a programas de exercícios físicos.  

 Podemos citar alguns aspectos básicos que movem as pessoas a adotar um 

estilo de vida saudável com relação à saúde física, psicossocial e valores estéticos. 

 Em relação à condição física, os exercícios podem auxiliar na recuperação de 

lesões, melhorar o desempenho físico, melhorar a saúde, melhorar a postura, manter 

a forma.  

 Ao psicossocial, estes podem melhorar a autoestima, proporcionar sentimento 

de realização, construir amizades, relaxar, sentir prazer, disposição, reduzir ou 

eliminar a depressão e a ansiedade, sentir-se acolhido, assistido, aumentar o 

envolvimento com os outros, aumentar a sensação de pertencimento, ampliar os 

hábitos de saúde quanto às práticas esportivas recreativas e lazer. Por fim, os valores 

estéticos influenciam no parecer mais jovens, emagrecimento, melhorar a aparência, 

manter a forma, entre outros aspectos positivos. 

 Esses são motivos suficientes que podem levar o idoso a sair do sedentarismo 

e a aderir às práticas regularmente. Mas como integrá-los no processo? Promovendo 

politicas públicas, marketing, a fim de levar informação e provocação, incitando-os a 

participar, a envolverem-se com a prática e principalmente, promover essas ações 

voltadas o mais próximo da realidade deles.  

OBJETIVO 

 

 Propor estratégias esportivas recreativas e de lazer voltadas à pessoa idosa a 

fim de melhorar sua qualidade de vida e sua saúde, tanto física quanto mental.  
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METODOLOGIA 

 

 Por meio da explanação de pesquisas e artigos, a apreciação objetivou estudar 

os aspectos motivadores para a inclusão e permanência da pessoa idosa nos 

programas voltados a atividades esportivas, físicas e de lazer. Ficou evidente nas 

leituras a importância de buscarmos estratégias de marketing a fim de efetivarmos o 

objetivo proposto neste documento.  

 Por meio de levantamento de dados juntos ao CADÚNICO3, é feita uma busca 

ativa da população idosa. Após a coleta de dados, a Secretaria Municipal de Esportes 

e Lazer envia via correios folhetos informativos sobre o PELC contendo: 

 

 O que é o programa PELC; 

 Objetivos do PELC; 

 Público-Alvo; 

 Modalidades esportivas, recreativas e de lazer; 

 Locais de Inscrição. 

 

 Consecutivamente, promover um evento com atividades voltadas a este 

público. Por ser um evento público, atender a comunidade é necessário. As atividades 

podem ser flexíveis e direcionadas a cada faixa etária. 

 Após a inscrição definitiva do idoso, é importante o profissional Assistência 

Social realizar uma visita domiciliar, juntamente com um psicólogo ou agendar um 

atendimento para uma anamnese do idoso e posterior encaminhamento para 

avaliação médica. Essa avaliação ficará a critério do idoso, podendo ser realizada 

através da rede particular ou pelo SUS – Sistema Único de Saúde. 

 Das atividades a serem ofertadas aos idosos, podemos destacar as seguintes: 

ginástica, natação, hidroginástica, yoga, relaxamento, caminhada, bocha, tai chi 

chuan, cricket, jogos cognitivos (dama, xadrez, jogo da memória), artesanato, dança, 

entre outras. 

 Turmas conjecturadas: 8 turmas de ginástica, 3 turmas de natação, 3 turmas 

de hidroginástica, 3 turmas de yoga, 8 turmas de relaxamento, 8 turmas de 

                                                           
3 O Cadastro Único para Programas Sociais, também conhecido como CadÚnico, foi criado no ano 
de 2001 com intuito de coletar dados e informações para identificar todas as famílias de baixa renda 
existentes no país para fins de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. 

https://www.cadastrounico.eco.br/cadastro-unico-para-programas-sociais-do-governo-federal/
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caminhada, 6 turmas de bocha, 6 turmas de tai chi chuan, 4 turmas de cricket, 8 

turmas de jogos cognitivos (dama, xadrez, jogo da memória), 8 turmas de artesanato, 

10 turmas de dança. 

 Não há taxas para a inclusão no programa. O PELC é oferecido gratuitamente 

pela Prefeitura Municipal de Sete Lagoas. Os agentes e demais funcionários são 

contratados pela Secretaria de Esportes do município por meio de processo seletivo. 

São educadores físicos, psicólogos, assistentes sociais e estagiários da área. 

 A frequência das atividades é de duas a três vezes por semana, com duração 

de 40 a 50 minutos, com intensidade de leve a moderada, tendo em vista a 

possibilidade da presença de indivíduos com baixa capacidade funcional. 

 Considerando essa possibilidade, as atividades na fase inicial devem ter 

intensidade e duração menores, como por exemplo, 20 a 30 minutos intercalados com 

fases de aquecimento, exercícios de alongamento e mais lentos. 

 O educador físico deve observar a questão da intensidade, a fim de motivar o 

idoso a continuar a prática sem esforços excessivos e desnecessários. Altas 

intensidades podem elevar o índice de desistência devido a desconfortos musculares 

causados nas fases iniciais das atividades, ou mesmo pelo esforço requerido para 

acompanhar o ritmo do exercício. 

 Algumas recomendações devem ser ressaltadas a fim de assegurar uma 

adequada realização dos exercícios, tais como: realização dos exercícios somente em 

boas condições físicas, o uso de roupas e calçados adequados, boa alimentação 

prévia, execução das atividades de acordo com as orientações do educador, 

geralmente de forma lenta e gradativa, interrompendo a atividade caso haja dor ou 

desconforto e hidratação adequada, antes, durante e após as atividades. 

 Por se tratarem de pessoas idosas, é importante que o educador transmita 

segurança e afetividade, tanto na fase inicial quanto no decorrer do tempo em que 

esse público estiver desenvolvendo as atividades. O vínculo por meio desses 

sentimentos se fortalece e proporcionará sensação de conforto e acolhimento aos 

participantes, o que os motivará a persistir nas atividades e tornar a prática um hábito 

em suas vidas.  

CONCLUSÃO 
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 Observa-se no Brasil e em vários países um aumento na implantação de 

programas de atividades esportivas, recreativas e de lazer para o público idoso e 

demais faixas etárias. A criação de hábitos saudáveis por meio destas práticas vem 

contribuindo para a redução de gastos públicos na área da saúde. Diversas pesquisas 

corroboram os resultados obtidos sobre os benefícios os quais tais práticas têm 

alcançado.  

 A população idosa envolvida com atividades físicas, esportivas e de lazer tem 

atingido uma qualidade de vida melhor do que pessoas idosas que não aderiram a 

nenhum destes programas. Vale destacar ainda a importância do envolvimento social 

e o desenvolvimento de hábitos saudáveis por meio da prática constante das 

atividades, o que contribui com a redução no desenvolvimento de transtornos mentais 

e doenças físicas.  

 O exemplo aqui apresentado ilustra a estratégia de implantação e o 

funcionamento de um destes programas de atividades esportivas e lazer, voltado para 

o público idoso, no âmbito municipal. O programa em Sete Lagoas tem se mostrado, 

até o momento, como bem-sucedido, o que nos leva a concluir que programas 

semelhantes ao desenvolvido poderiam ser aplicados em outras cidades, levando os 

benefícios aqui apresentados à população destas localidades. 
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