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ATITUDES, PERCEPÇÃO DE QUALIDADE DE VIDA E CONDICIONAMENTO
FÍSICO COM PESSOAS NA TERCEIRA IDADE. 2005. 46 f. Teses (Mestrado).
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2005.
O desenvolvimento tecnológico vem reduzindo o esforço físico nas últimas décadas, exigindo
menos do organismo, levando as pessoas ao sedentarismo. Isto tem determinado um aumento
na expectativa de vida, ocasionando um grande número de pessoas aposentadas que precisam
ser reintegradas à comunidade. O fenômeno do envelhecimento tem sido foco de
pesquisadores de várias áreas do conhecimento, buscando identificar, nas pessoas com idade
acima de sessenta anos, algumas características para subsidiar programas de inclusão social,
além de tratamento mais adequado às doenças características desta faixa etária, numa
perspectiva psicossocial. Esta pesquisa teve como objetivo levantar, sob a perspectiva dos
sujeitos atendidos, alguns elementos de avaliação de programas de condicionamento físico
para pessoas que vivem na terceira idade. Neste sentido, foram construídas escalas de atitude
com base no modelo bifatorial proposto por Fishbein/Ajzen, buscando identificar a força de
crenças (b) sobre avaliações (e), de conteúdos relacionados à realização de programas de
condicionamento físico dirigido à terceira idade. Estudos de fidedignidade com base no índice
Alfa de Crombach identificaram homogeneidade nas escalas. Os resultados obtidos pela
administração em 30 pessoas com idades superiores a sessenta anos, alfabetizadas e sem
sintomatologia de doenças que pudessem impossibilitar a participação na pesquisa, indicaram
prevalência de fortes crenças sobre conteúdos positivos relacionados as subcategorias
referentes à Convívio Social, Teleologia, Maturidade/Realização/Enfrentamento, Relações
Conjugais com relação a Categoria 1, viver na terceira idade. Para outras subcategorias,
Animação, os dados acompanharam estes resultados, com exceção de um item, cuja dispersão
dos pontos no quadrante não permitiu uma análise da conjugação entre crenças e avaliações;
para Angústia, tal dispersão também prevaleceu, não havendo uma direção modal para a
conjugação entre cognições e afetos relacionados a conteúdos desta subcategoria.
Considerando a Categoria 2, foram encontradas fortes crenças a respeito de conteúdos
positivos relacionados a Efeitos Benéficos, Recreação e Ativação, relacionado a perspectiva
de participar de exercícios físicos neste momento da vida. Avaliações de medidas sobre a
administração do condicionamento físico demonstraram ao longo da fase de assimilação do
programa, ganhos significantes em todas avaliações realizadas, identificando mudanças de
atitudes com relação a efeitos negativos relacionados com o Esforço Físico exigidos durante a
realização das atividades prescritas. Considerando a perspectiva de inclusão social de pessoas
na terceira idade, como um desdobramento da participação em Programas de
Condicionamento Físico, os dados obtidos indicam, além da perspectiva de ganho em
condicionamento físico, uma busca pela quebra da inércia, convívio social e lazer. Tais
resultados permitem concluir que os programas de condicionamento físico representam um
elemento importante para o enfrentamento cotidiano pelas pessoas que vivem na terceira
idade, levando-as a uma postura ativa frente aos desafios da vida diária, além de incrementar
o processo de socialização e recuperação da auto-estima na interação social.
Palavras-chave: Atitudes, Terceira Idade, Condicionamento Físico.

ATTITUDES, PERCEPTION OF QUALITY OF LIFE IS PHYSICAL
CONDITIONING WITH PEOPLE IN THE THIRD AGE. 2005. 46 f. Thesis (Master).
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto,
2005.
The technological development comes reducing the physical effort in the last decades,
demanding less from the organism, taking the people to be sedentary. This has been
determining an increase in the life expectation, causing a great number of retired people that
you/they need to be reintegrated the community. The phenomenon of the aging has been
researchers' of several areas of the knowledge focus, looking for to identify, in the people
with age above sixty years, some characteristics to subsidize programs of social inclusion,
besides treatment more adapted to the characteristic diseases of this age group, in a
perspective psychosocial. This research had as objective to lift, under the perspective of the
assisted subjects, some elements of evaluation of programs of physical conditioning for
people that live in the third age. In this sense, attitude scales were built with base in the model
bilateral proposed by Fishbein/Ajzen, looking goes to identify by it forces of faiths (b) about
evaluations (e), of contents related to the accomplishment of programs of physical
conditioning driven to the third acts. Studies of trustworthy based in the index Alpha of
Crombach identified homogeneity in the scales. The results obtained by the administration in
30 people with acts over sixty years, alphabetized and without symptoms of diseases that
could disable the participation in the research, they indicated prevalence of strong faiths on
related positive contents the referring subcategories Social to Conviviality, Teleology,
Maturities/Realizes/ Entrencherment, Married Relationships with relationship the Category
1, to live in the third acts. For another subcategories, Animation, the data accompanied these
results, except for an item, whose dispersion of the points in the quadrant didn't allow an
analysis of the conjugation between faiths and evaluations; for Anguish, such dispersion also
prevailed, not having a modal direction for the conjugation between cognitions and related
affections the contents of this subcategories. Considering the Category 2, they were found
strong faiths regarding positive contents related to Beneficial Effects, Recreation and
Activation, related the perspective of participating at this time of physical exercises of the
life. Evaluations of measures about the administration of the physical conditioning
demonstrated along the phase of assimilation of the program, won significant in whole
accomplished evaluations, identifying changes of attitudes with relationship to negative
effects related with the Physical Effort demanded during the accomplishment of the
prescribed activities. Considering the perspective of people's social inclusion in the third age,
as an unfolding of the participation in Programs of Physical Conditioning, the obtained data
indicate, besides the gain perspective in physical conditioning, a search for the break of the
inertia, social conviviality and leisure. Such results allow to conclude that the programs of
physical conditioning represent an important element for the daily entrencherment for the
people that live in the third age, taking them to a posture activates front to the challenges of
the daily life, besides increasing the socializes process and recovery of the self-esteem in the
social interaction.
Word-key: Attitudes, Third Age, Physical Conditioning.
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1. INTRODUÇÃO

[...] Uma boa época para se pensar sobre a velhice é a juventude, porque então é
possível melhorar as chances de vir a vivê-la bem quando chegar. Se você planeja
passar o restante de sua vida em outro país, terá de aprender o máximo possível sobre
ele. Deverá ler sobre o clima, o povo, a história e a arquitetura desse país. Deverá
conversar com pessoas que lá viveram. Precisará, outrossim, aprender um pouco
sobre a língua falada nesse país. Você poderá viver bem lá, se se preparou com
36
antecedência.

Desde o século passado, um grande número de pesquisadores, das mais variadas
áreas do conhecimento, tem enfocado o fenômeno do envelhecimento, buscando identificar,
nos chamados indivíduos de terceira idade, suas características bio-psico-pedagógicas. Esta
concentração de esforços de psicólogos26,32,36 , fisiologistas26,34, médicos16,33, educadores
físicos23,25,29,35,37, visa, invariavelmente, proporcionar aos “idosos” uma maior integração
social, tratamento de doenças, suporte psicológico, e, portanto, melhores níveis de
participação na comunidade28.
Atualmente, o avanço da tecnologia e a comodidade proporcionada pelas descobertas
e invenções, aumentam a expectativa de vida, criando um contingente de pessoas que, pela
idade, são colocadas à margem do mercado de trabalho e que necessitam se manter
incorporadas à sociedade. Por outro lado, o progresso minimiza o desgaste físico, exigindo do
corpo humano uma reposição de atividades físicas que historicamente foram sendo
substituídas. Temos, assim, na modernidade, pessoas que já não mais trabalham e que têm à
disposição recursos que “as poupam” de exercícios físicos, o que não acontecia na
antiguidade.

1.1. Do Esforço Físico ao Exercício
Diante de um ambiente físico hostil, na pré-história, os homens tinham a necessidade
de proteger-se de forma mais eficaz para manter sua própria sobrevivência: desta forma,
mantinham, um condicionamento físico compatível com suas necessidades de sobrevivência e
de acordo com as exigências naturais da caça, pesca, fuga e outros.
Segundo Marinho22, os únicos meios de deslocamento eram os próprios pés; as
longas caminhadas davam ao homem resistência nas marchas para perseguir a caça e fugir do
inimigo, valendo-se da velocidade nas corridas; a imposição de acertar o alvo, quase sempre
móvel, treinava-o para os arremessos; as valas, os precipícios e os terrenos acidentados
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exercitavam-no constantemente nos saltos; o refúgio ou a busca de frutos em árvores altas,
com uso dos braços e pernas ensinaram-lhe a escalar; o transporte da caça e objetos pesados
mantinham o seu vigor físico e sua grande força muscular; a destreza veio com as lutas
contínuas corpo-a-corpo com o semelhante e com animais; desenvolveu aparatos que o
ajudaram a abater a caça e a se defender dos ataques dos predadores. Os lagos e rios
forçaram-no a aprender como atravessá-los, usando pedaços de paus que auxiliavam a flutuar
e com o mergulho recolhia a pesca. Criou aparatos que o ajudaram a abater a caça e a se
defender dos ataques de predadores; a preocupação de adquirir a precisão no golpe mortal o
obrigou a usar o tempo disponível no treinamento desses movimentos, caracterizando, mais
tarde, o caráter instrumental (treinamento) dos exercícios pela educação física.
Da antiga China22, há fatos que ilustram muitas práticas desportivas que perduraram
por muitos séculos; a caça, a luta, o arco e flecha, a esgrima, as danças e um jogo de bola,
serviam para entreter e condicionar o físico dos soldados. Os exercícios físicos sistemáticos,
com fins higiênicos e terapêuticos, datam também dessa época, utilizados principalmente para
combater endemias. Durante várias dinastias, o povo chinês contribuiu para a evolução da
prática dos esportes, tornando-os populares e incorporando-os ao seu dia-a-dia.
Para os hindus22, as leis de Manú, (primeiro legislador da Índia), impunham um
caráter fisiológico aos exercícios físicos, indispensáveis também às necessidades militares dos
monarcas, escolhidos quase sempre na casta dos guerreiros. Buda recomendava, como sistema
moral, a perfeição física, a pureza dos sentimentos, a bondade do coração e o profundo
conhecimento das ciências, meios que possibilitavam ao homem a conquista da suprema
felicidade do Nirvana, representado pelo estado de insuperável perfeição no qual a alma nem
pensa, identificando-se, assim, com a própria essência divina.
A corrida, a equitação, a caça e a natação foram as atividades físicas mais difundidas
na Índia; dentre os desportos mais difundidos, o box e a luta foram muito populares, seus
praticantes eram envoltos em panos no baixo ventre, para resguardarem os órgãos genitais
contra a violência dos golpes.
Para os japoneses22, as atividades físicas eram dirigidas para o mar. A navegação, a
natação e a pesca confundiam-se com as próprias necessidades do povo. A equitação e a
esgrima, a ginástica médica e as manobras de massoterapia constituem uma influência
evidente, exercida pelas civilizações chinesa e hindu. A ginástica propagou-se no período
feudal, caracterizando-se pelos exercícios sem aparelhos, de flexibilidade e destreza. Marcha,
corrida, salto e exercícios de equilíbrio, eram muito desenvolvidos, dando origem aos
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malabaristas, famosos pelas habilidades excepcionais. Nas artes marciais, exclusivamente o
jiu-jitsu (arte de ceder), se desenvolveu e se aperfeiçoou como sistema verdadeiramente
nacional de cultura física. Anteriormente reservado apenas aos samurais, com conhecimento
de mecânica e anatomia humana, desvendaram-se os mistérios da fisiologia, tornando os
guerreiros invencíveis nas lutas corpo-a-corpo.
Os egípcios22 através das pinturas feitas nas paredes das tumbas, reconstituíram
vários desportos, como a corrida, o salto, os arremessos, a equitação, a esgrima, a luta, o arco
e flecha, o pugilato (box), a natação, o remo, as corridas de carro, ao lado das danças,
traduzindo o intenso exercício físico; a luta parece ter sido uma das práticas favoritas, pois
foram encontradas pinturas em que os lutadores, em cores diferentes, reproduziam as várias
técnicas e golpes para derrotar o oponente.
As pinturas também revelaram outra atividade que teve especial atenção dos
egípcios, a dança: expressionista, ginástica, imitativa, guerreira, ditirâmbica, satírica, fúnebre
e religiosa, realizada por pares ou em grupos.
Na antiga Grécia22, Platão previu em seu plano educacional que as crianças dos 7 aos
17 anos, encontrariam na ginástica e na música a harmonia do corpo e da alma. Dos 17 a 20
anos, os jovens eram submetidos aos exercícios militares, acrescentando a leitura, a escrita, a
aritmética, a geometria e outros. Em cada período, os jovens sofriam um processo de seleção
segundo suas aptidões. Dos 20 aos 30 anos, aqueles que demonstrassem capacidade
intelectual superior, eram consagrados aos estudos das ciências de modo sistematizado. Entre
os 30 e os 35 anos, somente os homens deveriam dedicar-se aos processos de investigação. Só
após esta etapa é que aqueles que demonstrassem capacidade superior poderiam considerar
como terminada sua aprendizagem intelectual e científica, merecendo o status de filósofo.
Aos 50 anos, cabia ao sábio retirar-se à vida privada, isolando-se, a fim de entregar-se à
meditação sobre as coisas justas e belas lhe restando, desta forma, aguardar serenamente a
morte.
Aristóteles, da mesma forma que Platão, atribuiu uma extraordinária importância ao
desenvolvimento físico. A verdadeira educação abrangeria o período que se estende dos 5 aos
21 anos. Entre os 7 e os 14 anos, a criança deve receber noções elementares de música e
cultivar a ginástica. Até os 21 anos deve submeter-se a pesados exercícios físicos e observar
certo regime alimentar, de modo a tonificar o corpo e endurece-los devidamente para as
necessidades da guerra.
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Segundo Marinho22, em seu quinto livro, Aristóteles escreve:
Demonstramos que se devem formar os hábitos dos filhos antes de formar a sua
razão, e o corpo antes do espírito. Disso se depreende que se lhes deve ensinar a
ginástica e a pedotríbica: uma, para dar ao corpo graça e vigor; outra, para educá-lo
nos exercícios. (p.52)

A ginástica acrescentava à ciência dos exercícios um conhecimento exato de todas as
suas propriedades em relação ao vigor e à saúde; e a pedotríbica limitava-se aos exercícios
mecânicos como a natação, a corrida, a dança. O ginasta era um teórico, enquanto que o
pedotríba, um prático.
A história mostra que embora nem a religião tenha unificado a Grécia, os desportos o
conseguiram, em determinados períodos; os grandes jogos tinham o caráter de festa religiosa
e muitos eram os sacrifícios realizados ao Deus homenageado. De todos os jogos, os mais
importantes eram os Jogos Olímpicos, memoráveis até a atualidade.

1.2. Idade, Exercício Físico e Qualidade de Vida
Com mudanças de hábitos e de valores em relação à saúde, as pessoas, independente
da idade, descobrem que envelhecer com qualidade de vida é o caminho da longevidade.
Alguns idosos, antes sedentários, estão aderindo a algum tipo de atividade física como meio
de melhorar sua existência.
O idoso ativo não vive muito mais que outro que é sedentário, porém, programas
diferenciados de atividade física para a terceira idade melhoram significativamente os anos de
vida em uma pessoa ativa: a atividade física possibilita ao corpo uma disposição maior para as
atividades diárias, podendo, conseqüentemente, produzir, a sensação de bem estar, reduzindo
ansiedade40,41, tensão2, 32, depressão6,36 e efeitos de estresse2,32.
É consenso, nas equipes de profissionais da área da saúde que tratam os idosos, que
as funções diárias como subir e descer escadas, vestir uma roupa, o casaco, ou colocar os
sapatos, devem ser reeducadas; essas atividades corriqueiras, precisam ser reorientadas para
que, na realização das atividades físicas, o idoso consiga desenvolver as tarefas básicas do seu
quotidiano com mais facilidade e disposição. Da mesma forma, o exercício físico eleva a
consciência a níveis mais altos de si e do mundo. À medida em que o corpo se exercita, o
idoso é levado a recuperar sua identidade, sua auto-estima e sua capacidade para sentir-se
parte integrante da sociedade.
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Segundo Dantas7, fazer atividade física significa olhar-se mais, perceber-se mais,
sentir-se mais, expor-se mais, enfim, “gostar-se”. Passar a cuidar mais de si mesmo é
incorporar o movimento físico à sua vida, dar novos rumos a essa existência;
Não é adequado encarar o idoso como um adulto degradado, mas como um ser que
vivencia um novo estágio biológico, emocional e social de sua vida. 7 (p. 2)

O avançar da idade e as limitações ocasionadas por ela ainda são os fatores que mais
aguçam o interesse de alguns cientistas de várias áreas e que estudam incessantemente meios
para reduzir ou amenizar os efeitos do envelhecimento no ser humano. Com o
envelhecimento, o organismo sofre uma série de alterações fisiológicas, desencadeando o
surgimento de doenças crônicas-não transmissíveis, devido a hábitos inadequados7,
dificultando ou impossibilitando ao idoso a prática diária de seus afazeres. Com a perda da
mobilidade de movimentos finos, o idoso sente-se incapaz de realizar muitas das suas funções
normais, levando-o muitas vezes à perda em auto-estima, desestimulando-o a outras práticas
que anteriormente eram de fácil desempenho34,38.
Tais limitações incidem sobre a rotina diária dessas pessoas, influindo nos seus mais
variados aspectos, envolvendo perdas psicossociais que, em síntese, representam concepções
sobre qualidade de vida e sua percepção sobre sua integridade bio-psicossocial. Assim, a autopercepção da qualidade de vida é um elemento importante na formação de crenças sobre a
necessidade de se filiar a programas de condicionamento físico.
O conceito de qualidade de vida tem sido enfatizado, ultimamente, dentro de varias
tendências e abordagens. Inspirado por um movimento de grande envergadura, relacionado à
globalização e com ênfase na socialização das questões humanas, a concepção de qualidade
de vida tem sido contemplada, a nível mundial, com tratamento de destaque, principalmente
em saúde e nas ciências humanas28.
Fazendo uma síntese da concepção da qualidade de vida concebida por vários
autores38,39, esta pode ser definida como um conjunto de percepções individuais sobre status
de vida em um contexto que envolve cultura e valores, com relação a metas, expectativas,
padrões, preocupações e conquistas. Tal concepção engloba conteúdos relacionados às
percepções sobre saúde física, estado psicológico, relações de independência/dependência,
interação social, crenças e relacionamento com meio ambiente.
Na história, a ênfase na expressão qualidade de vida38,39 foi dada pela primeira vez
por Lyndon Johnson, presidente do Estados Unidos, em 1964, quando declarou que os
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objetivos não podem ser medidos pelo balanço das contas bancárias, mas sim pela qualidade
de vida que proporcionam ás pessoas. Alguns cientistas interessaram-se pelo conceito de
qualidade de vida, que se refere a um movimento, dentro das ciências humanas e biológicas,
no sentido de valorizar parâmetros mais amplos que o controle de sintomas, a diminuição da
mortalidade ou o aumento de expectativa de vida. Por exemplo, entre as especialidades
médicas, a oncologia viu-se confrontada com a necessidade de avaliar a qualidade de vida dos
pacientes: embora tivessem um aumento de sobrevida com novos tipos de tratamento, na
busca de acrescentar “anos a vida”, deixava-se de lado a necessidade de acrescentar “vida aos
anos”.
O termo qualidade de vida é mais amplo e inclui uma maior variedade de condições
que podem afetar a percepção do indivíduo, seus sentimentos e comportamentos relacionados
com o seu quotidiano, não se limitando à sua condição de saúde e às intervenções médicas3.
Uma concepção atualmente difundida sobre qualidade de vida deriva de uma série de estudos
fatoriais realizado junto a Organização Mundial da Saúde (O.M.S.)28.
Na década passada, houve uma proliferação de instrumentos de avaliação de
qualidade de vida, muitos deles desenvolvidos nos Estados Unidos, com um aumento
considerável de traduções para aplicação em outras culturas. A Organização Mundial da
Saúde desenvolveu um projeto em colaboração internacional28, que resultou em um
instrumento, o WHOQOL-100, composto por 100 itens, que avaliam a qualidade de vida. Para
o desenvolvimento deste projeto e para o estabelecimento de um consenso sobre o conceito de
qualidade de vida, foram levados em conta três aspectos fundamentais analisados por um
grupo de especialistas de diferentes culturas: subjetividade, multidimensionalidade e presença
de dimensões positivas (mobilidade) e negativas (dor)15.
Segundo Fleck15, vários estudos foram desenvolvidos por coordenadores,
pesquisadores e consultores de quinze centros internacionais de pesquisa, permitindo a
construção de um rol de domínios e subdomínios, chamados facetas. Posteriormente, estas
facetas foram discutidas dentro de grupos focais, constituídos por “tipos” diferentes de
indivíduos: pessoas consideradas “normais”, indivíduos diagnosticados como tendo algum
tipo de doença e profissionais da saúde. Ao término deste levantamento, e após uma síntese,
foram propostas um total de 1800 questões. Posteriormente, uma série de análises para
supressão da redundância semântica de conteúdos equivalentes ou fora dos critérios, permitiu
o isolamento de 235 questões, relacionadas com 29 facetas de qualidade de vida.
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No Brasil, uma versão reduzida do WHOQOL, (o BRIEF) foi desenvolvida e
validada pelo Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul em Porto Alegre, Brasil15.
A tradução inicial foi realizada por um tradutor com familiaridade em traduções de
instrumentos e conhecedor da literatura referente a ciências sociais. A seguir, foi criado um
painel bilíngüe composto por um psiquiatra, uma antropóloga e três residentes do terceiro ano
de psiquiatria, todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Considerando o formulário original, foram sugeridas pequenas modificações pelos
grupos focais na maneira de formular as questões, discutidas posteriormente em outro painel
bilíngüe, onde foram mantidos os sinônimos mais simples e de uso mais comum para facilitar
o entendimento do maior número de pessoas. Uma vez incorporadas estas questões, chegou-se
à versão final do instrumento.
Considerando os limites das pessoas na terceira idade com referência à prática diária,
a participação em programas regulares de atividades físicas poderá servir de suporte
psicossocial para o enfrentamento, com impacto sobre a qualidade e expectativa de vida,
melhoria das funções orgânicas, garantia de maior independência pessoal e um efeito benéfico
no controle, tratamento e prevenção a inúmeras doenças como diabetes, hipertensão,
síndromes cardíacas e respiratórias, artrose, distúrbios mentais, artrite e dor crônica35.
Partindo deste pressuposto, os educadores físicos desenvolveram programas de
condicionamento, específicas para a terceira idade, estudando e respeitando suas limitações e
doenças comuns nesta fase da vida1,35. Não apenas caminhada, natação, hidroginástica, como
também a musculação, são práticas capazes de melhorar a resistência física, aumentar a massa
muscular e óssea, fazendo com que essas pessoas na terceira idade tenham uma vida com
mais normalidade e consigam enfrentar suas dificuldades.
Considerando as questões referentes às propensões para exercícios de atividades
físicas na terceira idade, um ponto fundamental se liga aos elementos de decisão que
envolvem suas crenças e valores a elas relacionados. Dessa forma, a busca pela explicitação
de tais elementos ligados aos componentes afetivos/cognitivos das atitudes sociais representa
uma fonte importante de informações para subsidiar o planejamento de programas de
condicionamento físico dirigidos à terceira idade.
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1.3. A Concepção de Atitudes como Referencial Teórico do Estudo
Na realização deste trabalho, foram considerados alguns pressupostos do referencial
teórico-metodológico proposto por Fishbein-Ajzen13, que concebem atitudes como resultantes
da conjugação de crenças, valores e afetos relacionados a um fenômeno-objeto. Muitos
autores consideram, no âmbito da psicologia social, a importância conceitual e valor
instrumental desta concepção para estudos em várias áreas: intervenção em saúde14,19,30,
educação, cooperação em pequenos grupos, pesquisa mercadológica42 e representações
sociais12,21.
Para Fishbein-Ajzen13, a concepção de atitudes está fundamentada nas diferenças
entre crenças, atitudes, intenções e comportamentos. Segundo estes autores, o homem é um
organismo essencialmente racional, que utiliza as informações à sua disposição para fazer
julgamentos e tomar decisões.
Neste contexto, o Modelo da Utilidade Subjetiva Esperada (SEU) de Edwards9, pode
ser considerado como um desdobramento de perspectivas para a ação, fundamentadas em
avaliações de probabilidades relacionadas à "utilidade subjetiva" de uma escolha ou decisão
frente a uma série de alternativas. Considerando dois elementos do processo de decisão, um
probabilístico estatístico e outro de valor ou utilidade da escolha, o autor propõe a seguinte
equação:

SEU = Σn SPi x Ui

onde:
SPi é a probabilidade subjetiva de ocorrência da alternativa i
Ui é a utilidade subjetiva, ou resultado da alternativa i
n

é o número de alternativas

A importância deste modelo para o estudo de decisões frente a fenômenos que
envolvem uma avaliação e podem resultar em ganhos e perdas para quem decide, levou à
generalização da equação para o âmbito das atitudes sociais.
Segundo Figueiredo10, Fishbein-Ajzen13 para fundamentar a concepção afetivocognitiva de atitude, reinterpretaram este modelo, inscrito no referencial teórico-metodológico
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da Teoria da Decisão, transportando-o para o referencial da psicologia social. Identificando a
Probabilidade Subjetiva (SP) com o componente cognitivo e a Utilidade (U) com o valorativo
da atitude, reescreveram o modelo de Edwards9:

Af = Σn bi x ei
onde:
Af é a atitude geral frente ao fenômeno
bi são as crenças sobre determinado aspecto do fenômeno
ei são os valores associados a estas crenças
n

é o número de crenças relativas ao fenômeno

Segundo este modelo, a atitude está relacionada a crenças, avaliações e intenções do
sujeito em relação ao objeto. E, uma vez que ás crenças estão associados atributos
probabilísticos subjetivos relacionados a um objeto-alvo, é preciso identificar tais atributos
antes de medir as crenças sobre o objeto. Assim sendo, primeiro é necessário identificar os
conteúdos das crenças, ou seja, a dimensão qualitativa derivada de julgamentos a
determinados objetos. Depois, realiza-se o estudo sobre a força da crença, já que esta
dimensão quantitativa é derivada da probabilidade subjetiva associada à ligação entre atributo
e objeto.
Desta maneira, a adoção do referencial teórico metodológico de Fishbein-Ajzen13
para avaliação de atitudes poderia ser de grande valor para a identificação de propensões das
pessoas na terceira idade frente à realização de programas de condicionamento físico. Nesse
sentido, o presente projeto visa dar um primeiro passo em direção à compreensão dessas
propensões, buscando subsidiar a concepção de programas de condicionamento físico
efetivos, dirigidos às pessoas na terceira idade.

1.4. Identificação das expressões usadas atualmente
Algumas expressões referentes às pessoas que estão acima dos 60 anos de idade
tornaram-se chavões para definir e qualificar este seguimento social, marginalizando
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explicitamente estes indivíduos através do pré-conceito. Assim, pessoas que chegaram a esta
idade, são estigmatizadas, a começar muitas vezes dentro da própria família, usando
expressões como: “velho”, em alguns casos “idoso”, ou como recentemente alguns
especialista estão preferindo denominá-los, “Terceira Idade” 37.
O termo “velho” representa os mais diversos conteúdos, podendo significar perda,
antigo, fragilidade, usado, obsoleto entre outros, indicando que ser “velho” é ser ultrapassado,
e portanto improdutivo, segundo a concepção da nossa sociedade. Na gíria o termo “meu
velho”, mostra a intenção de uma intimidade, um afeto até mesmo amizade. Outras vezes,
este termo é usado para algumas pessoas não tão velhas, mas com a intenção de ser referir a
alguma coisa que não é mais utilizado, que está fora de uso, ultrapassado37.
O termo “idoso” é considerado menos agressivo, pois, seu significado refere-se
exclusivamente ao ser humano, com a finalidade de identificar as pessoas que tem uma
vivência em muitos anos37.
A “Terceira Idade” é um termo usado pela geriatria e gerontologia para definir os
períodos em anos de um indivíduo, suavizando a maneira de identificar os indivíduos que
chegaram neste período da vida37.
É importante notar a ideologia presente nestes sentidos e verificar que as pessoas
com mais idade com poder aquisitivo alto são chamadas de “idosos”, enquanto os de poder
aquisitivo baixo são chamados de “velhos”. É importante ressaltar a preferência pelo termo
“Terceira Idade”, porque é justo às pessoas vivem nesta faixa etária, referindo às pessoas que
estão na Terceira fase da vida.

2. JUSTIFICATIVA
O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial que também ocorre no
Brasil. Dados do IBGE18, realizando uma projeção do crescimento populacional no Brasil,
apontam que, no ano 2030, teremos uma das maiores populações de idosos no mundo.
O avanço tecnológico e os recursos disponibilizados pela ciência à humanidade têm
possibilitado um aumento significativo em expectativa de vida, principalmente em países
mais desenvolvidos. Esse aumento em longevidade representa também uma maior sobrevida
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ao trabalho e conseqüente dilatação do tempo de aposentadoria, aumentando o contingente de
idosos a serem cuidados e reintegrados à comunidade.
Por outro lado, da mesma forma com que as descobertas científicas auxiliam na
manutenção da saúde, também incidem sobre o trabalho, minimizando o esforço físico e
aumentando a propensão a doenças degenerativas, cardiovasculares e cardio-respiratórias. A
inclusão das pessoas idosas em programas de condicionamento físico, além de vital para
prevenção de doenças, é também um elemento importante para a integração social destas
pessoas. A presente pesquisa é um pequeno esforço nesta direção.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos
•

Desenvolver e avaliar um programa de condicionamento físico, para a
terceira idade, com base em cognições e afetos manifestos, por pessoas com
mais de sessenta anos, sobre a prática sistemática de exercícios.

•

Construir, administrar e validar escalas de atitude frente á participação em
programas de atividades físicas, para pessoas com mais de 60 anos.

3.2. Objetivos Específicos
•

Identificar possíveis mudanças em auto-avaliação de qualidade de vida, em
pessoas com mais de sessenta anos, em função da sua participação em
programas de atividades físicas.

•

Verificar, nestas pessoas, mudanças de atitudes relacionadas a ganhos em
condicionamento físico ao longo da realização destes programas.

•

Subsidiar e orientar futuros Programas de Condicionamento Físico, para
esta faixa etária, com base nos resultados obtidos.
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4. ESTUDO PILOTO: CONSTRUÇÃO DAS ESCALAS DE ATITUDE
4.1. Sujeitos
A pesquisa piloto foi realizada com base em entrevistas com 10 pessoas, de ambos os
sexos, idade igual ou superior a 60 anos, alfabetizadas e em condições físicas/psicológicas
para participar da pesquisa. Tais critérios foram estabelecidos em função de não estarmos
interessados em verificar diferenças de gênero, em uma faixa etária considerada pela
Organização Mundial da Saúde28 como elemento de definição para “terceira idade”, além da
garantia da compreensão do uso das escalas e enunciados dos itens, e, por questões éticas,
para contemplar todas as condições necessárias ao engajamento na pesquisa realizada. Estas
pessoas, diferente das avaliadas na pesquisa principal, não participaram do programa de
Atividades Físicas.
4.2. Procedimento
Foram contatadas pessoas com mais de 60 anos de idade, residentes na Vila Virgínia,
bairro de Ribeirão Preto com fácil acesso e que concentra um grande número de pessoas
idosas. Previamente agendadas, estas pessoas foram entrevistadas em suas residências sobre a
concepção de “viver na terceira idade”e, embora não tenham participado de programas de
condicionamento físico, “participar de exercícios físicos neste momento da vida”,
As entrevistas tiveram uma duração máxima de sessenta minutos e foram
administradas de acordo com o procedimento concebido por Figueiredo e Ribeiro11,
compreendendo 3 etapas sucessivas:
•

Evocação: nesta etapa, o entrevistado é orientado para que reflita por alguns
minutos sobre o que acredita ser mais importante a respeito da questão que lhe foi
formulada. Considerando tudo que o entrevistado poderia pensar a respeito e para
ilustrar melhor esta fase foram dadas as seguintes instruções: “Antes de
começarmos nossa entrevista eu gostaria que você pensasse um pouco, em
silêncio, sobre o que iremos conversar, ou seja, como é viver na terceira idade.
Procure pensar em tudo que é importante para você, tanto as coisas positivas
como as negativas. Você terá um tempo para que pense sobre isso e quando
estiver pronto me avise.”
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•

Enunciação: Uma vez decorrido o tempo estabelecido para a evocação, foram
entregues lápis e papel ao entrevistado, pedindo-lhe que escreva, de forma
sucinta, o que havia pensado de mais importante sobre o assunto enfocado. Caso
o entrevistado sentisse dificuldade para a realização do que lhe foi solicitado, o
entrevistador poderia transcrever para o papel ipsis literis o que o entrevistado
havia pensado e falado. Nesta fase, foram dadas as seguintes instruções:“Agora
escreva com suas próprias palavras, o que de mais importante você pensou sobre
a questão que lhe coloquei, escrevendo da forma mais simples que puder. Se
achar mais fácil, faça uma lista do que você pensou.”

•

Averiguação: Nesta etapa, o entrevistador verificava, junto ao sujeito, cada um
dos enunciados separadamente, identificando desdobramentos e acrescentando
novos elementos ao conjunto de dados coletados. A averiguação, neste caso,
poderia ser considerada como a entrevista, propriamente dita. Foram dadas estas
instruções: “Agora vamos conversar sobre o que você escreveu no papel. Vou
precisar fazer algumas anotações em determinados momentos da nossa
discussão e ao final da nossa entrevista, mostrarei tudo que foi escrito para ver
se você concorda.”

Os enunciados, assim coletados, foram processados com base na Análise Tipológica
para Composição de Conglomerados de McQuitty19. Os enunciados foram avaliados por 7
juízes de nível universitário, com base em valores de 0 a 10, onde 0 representava a diferença
total entre os elementos comparados

e 10 a identidade de conteúdos. Para tal, foram

utilizados protocolos de dupla entrada, cujo formato pode ser visto no anexo 1.
Os conteúdos, assim levantados, foram associados a escalas de probabilidade (b) e
de avaliação (e), conforme o modelo afetivo-cognitivo de atitudes proposto por Fishbein e
Ajzen13. Foram utilizadas escalas do tipo Likert, em sete pontos, variando entre +3 e -3 com
ponto central em zero. As escalas de probabilidade (b) foram construídas com base em
âncoras bipolares, como provável-improvável, sempre-nunca e verdadeiro-falso. Para as
escalas de avaliação (e), bom-mau, benéfico-prejudicial e favorável-desfavorável.
Estudos sobre homogeneidade das escalas foram realizados, considerando sua
aplicação durante a fase 1 (t0). Para as categorias com mais de uma subcategoria temática foi
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verificado o coeficiente α de Crombach17, enquanto que para aquelas com apenas uma
categoria temática a homogeneidade foi verificada com base em procedimentos split-half.
Apesar do número relativamente pequeno de observações, foi feito também um estudo sobre a
interação de conteúdos para as diferentes categorias, com base na correlação de Spearman17,
considerando um nível de significância igual a .05.

4.3. Resultados
Considerando a Categoria 1 “viver na terceira idade”, a análise por conglomerados
identificou seis Subcategorias Temáticas, cujos conteúdos são apresentados no quadro 1.
Quadro 1. Protocolo de Análise de Conteúdos por Conglomerados segundo a Técnica
de McQuitty da Categoria 1 “viver na terceira idade”.

I. CONVÍVIO SOCIAL
I.1 Relações Pessoais de Proximidade
10. É viver com a família e com os amigos (8.6)
14. É querer viver bem com a família (8.6)
17. É querer ser feliz com os parentes (7.0)

I.2 Relações Interpessoais Generalizadas
12. É estar em harmonia com todos (6.7)
20. É exigir mais carinho e respeito pelas pessoas (6.3)
19. É incentivar o amor ao próximo (5.9)

II. TELELEOLOGIA
II.1 Crença “em si”
02. É ter fé em Deus (7.4)

II.2 Crença “para si”
05. É ter fé para comprar um sítio (6.1)

V. RELAÇÕES CONJUGAIS

III. MATURIDADE / REALIZAÇÃO /
ENFRENTAMENTO
III.1 Maturidade
22. É estar em uma fase muito boa da vida (8.3)
13. É sentir-se feliz com sua vida (8.3)
27. É sentir que a vida está melhor do que era quando
mais novo(8.3)
31. É ficar feliz por ter chegado a idade que tem (8.0)
28. É sentir que a cabeça está mais no lugar (7.7)
24. É poder viver a vida (7.7)
15. É querer trabalhar (7.7)

III.2 Realização
29. É sentir que a vida está mais planejada (7.7)
16. É querer viver com saúde (7.3)
25. É ter fé em Deus (7.0)
30. É precisar se sentir bem para levar uma vida
normal para realizar coisas do dia a dia (7.0)

III.3 Enfrentamento
01. É viver para frente, não pensar em derrota (8.3)
33. É precisar reconhecer que a vida continua (8.3)
32. É precisar viver a vida (6.7)
35. É precisar ter boa saúde e não usar remédios (6.7)

V.1 Relações Conjugais
04. É viver bem com a esposa (6.4)
18. É incentivar o amor a família (6.4)

VI. ANGÚSTIA

IV. ANIMAÇÃO
IV.1 Disposição / Ânimo
03. É tocar moda de viola (7.1)
07. É estar disposta (o), para festas e visitas a
parentes (7.1)

VI.1 Angústia
06. É ter medo de tudo, de morrer, de doenças (6.0)
09. É ter dificuldades para viver aos dias de hoje (6.0)

IV.2 Orgulho
23. É ser privilegiado (6.0)
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Com referência à Categoria 2 “participar de exercícios físicos neste momento da
vida”, foram destacadas cinco subcategorias, cujos conteúdos estão no quadro 2.
Quadro 2. Protocolo de Análise de Conteúdos por Conglomerados segundo a Técnica
de McQuitty da Categoria 2 “participar de exercícios físicos neste
momento da vida”.

I. Efeitos Positivos
11. É muito bom para o corpo (7.9)
18. É bom para o corpo (7.9)
02. É muito importante para a vida (7.4)

II. Recreação
16. É poder fazer caminhadas e nadar (7.9)
03. É poder jogar futebol e andar de bicicleta (7.4)
07. Representa andar de bicicleta, caminhar, jogar
malha e bocha (7.4)

III. Saúde/Bem Estar

IV. Sobrecarga
28. Faz ficar com dores no corpo no dia seguinte (6.7)
20. Faz sentir cansaço (5.0)

V. Ativação
01. Possibilita estar sempre se movimentando (6.0)
09. Aumenta a disposição (6.0)
13. É uma coisa que se deve fazer sempre quando
pode (6.0)

08. Faz bem à saúde (7.7)
31. É bom para saúde (7.7)
22. Faz sentir-se melhor (6.9)
32. É uma necessidade para o corpo (6.4)
10. Faz sentir-se bem (5.9)
23. Faz perder peso (5.9)

Com base em tais conteúdos, foram construídas escalas “b” e “e” para a avaliação de
atitudes frente às duas categorias estudadas, “viver na terceira idade” e “participar de
exercícios físicos neste momento da vida”. Estas escalas são apresentadas no anexo 2.
Para a homogeneidade/fidignidade das escalas, para ambas as Categorias, as tabelas
1 e 2 apresentam os resultados das correlações de Spearman17 entre os respectivos itens:
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Tabela 1. Correlações entre Conteúdos Temáticos da Categoria 1 “viver na terceira idade”.

CS

MR

AM

TL

RC

AA

-.13

-.15

-.26

-.53*

-.11

MR

-.06

-.21

.10

-.03

AM

-.16

.36*

-.25

TL

-.03

.20

RC

-.11

Estes dados sugerem uma baixa interação de conteúdos, para a Categoria 1, com
exceção da Subcategoria RC (Relações Conjugais) que apresenta correlações significantes, a
nível de .05, com as subcategorias AM (Animação) e CS (Convívio Social).
Tabela 2. Correlações entre Conteúdos Temáticos da Categoria 2 “participar de
exercícios físicos neste momento da vida”.

EP

RE

SB

SO

AT

+.15

+.27

-.16

+.58*

RE

+.49*

+.28

+.11

SB

+.22

+.15

SO

-.26

Para a Categoria 2, os dados mostram baixa interação de conteúdos, com exceção da
Subcategoria AT (Ativação) com correlações significantes com EP (Efeitos Positivos),
ocorrendo o mesmo entre as Subcategorias SB (Saúde/Bem Estar) e RE (Recreação).
Quanto aos estudos realizados com base no coeficiente alfa de Crombach17 os
resultados podem os ser visualizados nas tabelas 3 e 4.
Tabela 3. Resultados do coeficiente alfa de Crombach para as Subcategorias
Temáticas da Categoria 1 “viver na terceira idade”.
SubCat.

CS

MR

AM

TL

α

.68*

.80*

.75*

.00
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Foram observados valores significantes, a nível de .0-5, para as Subcategorias
Temáticas CS (Convívio Social), MR (Maturidade/Realização/Enfrentamento) e AM
(Animação), o que não aconteceu com TL (Teleleologia).
Tabela 4. Resultados do coeficiente alfa de Crombach para as Subcategorias Temáticas
da Categoria 2 “participar de exercícios físicos neste momento da vida”.
SubCat.

EP

RE

SB

SO

AT

α

.95*

.86*

-.40

.56*

-.08

Para a Categoria 2, as Subcategorias Temáticas EP (Efeitos Positivos), RE
(Recreação) e SO (Sobrecarga), apresentaram valores significantes, a nível de .05, o que não
aconteceu com SB (Saúde/Bem Estar) e AT (Ativação).
Para os itens com apenas uma categoria temática, a homogeneidade foi testada com
base em procedimentos split-half , cujos resultados podem ser visualizada na tabela 5.
Tabela 5. Resultado dos procedimentos split-half para as Categorias Temáticas com
um único item para “viver na terceira idade”.
SubCat.

TL

RC

AA

Ítem

Cs

Cp

Rc

Aa

Split-half

.00

-.32

.40

-1.34

Podemos observar que, para TL (Teleleologia), não foram verificadas diferenças
significantes entre as duas metades, constatando-se a homogeneidade para as Subcategorias
Cs (Crença em si) e Cp (Crença para si); já os itens das subcategorias RC (Relações
Conjugais) e AA (Angústia) apresentaram baixos índices de homogeneidade.
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5. RELAÇOES ENTRE AVALIAÇÕES A RESPEITO DO GANHO RELATIVO EM
CONDICIONAMENTO FÍSICO, ATITUDE E QUALIDADE DE VIDA
5.1. Sujeitos
Foram estudadas 30 pessoas, de ambos os sexos, com idade igual ou acima de 60
anos, alfabetizadas e sem sintomatologia de doenças que poderiam inviabilizar a participação
na pesquisa. Todos os sujeitos estavam inscritos no Programa Básico de Condicionamento
Físico, objeto do presente estudo.

Os sujeitos foram admitidos segundo alguns critérios, no sentido de poder verificar
algumas possíveis relações entre variáveis demográficas e os resultados sobre o Programa
utilizado e as respostas emitidas nas Escalas de Atitudes e de Qualidade de Vida. Assim, as
pessoas que participaram do nosso estudo pertenciam a uma faixa etária igual ou acima de 60
anos em função dos critérios da Organização Mundial da Saúde28 para definir “terceira idade”;
também, ser alfabetizado no sentido de viabilizar a compreensão do uso das escalas e dos
enunciados dos itens dos questionários. Além disso, a ausência de sintomatologia, por
questões éticas e para preservar as condições necessárias de saúde para o engajamento na
pesquisa. Considerando gênero, não foi considerado como critério para a análise dos
resultados.
5.2. A formação do Grupo de Condicionamento Físico.
Foram feitos contatos com o Centro de Educação Física, Esportes e Recreação
(CEFER) do Campus USP de Ribeirão Preto, que indicou o núcleo 1, o grupo “Agita Família”
do Programa de Integração Comunitária (PIC), em andamento junto ao Centro de SaúdeEscola da FMRP USP, localizado no bairro Sumarezinho, local onde foi obtida a autorização
para realizar a pesquisa e a coleta dos dados.
Foram realizados os devidos contatos com as Comissões de Ética das Instituições
envolvidas: na FFCLRP USP (anexo 3), foi solicitada, junto ao Comitê de Ética e ao Centro
de Saúde-Escola da FMRP USP (anexo 4). Nossos primeiros contatos com as pessoas que
constituiriam o elenco de sujeitos do nosso trabalho, foram realizados com o auxílio do
Professor responsável pelo Programa, Dr. Angelo Battaglion Neto. Houve, desde o início,
uma pronta adesão, tanto pelos profissionais como por parte dos futuros sujeitos da pesquisa.
Para o agendamento, foi criado um folder explicativo sobre a pesquisa e as atividades que
seriam desenvolvidas, com ficha de inscrição para contato, via telefone, para aqueles que
estivessem interessados em participar. Um exemplar do folder do Programa de
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Condicionamento Físico para Pessoas da Terceira Idade se encontra no anexo 5. A
documentação relativa ao Termo de Consentimento Informado para a realização dos estudos
com os sujeitos está no anexo 6.
5.3. Estudos específicos referentes aos instrumentos utilizados
5.3.1. Aplicação/avaliação do Questionário de Atitudes
As escalas de Atitude, desenvolvidas na Pesquisa Piloto, foram administradas a
domicílio, individualmente com prévio agendamento. O sujeito foi inicialmente orientado
para o caso de dúvidas ou o não entendimento dos enunciados, de forma a minimizar
respostas ao acaso.
Os dados obtidos nas diversas escalas foram dispostos em planilhas, especialmente
construídas, para o cálculo de Atitudes Relativas, segundo a equação definida anteriormente.
Desta forma, os dados dos sujeitos puderam ser tratados, individualmente, calculando-se,
posteriormente as Atitudes Relativas frente às Categorias Temáticas.
Posteriormente, foram processadas Análises de Quadrantes com base nos valores de
crenças e avaliações dispostos em tabelas de contingência, considerando a trissecção de
abcissas e ordenadas, definidas pelos sete pontos das escalas; desta forma, campos positivos
(+2 e +3), neutros (-1, zero e +1) e negativos (-2 e -3), permitiram a conjugação dos dados nas
escalas utilizadas dispostas em abcissas (crenças) e ordenadas (valores).
A análise de quadrantes foi realizada para cada item do questionário, com a inclusão
dos sujeitos nos campos da tabela de contingência. Estudos de diferenças de proporções foram
processados considerando, como p, a freqüência do quadrante modal, e q a soma dos diversos
quadrantes. Os itens foram depois caracterizados quanto à direção do resultado das escalas, ou
sejam, as atitudes relativas e à conjugação dos seus componentes afetivos/cognitivos. Tabelas
de contingência e protocolos de síntese foram construídos para realizar estes estudos. A
figura 1 descreve o procedimento de análise de quadrantes.
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Figura 1. Quadrantes formados pela intersecção de b e e e seu significado.

e
+3
+2
+1
zero
-1
-2

A

B

C

D

E

F

G

H

I

-3
-3

-2

-1 zero +1

+2

+3

b

Quad.

b

e

Significado da Relação

Atitudes

A

-

+

Baixa força de crenças em atributos positivos

Negativas

B

0

+

Forças medianas de crenças em atributos positivos

Levemente
Positivas

C

+

+
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Altamente
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D

-

0

Baixa força de crenças em atributos neutros

E

0

0

Força mediana de crenças em atributos neutros

F

+

0

Alta força de crenças em atributos neutros

G

-

-

Baixa força de crenças em atributos negativos

H

0

-

Força mediana de crenças em atributos negativos

Levemente
Negativas

I

+

-

Alta força de crenças em atributos negativos

Altamente
Negativas

Neutras

Positivas
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5.3.2. Aplicação/avaliação do WHOQOL
O WHOQOL-BRIEF é uma forma reduzida do WHOQOL-100, composto por 26
itens, seguindo os mesmos parâmetros do questionário completo, com escalas do tipo Likert
que avaliam 4 domínios: físico, psicológico, social e ambiente. Os valores das respostas
variam de 1 a 5, correspondendo, respectivamente a nada, muito pouco, mais ou menos,
bastante ou extremamente. Os itens dizem respeito à qualidade de vida, saúde, e outros
elementos, que condicionam a rotina diária do sujeito. Para responder as questões, o sujeito
deveria escolher a opção que melhor se enquadraria em sua resposta, levando em conta todos
os valores, aspirações, prazeres e preocupações que ocorreram nas últimas duas semanas. Este
instrumento pode ser visto no anexo 7.

A aplicação do questionário de qualidade de vida se deu imediatamente após a
administração do questionário das escalas de atitude. Inicialmente, o sujeito era informado
que, em caso de dúvidas ou o não entendimento dos enunciados, a pergunta seria relida, ao
invés de ser discutida ou interpretada, para eliminar indução de resposta.
Os dados de cada sujeito eram transferidos para planilhas, especialmente construídas
para calcular seus escores dentro dos diversos domínios. Para isso, algumas equações foram
desenvolvidas, cujos enunciados apresentamos a seguir.

ET = (Σq / q) x 4

onde:
ET é o Escore Transformado referentes aos vários Domínios avaliados

Σq é a Soma dos Escores atribuídos nas escalas quanto à Qualidade de Vida em
determinado Domínio
q é número de questões que compõe o referido Domínio

4 é o elemento de correção, considerando o número de Domínios do Questionário
Completo
Assim, determina-se o escore bruto pela soma dos valores dos itens que, por sua vez,
são representados pela razão entre os escores e o número de itens nos respectivos domínios.
Finalmente, multiplica-se tais valores por “4”, para a determinação do escore transformado.
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Para as questões 2, 3 e 26, são feitos cálculos de correção, subtraindo-se “6” dos respectivos
escores, já que possuíam uma lógica inversa com relação com os conteúdos dos outros itens.
5.3.3. Aplicação/avaliação do Condicionamento Físico
As avaliações físicas estão relacionadas aos resultados de exercícios relativos a
agilidade, equilíbrio, força e resistência23,24, adaptados de acordo com as necessidades e as
dificuldades encontradas no dia-a-dia destas pessoas:
1.Agilidade (Levantar-se do Solo - LS)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa para levantar-se do chão.

2.Equilíbrio (Equilibrar em uma das Pernas - EP)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa para se equilibrar com apenas uma das
pernas (equilíbrio estático).

3.Força e Resistência Muscular Localizada (Levantar e sentar-se na cadeira durante
trinta segundos - LA)
Objetivo: avaliar a força dos membros inferiores.

4.Agilidade, Força e Resistência Muscular Localizada (Levantar da Cadeira - LC)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa se movimentar da posição sentada para a
posição em pé.

5.Força Explosiva (Capacidade máxima de andar - CA)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa de andar em velocidade máxima sem
correr.

6.Resistência Aeróbia (Caminhada de 6 minutos - CM)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa em caminhar a maior distância possível em
6 minutos.
O anexo 8 apresenta uma descrição pormenorizada desses exercícios. Durante as
avaliações, procuramos considerar as capacidades físicas de cada pessoa, sendo que a
proposta era de respeitar os limites do corpo, evitando situações em que pudessem trazer
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desconforto e mal-estar ao praticante durante as avaliações físicas. Foi ensinado aos
participantes o processo de respiração no momento do exercício, como deveriam ser feitas as
inspirações e expirações, para que pudessem realizar de maneira otimizada a troca gasosa e
proporcionar melhor oxigenação do sangue.

Para facilitar a participação dos sujeitos nas avaliações físicas, estas foram feitas no
mesmo local onde era realizado o condicionamento físico em um outro dia da semana, no
mesmo horário em que eles estavam acostumados.

A avaliação da Assimilação do Condicionamento Físico foi feita com base em
cálculos de tempo de execução/realização e desempenho formal (número de repetições). Tais
tomadas de tempo e freqüência de repetições permitiram estabelecer índices com base em
algumas medidas replicadas ao longo dos primeiros seis meses de participação no programa.
Desta forma, um índice de Assimilação foi calculado com base na média aritmética das
medidas tomadas (t0).

Considerando como primeira etapa estes primeiros seis meses, uma Avaliação Geral
foi realizada (t1). O cálculo do Ganho Relativo foi feito com base na seguinte equação:

Σt0
Gr =

n
t1

onde:

t0 avaliação durante a fase de assimilação
t1 avaliação final, após a fase de assimilação
n número de avaliações durante a fase de assimilação
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5.4. Resultados
5.4.1. Estudos antes/depois da administração do condicionamento físico
A. Considerando as Escalas de Probabilidade e de Avaliação, a tabela 6 apresenta o
resultado da aplicação do teste t para diferenças de média entre os valores de Atitudes frente
as subcategorias da categoria 1, “viver na terceira idade”.
Tabela 6. Diferenças de médias para os resultados de Atitude frente à Categoria 1 “viver na
terceira idade”, para aplicações antes/depois da administração do programa de
condicionamento físico.

Cat.

SubCat. Tempo
Rp

CS

Rg
CS
Cs

TL

Cp
TL
Ma
Re

MR
Ef
MR
Da
AM

Or
AM

RC

Rc

AA

Aa

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

µ

SD

Max.

Min.

+.96
+.96
+.94
+.99
+.94
+.97
+1.00
+1.00
+.17
+.50
+.60
+.75
+.74
+.81
+.92
+.94
+.85
+.96
+.82
+.88
+.32
+.62
+.77
+.99
+.50
+.75
+.85
+.91
+.17
+.41

.13
.01
.16
.006
.13
.007
.00
.00
.38
.51
.20
.25
.22
.19
.13
.13
.27
.13
.17
.13
.46
.32
.57
.006
.33
.22
.27
.18
.55
.52

+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

+.66
+.67
+.33
+.67
+.50
+.67
+1.00
+1.00
.00
.00
+.50
+.50
+.14
+.24
+.50
+.50
.00
+.50
+.33
+.44
-.50
.00
-1.00
+.67
-.33
+.33
-.50
+.50
-1.00
-1.00

t

α

-1.80

ns

-1.69

ns

-2.23

.03*

-1.00

ns

-3.34

.002*

-3.07

.005*

-.77

ns

-.40

ns

-1.96

.05*

-1.99

.05*

-3.49

.002*

-2.11

.04*

-3.72

.001*

-1.20

ns

-1.63

ns
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Podemos observar resultados significantes para as subcategorias Convívio Social
(CS), (t=-2.23; α=.03), Teleologia (TL), (t=-3.07; α=.005), Maturidade/Realização/
Enfrentamento (MR), (t=-1.99; α=.05) e Animação (AM), (t=-3.72; α=.001).
Análises de quadrantes realizadas sobre estes resultados permitiram verificar as
conjugações entre crenças e valores das atitudes frente a estas subcategorias. Estes dados se
encontram no anexo 9. A seguir, para ilustrar este procedimento, apresentamos os dados para
a Categoria Temática viver na terceira idade é precisar viver a vida (figura 2).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ef: Enfrentamento
Item 32: É precisar viver a vida

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 32

Análise das respostas b x e para o item 32

30

30

20

20

10

10

S
M
N

0

0
-2,5

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

0,0

2,5

5,0

7,5

10,0
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Podemos observar para t1 um aumento da concentração de sujeitos no quadrante C,
que indica fortes crenças sobre conteúdos positivos, indicando um aumento de propensão
frente à precisar viver a vida na terceira idade.
Tabela 7. Diferenças de médias para os resultados de Atitude frente à Categoria 2 “fazer
exercícios físicos neste momento da vida”, para aplicações antes/depois da
administração do programa de condicionamento físico.

Cat.
EP
RE
SB
SO
AT

Tempo

µ

SD

Max.

Min.

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

+.96
+1.00
+.44
+.80
+.97
+.99
-.001
+.34
+.92
+.99

.19
.00
.52
.31
.01
.003
.56
.50
.17
.006

+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00
+1.00

.00
+1.00
-1.00
.00
+.80
+.84
-1.00
-1.00
+.33
+.67

T

α

-1.20

ns

-3.61*

.001*

-1.32

ns

-2.31*

.03*

-2.25*

.03*

Observamos diferenças significativas para as categorias: Recreação (RE) (t=-3.23;
α=.001), Sobrecarga (SO) (t=-2.31; α=.03) e Ativação (AT) com avaliações menos positivas
frente à “fazer exercícios físicos neste momento da vida” antes da administração do
Programa, o que não acontece para as Categorias Efeitos Positivos (EP) e Saúde/Bem Estar
(SB).

Os quadros a seguir apresentam a interpretação dos resultados sobre as análises de
quadrantes, relacionadas às Atitudes com diferenças significativas entre antes e depois da
administração do Programa.
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Quadro 3. Análise de Quadrantes sobre conteúdos relacionados as subcategorias Relações de
Pessoais de Proximidade (Rp) e Relações Interpessoais Generalizadas (Rg) da
Categoria Temática Convívio Social (CS) - Fase 1 (t0)

SubCat

Rp

Item

QM

Pqm

10

C*

.90

Zp

Interpretação
Fortes crenças positivas sobre viver na Terceira

+14.61 Idade significar viver com a família e com os
α

amigos.
Fortes crenças positivas sobre viver na Terceira
Idade significar querer viver bem com a família.

14

C*

1.00

17

C*

.91

+15.70 Idade significar querer ser feliz com os parentes.

12

C*

.97

+30.18 Idade significar estar em harmonia com todos.

20

C*

.91

+15.69 Idade significar exigir mais carinho e respeito

Fortes crenças positivas sobre viver na Terceira

Rg

19

C*

1.00

Fortes crenças positivas sobre viver na Terceira

Fortes crenças positivas sobre viver na Terceira

α

pelas pessoas.
Fortes crenças positivas sobre viver na Terceira
Idade significar incentivar o amor ao próximo.

Quadro 4. Análise de Quadrantes sobre conteúdos relacionados as subcategorias Relações de
Pessoais de Proximidade (Rp) e Relações Interpessoais Generalizadas (Rg) da
Categoria Temática Convívio Social (CS) - Fase 2 (t1)

Sub
Item
Categoria

Rp

Rg

QM

Pqm

10

C*

.94

14

C*

1.00

17

C*

1.00

12

C*

1.00

20

C*

.97

19

C*

1.00

Zp

Interpretação

Fortes crenças positivas sobre viver na
+20.30 Terceira Idade significar viver com a família e
com os amigos.
Fortes crenças positivas sobre viver na
α
Terceira Idade significar querer viver bem
com a família.
Fortes crenças positivas sobre viver na
α
Terceira Idade significar querer ser feliz com
os parentes.
Fortes crenças positivas sobre viver na
Terceira Idade significar estar em harmonia
α
com todos.
Fortes crenças positivas sobre viver na
+30.18 Terceira Idade significar exigir mais carinho e
respeito pelas pessoas.
Fortes crenças positivas sobre viver na
Terceira Idade significar incentivar o amor ao
α
próximo.
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Quadro 5. Análise de Quadrantes sobre conteúdos relacionados as subcategorias Disposição /
Ânimo (Da) e Orgulho (Or) da Categoria Temática Animação (AM) - Fase 1 (t0)

Sub
Item
Categoria

QM

Pqm

03

E

.50

p=q

07

C

.57

+1.55

23

C*

.83

+9.62

Da

Or

Interpretação

Zp

Tendência à neutralidade de crenças sobre
viver na Terceira Idade significar tocar moda
de viola.
Tendência à crenças positivas sobre viver na
Terceira Idade significar estar disposta(o),
para festas e visitas a parentes.
Fortes crenças positivas sobre viver na
Terceira Idade significar ser privilegiado.

Quadro 6. Análise de Quadrantes sobre conteúdos relacionados as subcategorias Disposição /
Ânimo (Da) e Orgulho (Or) da Categoria Temática Animação (AM) - Fase 2 (t1)

Sub
Item
Categoria

QM

Pqm

Zp

Interpretação

03

C

.57

+1.55

Tendência à crenças positivas sobre viver na
Terceira Idade significar tocar moda de viola.

07

C*

.60

23

C*

.97

Da

Or

Fortes crenças positivas sobre viver na
Terceira Idade significar estar disposta(o),
para festas e visitas a parentes.
Fortes crenças positivas sobre viver na
+30.18 Terceira Idade significar ser privilegiado.
+2.24

B. Para as escalas de Qualidade de Vida foram realizados estudos sobre diferenças de
médias com base na aplicação do teste t, considerando as Fase 1 e Fase 2 do Condicionamento
Físico, estes dados estão dispostos na tabela a seguir:
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Tabela 8. Diferenças de médias entre avaliações sobre Qualidade de Vida antes/depois da
administração do programa de condicionamento físico.

Domínios
FÍSICO
PSICOLÓGICO
SOCIAL
AMBIENTE

Tempo

µ

SD

Max.

Min.

0
1
0
1
0
1
0
1

+15.05
+15.00
+14.58
+14.90
+14.93
+14.80
+14.07
+14.25

2.12
1.53
1.51
1.31
1.58
1.01
1.22
1.15

+18.29
+18.29
+17.33
+18.00
+18.67
+17.33
+16.50
+16.50

+8.00
+12.00
+11.33
+12.67
+12.00
+12.00
+12.00
+12.50

t

α

+.20

.85

-1.38

.18

.45

.66

-.85

.40

Podemos observar que os resultados, não significantes, mantiveram valores muito
semelhantes nas Fases 1 e 2, o que representa uma independência entre as avaliações sobre
Qualidade de Vida e a participação no Programa de Condicionamento Físico realizado.

C. Considerando os resultados sobre o desempenho das pessoas no Programa de
Condicionamento Físico foram calculados os índices segundo a equação descrita
anteriormente. Tais dados podem ser vistos no anexo 10.

Uma vez que os índices verificados, na sua concepção, são resultantes de uma
síntese, cuja variação tem como ponto central a razão entre Assimilação e Avaliação Final, a
verificação do Ganho Relativo foi feita com base na variação entre as duas medidas tomadas.
Para isto, também, foi utilizado o teste t para diferenças de médias, tomando-se, como critério
da hipótese de igualdade, p < .05. A tabela 12 apresenta estes resultados.
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Tabela 9. Resultados sobre o Ganho Relativo nos diversos exercícios do Programa de
Condicionamento Físico realizado.

LS
EP
LA
LC
CA
CM

0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1

µ

SD

5.9
5.1*
17.75
20.58*
10.76
11.50*
1.12
1.03*
2.21
2.05*
6.47
6.53

2.01
1.70
8.87
9.66
1.83
2.08
.34
.31
.25
.24
1.02
.86

t

Sig

+4.37

.001

-3.46

.002

-4.29

.001

+3.47

.002

+5.74

.001

-.33

.741

Para a análise destes resultados, torna-se necessário a identificação da direção da
relação (direta ou inversa) do exercício quanto aos critérios para a medida tomada. Assim,
para exercícios de agilidade, o tempo é inversamente proporcional à qualidade do
desempenho e, na comparação entre as duas fases, o ganho em desempenho significa tempo
de Assimilação maior do que o obtido no Resultado Final. O quadro 7 apresenta esta relação
para os seis exercícios que compuseram o Programa de Condicionamento Físico.

Quadro 7. Relações entre Assimilação e Ganho Relativo e sua interpretação.
Testes

Direção

Relação

Resultado

LS
EP
LA
LC
CA

Inversa
Direta
Direta
Inversa
Inversa

AS > RF 5.90 > 5.10
AS < RF 17.75 < 20.58
AS < RF 10.76 < 11.50
AS > RF 1.12 > 1.03
AS > RF 2.21 > 2.05

CM

Direta

AS < RF

6.47 = 6.53

Interpretação
Ganho significante de desempenho
Ganho significante de desempenho
Ganho significante de desempenho
Ganho significante de desempenho
Ganho significante de desempenho
Dados não significantes
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Desta forma podemos afirmar que:
A. Quanto a Levantar do Solo (LS), Levantar da Cadeira (LC) e Capacidade
máxima de andar (CA) as pessoas estudadas, na Avaliação Final obtiveram uma performance
melhor, ou seja, diminuíram o tempo dispendido para realizar o exercício.
B. Quanto a Equilibrar em uma das Pernas (EP) e Levantar e Sentar na cadeira
por trinta segundos (LA) as pessoas estudadas, na Avaliação Final obtiveram um
desempenho melhor, ou seja, aumentaram o tempo dispendido para realizar o teste.
C. Quanto a Caminhada de 6 minutos (CM), na Avaliação Final os dados não foram
significantes, ou seja, as pessoas não apresentaram um ganho em desempenho neste exercício.

Em síntese, os resultados identificam aumento significante no desempenho no
decorrer do Programa de Condicionamento Físico em todos os exercícios, com exceção à
Caminhada de Seis minutos (CM).

6. DISCUSSÃO

Considerando os estudos realizados para o levantamento de crenças salientes modais
que constituíram os itens associados às escalas de probabilidade e avaliação, alguns conteúdos
temáticos poderão ser destacados, abrindo perspectivas para a identificação de características
peculiares ao segmento social estudado, as pessoas que vivem na terceira idade.
Levando em conta, em primeiro lugar, os conteúdos evocados a respeito da Categoria
1, viver na terceira idade, foi possível identificar uma série de elementos de síntese, com base
em algumas Subcategorias:
a) Foram observados conteúdos concentrados na Socialidade, representando as
relações de proximidade envolvendo amigos e pessoas do trato diário, alem de
relações interpessoais generalizadas ligadas à idéia de harmonia com as
pessoas em geral e respeito/amor ao próximo.
Da mesma forma, com as relações conjugais, o caráter de Socialidade se
realiza no amor à família e bom convívio conjugal.
Para Simões (1998), “O homem é originalmente um ser social” (p.30), isto
porque segundo o autor, desde o nascimento, ele faz parte de uma estrutura
complexa e um potencial complicado por vários processos de socialização, o
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que faz adquirir condutas rígidas através de normas e valores da sociedade.
Esta complexidade ocorre não só no âmbito social, mas também no ambiente
familiar, onde o idoso passa a ser discriminado.
Também, para Simões, em casa o idoso não deveria sofrer tais discriminações,
mas muitas vezes é isolado como se estivesse em um asilo, não fazendo parte
das decisões cotidianas da família, com exceção aos problemas onde
normalmente é o ponto central. Desta maneira, o idoso reduz sua participação
social, afastando-se do convívio com seus familiares.
Ainda segundo Simões, para o idoso a família às vezes torna-se um problema
por conta de transformações ocorridas no relacionamento com familiares,
principalmente entre pais e filhos, gerando sentimentos negativos e
estabelecendo um ambiente de conflito, uma vez que os filhos passam a ocupar
posições que anteriormente eram dos pais.
Assim, para Simões, esta inversão do papel familiar e social no idoso gera
muitas vezes insegurança, medo, tensão que, dependendo da intensidade ou
continuidade, poderão ser manifestos com irritabilidade, indiferença ou
acomodação, com sentimentos de representações sobre inutilidade e
isolamento.

b) Sentimentos, relacionados às condições em que o convívio na terceira idade se
realiza, envolvendo “estados de espírito” ambivalentes que ora impulsionam e
dão um sentido de disposição e ânimo para continuidade da vida, e ora se
manifestam enquanto angústia, associada ao medo da morte e ao viver nos dias
de hoje.
Segundo Oliveira, Pasian e Jacquemin (2001) o processo de envelhecimento
pode ser considerado dentro de uma perspectiva em que o idoso reconhece esta
fase da vida como sendo a final, culminando na morte e de outra, oposta à
primeira, como sendo uma fase de sabedoria, maturidade e serenidade. Nesta
pesquisa, os autores procuram superar preconceitos sobre a velhice como
sendo uma fase sem vida e a concepção de “idoso” como sujeitos carentes, que
não têm mais nada a oferecer e que estão apenas esperando a morte chegar.
Estes autores destacam a avaliação positiva, realizada por Erikson (1959/
1976), que nega a velhice como sendo a fase final de vida e que a crise dos
idosos se caracteriza por ganhos fundamentais, em nível individual e coletivo,
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partindo da possibilidade de contribuição através do repasse experiências
vividas. Esta perspectiva tem ocupado o centro das atenções dos estudos sobre
idosos, como mostra os estudos da Organização Panamericana de Saúde (apud
Oliveira et al, 2001).
Nesta mesma linha de pensamento, Cerveny (2002) descreve em um capítulo
Visando a Fase Ultima, a estrutura familiar de nossos dias como fonte
importante de suporte às pessoas idosas. Como Erickson (Oliveira et al, 2001)
nega esta fase como a última para o idoso, partindo do princípio que este prevê
formas de continuar a vida, mesmo deparando com o seu fim, preparando-se
para a passagem (partir desta vida) enfrentando a morte inexorável para os dias
que hão de vir.
Nesta preparação, o maior mérito do idoso é apropriar-se da vida,
conscientizando-se de sua trajetória completa, aceitando e reconhecendo o fim
do ciclo, compreendendo que a velhice é comum a todas as pessoas e que o
importante é concluí-la com consciência, atuando como senhor de si enquanto
puder.
Para Dias (apud Rosa, 2005), após os sessenta anos, a pessoa sente-se velha e
que já não é mais como costumava ser quando mais nova; isto por várias
limitações impostas pelo envelhecimento e, em paralelo, a aposentadoria que
complica a estrutura financeira, social e psicológica do idoso. Estas pessoas
chegam a pensar que velhice é sinônimo de fraqueza e doença, acreditando que
nunca mais terão vigor físico e saúde.
Cerveny (2002) afirma que o idoso passa a ter uma maior preocupação
consigo, preocupando-se com a saúde, quando aparecem os primeiros
desconfortos e limitações físicas da idade, começando uma relação pessoal
com seus limites e, em alguns casos, revendo o conceito de saúde incluindo
limitações e incômodos como parte do cotidiano. Para o idoso, cuidar da saúde
na velhice é cuidar de si, é um desafio a ser vencido, é uma atitude de
resistência procurando manter-se afastado ao máximo possível da morte.
No Brasil, para muitos idosos, mesmo depois de anos de trabalho, a
aposentadoria é a fase em que o sentido de parar de trabalhar não acontece,
ainda continuam trabalhando para complementar a renda. O trabalho para o
idoso é muito importante para sua vida, quando o perde passa a viver em crise
(Cerveny, 2002).
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Dias (apud Motta, 2005) afirma que os possíveis indicadores do
envelhecimento social são fundamentados na progressiva diminuição dos
contatos sociais, no distanciamento social, na progressiva perda de poder de
discussão, no progressivo esvaziamento dos papéis sociais, na gradativa perda
de autonomia e independência, nas alterações nos processos de comunicação,
entre outros. Assim, na velhice é maior a dificuldade do equilíbrio psicológico,
pois a longa história de vida acentua as diferenças individuais. Por conta disto,
alguns idosos por causa do isolamento social, desenvolvem ansiedade,
depressão e insônia, podendo levar ao infarto, alterações de valores e até
mesmo de atitudes (Dias, apud Rauchback, 2005).
Para Cerveny (2002), a crise e a dificuldade para os idosos são elementos
encontrados na possível perda da autonomia e a necessidade de serem
cuidados, porque não prepararam seus filhos para serem cuidadores dos
próprios pais no futuro, poucas são as famílias preparadas para desempenhar
esta tarefa com facilidade. Por esta razão, ao perceber a perda da autonomia, o
idoso começa a incomodar-se por assumir o papel de não mais ser capaz de
cuidar de si totalmente, sentindo-se alvo das preocupações. Por outro lado,
permitindo ser cuidado pelos filhos, o idoso facilita e aceita a inversão dos
papéis.

c) Conteúdos ligados à teleologia foram prevalentes sendo evocados por todas as
pessoas entrevistas, sem exceção, representando conteúdos relacionados a
necessidade ter fé em Deus como condição para viver na terceira idade,
crenças estas fortemente valorizadas positivamente.
Tais representações podem ser consideradas “lugar comum” entre pessoas que
vivem na terceira idade, uma vez que estão ligadas a um sentimento de finitude
e dor por conta das várias doenças que surgem neste período da vida,
procurando na religião um meio do conforto e esperança onde acreditam
“entregar a vida a Deus”.
Segundo Cerveny (2002), a intensificação da religiosidade para os idosos é
procurar compreender o que a vida não explicou, é a busca de sentido no
fechamento da vida. Para Cerveny (2002), o idoso parte do sentido que
algumas coisas não são permitidas conhecer ao longo da vida, oferecendo a
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Deus tudo que não pôde ser respondido durante essa trajetória, cabendo a Deus
resolver o impossível.

d) Finalmente, conteúdos referentes à concepção de elementos de enfrentamento
às vicissitudes do convívio na terceira idade e que qualificam a pessoa idosa,
representando conteúdos de grande importância relacionados a características
de maturidade e realização. Tais elementos relacionados a ganhos e
experiências, background acumulado e conquistas ao longo da vida se
associam a perspectivas de um enfrentamento voltado à continuidade e
manutenção da vida, como resultado.
Para estas pessoas, chegar nesta fase da vida é, além de tudo, motivo de
orgulho, principalmente por ter conseguido conquistar ao longo dos anos,
elementos que consideram importantes para sua existência. Estes elementos
mostram o quanto a realização é importante, o que as impulsionam para novas
conquistas.
Coerente com esta lógica, nosso contato informal com as pessoas atendidas
junto ao Programa de Condicionamento Físico poderá subsidiar nossa
discussão. Assim, o relato do experimentador sobre a vivência com a vivência
do idoso se torna um elemento imprescindível para a realização do presente
trabalho.
Desta maneira, para compreendermos melhor e ilustrar a qualificação social do
idoso, faremos uma descrição dos procedimentos e do set onde trabalhamos
durante o desenvolvimento do Programa de Condicionamento Físico com as
pessoas do grupo.
Uma vez formado o grupo de pessoas para o Programa de Condicionamento
Físico, procurou-se levantar suas dificuldades diárias. Isto nos levou às queixas
que eram semelhantes entre as pessoas, o que possibilitou a criação,
desenvolvimento e aplicação de exercícios físicos para amenizar as
dificuldades específicas e gerais existentes no grupo. Entre elas, levantar-se da
cama, levantar-se e sentar-se em uma cadeira, ajoelhar-se para rezar, subir
escadas, andar mais rápido para atravessar uma rua e equilibrar-se em uma das
pernas foi algumas, entre várias queixas relatadas pelos participantes da
pesquisa.
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As atividades eram realizadas em uma quadra coberta, ampla, clara e arejada;
estas pessoas participavam das atividades físicas duas vezes por semana, as
terças e quintas-feiras. Cada sessão era iniciada com trinta minutos de
caminhada, e, em seguida, trinta minutos de ginástica localizada, utilizando-se,
em alguns momentos, materiais alternativos como bastões e colchonetes,
variando, cada dia da semana, de acordo com as necessidades do grupo.
Basicamente, as sessões eram compostas por dez minutos de exercícios físicos
como aquecimento, vinte minutos com exercícios físicos de força e resistência
e, nos dez minutos finais, preparação de repouso com exercícios físicos de
alongamento e relaxamento. Durante as sessões, era proposto, por várias vezes,
aos participantes a adequação da respiração (inspiração/expiração), pois quanto
melhor fosse este processo melhores seriam os benefícios durante as atividades
físicas.
O encerramento das sessões era realizado com o agrupamento de todos bem
próximos ao pesquisador, para que fossem divulgados informações, recados,
cumprimentos e incentivos para continuidade do trabalho.
Às quartas-feiras, seguindo o mesmo horário dos outros dias, destinavam-se as
avaliações físicas, iniciando sempre com caminhada de trinta minutos e em
seguida dez minutos de exercícios físicos de aquecimento em seqüência
começavam as avaliações. Ao final seguíamos o mesmo encerramento dos
outros dias.
Os resultados das avaliações mostram valores significantes em todos os
exercícios avaliados, com exceção da Caminhada de Seis minutos, isto porque
estas pessoas faziam caminhadas, orientadas pelos médicos, antes de
ingressarem neste Programa de Condicionamento Físico.
É importante lembrar que desde o momento que essas pessoas se propuseram a
fazer parte destas atividades físicas, evidenciou-se a vontade e seriedade que
tiveram ao longo desta intervenção, procurando manter a assiduidade, fato
importante para o desenvolvimento deste trabalho, mesmo quando alguns
percalços do cotidiano como o clima, enfermidades, problemas pessoais e
outros que nem serão mencionados, dificultavam muitas vezes a participação,
mas sabemos o quanto acreditaram e confiaram no sucesso do trabalho
realizado.
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No decorrer deste Programa, além de tudo que foi relatado, é importante
ressaltar a convivência no dia a dia com estas pessoas, pontuados por
demonstrações de carinho, amor, solidariedade, alegria, generosidade, respeito
e gratidão.
Muitos foram os momentos de alegria, quando individualmente ou em grupo,
estas pessoas percebiam sua capacidade para realizar determinadas atividades
propostas. O fato de contarem o quanto está sendo importante para eles os
momentos junto ao grupo, não apenas pelo exercício, mais pela interação
social que era realizado, isto fez com que se sentissem felizes com o que
estavam realizando.
A solidariedade e generosidade foram pontos fortes neste grupo, por
mostrarem o companheirismo ajudando um ao outro não somente na correção
de exercícios, mas a bondade de ajudar o próximo para que consiga igualar-se
a todos, não apenas durante as sessões, principalmente no decorrer do dia.
O amor e o carinho foram sentimentos que se destacaram no grupo durante a
administração do Programa, percebidos também pelos novos participantes. Isto
gerava uma energia boa e positiva principalmente nos momentos em que
estavam reunidos. Existiram casos em que algumas pessoas deixavam de
freqüentar as sessões por motivos pessoais, e relataram aos amigos/visinhos
que faziam parte deste grupo, a importância da experiência que tiveram e a
vontade de retornar. Da minha parte, como experimentador, é importante
ressaltar que os sentimentos mencionados foram mútuos.
Considerando os estudos realizados na Fase 1(t0) e Fase 2(t1) para a Categoria 1,
“viver na terceira idade” e Categoria 2, “participar de exercícios físicos neste momento da
vida”, os resultados serão discutidos à luz da análise de quadrantes, interpretando-os seguindo
as Categorias Temáticas, Subcategorias e os conteúdos particulares (itens):
A. Os resultados relacionados aos conteúdos da subcategoria Relações Pessoais de
Proximidade e Relações Interpessoais Generalizadas, identificaram na Categoria Temática Convívio Social, diferenças significantes (CSA+.94 < CSD+.97,
t = -2.23, α = .03), indicando propensões mais favoráveis após a administração
do Programa de Condicionamento Físico. Este fato denota uma potencialização
ao Convívio Social após a administração do Programa, o que parece identificar
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um desdobramento sobre a socialização das pessoas que vivem na terceira
idade.

Podemos observar que os elementos do Convívio Social estão concentrados
nos conteúdos de Animação, em função dos resultados identificados após
administração do Programa de Condicionamento Físico, indicando que as
pessoas idosas passaram a se tornar mais animadas quanto ao convívio social.
B. Foi encontrada diferença significante na Categoria Temática Animação
(AMA+.50 < AMD+.75, t = -3.72, α = .001) e em suas Subcategorias
Disposição/Ânimo (DaA+.32 < AMD+.62, t = -3.49, α = .002) e Orgulho
(OrA+.77 < OrD+.99, t = -2.11, α = .04), identificando, nas pessoas que vivem
na terceira idade, uma prevalência de fortes crenças positivas sobre “ser
privilegiado” e “estar disposta(o), para festas e visitas a parentes”, e
tendências a fortes crenças positivas sobre divertir-se, como, por exemplo,
“tocar moda de viola”. Assim, após a administração do Programa de
Condicionamento Físico, foi possível perceber propensões mais favoráveis
frente à Animação por parte destas pessoas.
De fato, durante a administração do Programa de Condicionamento Físico,
especificamente na Fase 2(t1), percebeu-se que esta pessoas interagiam, no
grupo, de uma maneira mais vívida e alegre, denotando uma sensação de
descontração e bem-estar. Em síntese, as pessoas participaram de uma forma
mais descontraída.
Estes resultados são bastante condizentes com o estado de ânimo das pessoas
idosas e sua prontidão para a busca de um espaço psicossocial onde possam
exercer seu direito à participação na vida comunitária. Por exemplo, nas
respostas à Categoria Temática Ativação foram encontradas diferenças
significantes após a administração do Programa de Condicionamento Físico,
(ATA+.92 < ATD+.99, t = -2.25, α = .03) identificando propensões mais
favoráveis frente à esta Categoria, prevalecendo fortes crenças positivas a
respeito da “possibilidade de estar sempre se movimentando”, do “aumento
da disposição” e ser “uma coisa que se deve fazer sempre quando pode”.
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Estes dados são um contraponto à concepção de sobrecarga, atribuída ao
exercício físico, visto enquanto “cansaço”, “dores no corpo” e “esforço físico”.
Diferenças significantes foram encontradas para conteúdos relacionados à
Categoria Temática Sobrecarga (SOA-.001 < RED+.34, t = -2.31, α = .03),
onde, após a administração do Programa de Condicionamento Físico, foram
identificadas menores forças de crença a respeito do caráter negativo de “sentir
cansaço” e “ficar com dores no corpo no dia seguinte” pelas pessoas que
vivem na terceira idade. Ao que tudo indica, para estas pessoas tais conteúdos,
embora negativos no sentido original, representavam ganhos e benefícios para
o corpo e, no limite de suas possibilidades, estavam dispostos a realizar os
exercícios propostos pelo Programa.
C. Na Categoria Temática Teleleologia, para Subcategoria “crença em si”, não
foram observadas diferenças significantes (TLA+.60 < CSD+.75, t = -3.07, α =
.005). No entanto, para a Subcategoria “crença para si” os estudos sobre
diferenças de médias antes-depois da administração do Programa de
Condicionamento Físico identificaras diferenças significativas (CpA+.17 <
CpD+.50, t = -3.34, α = .002) ocorrendo o mesmo com a Categoria Geral. A
interpretação destes dados mostra, após a administração do Programa,
propensões mais favoráveis à Teleleologia e tendências a fortes crenças
positivas a respeito de perspectivas de continuidade associadas à aquisição
como, por exemplo, comprar uma chácara.
Assim, a aquisição de algo para ser usado e a perspectiva de idealização de
planos para o futuro foram elementos identificados durante o Programa,
evidenciando uma disposição para a continuidade da vida.
D. Ainda sob esta perspectiva de desfrute e de apropriação das condições de continuidade da vida, foram encontradas diferenças significantes para conteúdos
relacionados à Categoria Temática Recreação (REA+.44 < RED+.80, t = -3.61,
α = .001), após a administração do Programa de Condicionamento Físico.
Propensões mais favoráveis e prevalência de fortes crenças positivas foram
observadas nestas pessoas durante as atividades do Programa. A Recreação
parece ser, pois, um dos elementos pontencializadores da socialização,
constituindo um elemento de grande valor para a concepção de atividades
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físicas dirigidas a pessoas que, como os idosos, sofrem coartação social e são
impedidas de ocupar seu espaço junto à comunidade.
E. A não existência de diferenças significativas entre resultados antes-depois da
administração do Programa é, também, bastante interessante, uma vez que tais
conteúdos se ligam a ganhos já estabelecidos e portanto, consensuais, já
incorporados

no

dia-a-dia

Maturidade/Enfrentamento,

a

das

pessoas.

subcategoria

Por

exemplo,

Enfrentamento

para

apresentou

diferenças significantes, (EfA+.85 < EfD+.96, t = -1.96, α = .05) como também
na Categoria Temática Geral (MRA+.82 < MRD+.88, t = -1.99, α = .05), onde
foram observadas atitudes mais favoráveis e prevalência à fortes crenças
positivas quanto a significados relacionados a “viver para frente, não pensar
em derrota”, “precisar reconhecer que a vida continua” e “precisar ter boa
saúde e não usar remédios”, após a administração do Programa de
Condicionamento Físico.

Da mesma forma, para as Categorias Temáticas Relações Conjugais (RC) e
Angústia (AA), não foram encontradas diferenças significantes após a
administração do Programa de Condicionamento Físico, uma vez que alguns
conteúdos como “viver bem com a esposa(o)”, “incentivar o amor a família”,
“ter medo de tudo, de morrer, de ter doenças” e “ter dificuldades para viver
aos dias de hoje”, são elementos considerados consensuais, e, como tal, se
encontram já incorporados no dia-a-dia das pessoas que vivem na terceira
idade.

Finalmente, para as Categorias Temáticas Efeito Positivo (EP) e Saúde/Bem
Estar (SB), também não foram encontradas diferenças significantes, após a
administração do Programa de Condicionamento Físico; para estas pessoas,
alguns elementos identificados nestas categorias já estariam estabelecidos e,
portanto, não seriam passíveis de mudança.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em toda pesquisa existem situações de dificuldades, algumas são previsíveis. Neste
trabalho não foi diferente, pois desde o projeto piloto até o início do tratamento dos dados foi
uma luta incessante na busca por encontrar a melhor maneira de proceder e viabilizar ao
máximo os dados colhidos.
Percebendo a dificuldade para conseguir levantar crenças e valores via Diagrama de
Venn, o que não era adequado para esta análise de dados, passamos a utilizar a Análise de
Conglomerados proposta por McQuitty19, baseado em avaliações por juízes sobre Categorias,
o que nos permitiu identificar crenças salientes modais a respeito de algumas categorias
temáticas, possibilitando a aplicação de escalas de probabilidade (b) e de avaliação (e) para
compor o questionário de atitude. Durante a coleta de dados, ocorreram situações inusitadas,
como a dificuldade dos homens desta idade aderirem à pratica de exercícios físicos, diferente
do que ocorreu com as mulheres. Os homens enfrentam algumas barreiras, como vergonha
por realizar exercícios físicos, estar junto com outras pessoas, e até por não conseguirem
eventualmente realizar, de maneira adequada, os exercícios propostos. Além das atividades
aqui relatadas, foram também preparados textos referentes à coleta de dados, envolvendo a
pesquisa piloto, para a construção do instrumento de avaliação de atitudes. Aplicado em um
grupo de pessoas da terceira idade, e que, em conjunto com um programa de condicionamento
físico, estaremos verificando sua viabilidade.
É muito importante ressaltar as experiências vividas e que esta pesquisa possibilitou
possíveis avanços no estudo da Psicologia Aplicada ao Esporte e Lazer, referindo-se às
pessoas de terceira idade, permitindo a abertura de novas perspectivas de vida acadêmica e
profissional.
Considerando as questões tratadas neste trabalho, foi de grande importância obter,
através das investigações propostas, um quadro que representa o modo pelo qual uma pessoa
idosa se sente antes, durante e depois de um programa de exercícios físicos, buscando enfocar,
a partir do seu universo de necessidades, experiências, crenças, valores e atitudes que se
referem a um plano mais profundo de relações, consigo e com o meio, na perspectiva de
delinear novos trabalhos que possam levar em conta a dimensão qualitativa e social deste
segmento social com características especiais, verificando possíveis mudanças quanto às
formas de enfrentar as vicissitudes diárias que pesam sobre estas pessoas.
Pudemos notar através da pesquisa, que principalmente as pessoas da terceira idade
têm procurado, cada vez mais, ajuda no sentido de resolver seus problemas diários derivados
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da idade em que vivem. Pelas dificuldades que uma parte destas pessoas têm em reconhecer
(talvez levados pelo estilo de vida que tinham quando mais novos) a participação em um
grupo como este, que foi composto para realizar uma pesquisa, possa ajudar a amenizar
dificuldades em que estão vivendo neste momento.
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Anexo 1
Protocolo de Análise de Correlações
segundo o procedimento de McQuitty

Anexo 2
Escalas “b” e “e” que avaliam as
Atitudes frente aos conteúdos da
Categoria 1 “viver na terceira idade” e
Categoria 2 “participar de exercícios
físicos neste momento da vida”

Anexo 3
Parecer da Comissão de Ética da
FFCLRP USP

Anexo 4
Parecer da Comissão de Ética do
Centro de Saúde-Escola da FMRP USP

Anexo 5
Folder
do
Programa
de
Condicionamento Físico para Pessoas da
Terceira Idade

Anexo 6
Termo
de
Consentimento
Informado para a realização dos estudos
com os sujeitos

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, Lupércio Luiz de Oliveira, RG: 29.514.242-X, vinculado à FFCLRP-USP, como
aluno do Programa de Pós-Graduação em Psicologia, estou realizando um estudo sobre
atividade física, atitudes e percepção de qualidade de vida em pessoas da terceira idade.
O objetivo desta pesquisa é verificar o que as pessoas de sua faixa etária pensam a
respeito de uma série de coisas relacionadas com a prática de atividades físicas e suas relações
com a percepção que elas tem da qualidade de vida que levam.
Para isto necessito de sua cooperação nesta entrevista, que:
A) A entrevista será gravada e posteriormente transcrita pelo entrevistador;
B) Você será entrevistado sobre questões relativas à sua vida pessoal/profissional;
C) Todas as informações que você apresentar serão mantidas em sigilo, sendo que serão
utilizadas apenas para este estudo;
D) O seu anonimato será garantido;
E) Não existe nenhum risco em participar deste estudo;
F) Você estará livre para desistir da sua participação em qualquer momento da entrevista;
G) Sua participação é inteiramente voluntária.

Considerando as questões acima:

Eu, ______________________________________________ aceito participar deste estudo,
sendo que minha participação é inteiramente voluntária e estou livre para em qualquer
momento desistir da participação na entrevista, sem nenhum prejuízo para mim.

Ribeirão Preto, _______ de ________________ de 2004.

___________________________
Ass. do Entrevistado

___________________________
Ass. do Entrevistador

Anexo 7
WHOQOL-BRIEF, Instrumento
para mensurar qualidade de vida.

Anexo 8
Descrição detalhada dos Testes
de Condicionamento Físico.

1. Agilidade (Levantar-se do Solo - LS)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa para levantar-se do chão.
Material: quadra, colchonete com 5 cm de espessura, cronômetro.
Procedimento: posicionar o colchonete no chão e 40 cm a sua frente, demarcar uma
linha de 60 cm de comprimento. Estando no colchonete, em decúbito dorsal, com os braços ao
longo do corpo e pernas estendidas, o avaliado deverá, no menor tempo possível, se levantar,
de forma assumir a posição em pé, com os membros inferiores unidos e os braços estendidos
ao longo do corpo, e posicionar-se na linha demarcada. O cronômetro deve ser acionado ao
sinal “Prepara! Já!”, e interrompido no momento em que o avaliado estiver em pé.

2. Equilíbrio (Equilibrar em uma das Pernas - EP)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa para se equilibrar com apenas uma das
pernas (equilíbrio estático).
Material: cronômetro.
Procedimento: a pessoa em pé, com as mãos na cintura, é orientada para olhar
fixamente à frente, flexionando na altura do joelho uma das pernas, a sua escolha, devendo se
manter nessa posição por trinta segundos. O cronômetro será acionado ao sinal “Prepara! Já!”.
Ao final dos trinta segundos, o cronômetro deve ser interrompido. O tempo não era
considerado durante as tentativas da pessoa para manter-se na posição de equilíbrio, para
poder iniciar o exercício.
Na tomada do tempo, o pesquisador deveria ficar atento para o fato de que, nesse
exercício particularmente, este é diretamente proporcional ao índice produzido, uma vez que
maiores tempos indicam menores escores.

3. Força e Resistência Muscular Localizada (Levantar e sentar-se na cadeira
durante trinta segundos - LA)
Objetivo: avaliar a força dos membros inferiores.
Material: cronômetro, cadeira com encosto reto com altura aproximada de 50 cm. A
cadeira deverá ser apoiada à parede ou presa de alguma forma para que não se mova durante a
avaliação, por razões de segurança da pessoa.
Procedimento: para começar a avaliação a pessoa deverá estar sentada no meio da
cadeira, com as costas retas e os pés apoiados no chão, ficando com os braços cruzados contra
o tórax. O cronômetro será acionado ao sinal “Prepara! Já!”, com a pessoa ficando em pé e
então retornando a posição inicial. Deve-se incentivar a pessoa a repetir o maior número de
vezes este movimento durante trinta segundos.

4. Agilidade, Força e Resistência Muscular Localizada (Levantar da Cadeira - LC)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa se movimentar da posição sentada para a
posição em pé.
Material: cronômetro, cadeira com encosto reto com altura aproximada de 50 cm. A
cadeira deverá ser apoiada à parede ou presa de alguma forma para que não se mova durante a
avaliação, por razões de segurança da pessoa.
Procedimento: a pessoa inicia na posição sentada na cadeira, com as mãos na
cintura, olhando à frente, com os pés juntos e apoiados no chão, sem se importar com fato de
não conseguir encostar totalmente na cadeira. O cronômetro será acionado ao sinal “Prepara!
Já!” e parado no momento em que a pessoa ficar totalmente em pé.
Na tomada do tempo, o pesquisador deveria ficar atento para o fato de que, nesse
exercício particularmente, este é diretamente proporcional ao índice produzido, uma vez que
maiores tempos indicam menores escores.

5. Força Explosiva (Capacidade máxima de andar - CA)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa de andar em velocidade máxima sem
correr.
Material: cronômetro, fita adesiva colorida, trena ou fita métrica.
Procedimento: demarcar no chão uma faixa com uma largura de 5 cm e de
comprimento de 3 mts, com fita adesiva. O idoso deverá permanecer em pé ao lado da
marcação no chão, com os pés juntos, olhando à frente. O cronômetro será acionado ao sinal
“Prepara! Já!” e será parado no momento em que a pessoa fizer o percurso, ultrapassando o
último pé na outra extremidade demarcada.
A tomada do tempo deve-se observar que este é inversamente proporcional ao índice
produzido, uma vez que menores tempos indicam maiores escores.

6. Resistência Aeróbia (Caminhada de 6 minutos - CM)
Objetivo: avaliar a capacidade da pessoa em caminhar a maior distância possível em
6 minutos.
Material: cronômetro, cones, fita métrica, palitos e cadeiras.
Procedimento: a pessoa percorrerá uma distância de 90 metros, correspondente a
um retângulo (quadra de tênis), onde nas extremidades desta figura serão colocados os cones.
A área a ser usada para a caminhada deve ser bem iluminada, com o piso antiderrapante. As
voltas neste percurso serão contadas e anotadas pelo avaliador em uma planilha. Pode-se
avaliar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. O cronômetro será acionado ao sinal “Prepara!
Já!” e será parado no momento em que completar o tempo de 6 minutos, devendo a pessoa
permanecer no local quando o avaliador avisá-lo do término do tempo, para marcação das
voltas.
Na contagem das voltas deve-se observar que este é diretamente proporcional ao
índice produzido, uma vez que maior número de voltas indicam maiores escores.

Anexo 9
Análise de Quadrantes das
diferenças de médias entre dados de
Atitude frente à Categoria 1 “viver na
terceira idade” e Categoria 2 “participar
de exercícios físicos neste momento da
vida” da Fase 1(t0) e Fase 2(t1).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

30

30

20

20

10

10

0

0
,50

CS

,63

,75

,88

,69

1,00

,75

,81

CS

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Convívio Social (n=30).

,88

,94

1,00

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rp: Relações Pessoais de Proximidade

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

30

30

20

20

10

10

0

0
,69

Rp

,75

,81

,88

,94

,69

1,00

,75

,81

Rp

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Relações Pessoais de Proximidade
(n=30).

,88

,94

1,00

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rp: Relações Pessoais de Proximidade
Item 10: É viver com a família e com os amigos

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 10

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 10

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rp: Relações Pessoais de Proximidade
Item 14: É querer viver bem com a família

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 14

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 14

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rp: Relações Pessoais de Proximidade
Item 17: É querer ser feliz com os parentes

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 17

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 17

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rg: Relações Interpessoais Generalizadas

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

30

20

10

0
,38

,50

,63

,75

,88

1,00

Rg

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes
relatados frente a Relações Interpessoais
Generalizadas (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rg: Relações Interpessoais Generalizadas
Item 12: É estar em harmonia com todos

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 12

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 12

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rg: Relações Interpessoais Generalizadas
Item 20: É exigir mais carinho e respeito pelas pessoas

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 20

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 20

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática CS: Convívio Social
Subcategoria Rg: Relações Interpessoais Generalizadas
Item 19: É incentivar o amor ao próximo

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 19

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 19

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática TL: Teleleologia

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Teleleologia (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática TL: Teleleologia
Subcategoria Cs: Crença “em si”

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Crença “em si” (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática TL: Teleleologia
Subcategoria Cs: Crença “em si”
Item 02: É ter fé em Deus

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 02

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 02

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática TL: Teleleologia
Subcategoria Cp: Crença “para si”

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Crença “para si” (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática TL: Teleleologia
Subcategoria Cp: Crença “para si”
Item 05: É ter fé para comprar um sítio

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 05

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 05

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)
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Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Maturidade / Realização /
Enfrentamento (n=30).

,75

,88

1,00

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Maturidade (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 22: É estar em uma fase muito boa da vida

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 22

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 22

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 13: É sentir-se feliz com sua vida

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 13

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 13

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 27: É sentir que a vida está melhor do que era quando mais novo

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 27

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 27

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 31: É ficar feliz por ter chegado a idade que tem

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 31

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 31

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 28: É sentir que a cabeça está mais no lugar

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 28

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 28

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 24: É poder viver a vida

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 24

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 24

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ma: Maturidade
Item 15: É querer trabalhar

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 15

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 15

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Re: Realização

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Realização (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Re: Realização
Item 29: É sentir que a vida está mais planejada

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 29

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 29

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Re: Realização
Item 16: É querer viver com saúde

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 16

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 16

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Re: Realização
Item 25: É ter fé em Deus

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 16

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 16

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Re: Realização
Item 30: É precisar se sentir bem para levar uma vida
normal para realizar coisas do dia-a-dia

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 30

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 30

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ef: Enfrentamento

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Enfrentamento (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ef: Enfrentamento
Item 01: É viver para frente, não pensar em derrota

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 01

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 01

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ef: Enfrentamento
Item 33: É precisar reconhecer que a vida continua

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 33

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 33

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ef: Enfrentamento
Item 32: É precisar viver a vida

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 32

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 32

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática MR: Maturidade / Realização / Enfrentamento
Subcategoria Ef: Enfrentamento
Item 35: É precisar ter boa saúde e não usar remédios

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 35

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 35

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AM: Animação

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes
relatados frente a Animação (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AM: Animação
Subcategoria Da: Disposição / Ânimo

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Disposição/Ânimo (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AM: Animação
Subcategoria Da: Disposição / Ânimo
Item 03: É tocar moda de viola

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 03

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 03

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AM: Animação
Subcategoria Da: Disposição / Ânimo
Item 07: É estar disposta(o), para festas e visitas a parentes

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 07

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 07

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AM: Animação
Subcategoria Or: Orgulho

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Orgulho (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AM: Animação
Subcategoria Or: Orgulho
Item 23: É ser privilegiado

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 23

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 23

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática RC: Relações Conjugais

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Relações Conjugais (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática RC: Relações Conjugais
Subcategoria Rc: Relações Conjugais
Item 04: É viver bem com a esposa

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 04

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 04

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática RC: Relações Conjugais
Subcategoria Rc: Relações Conjugais
Item 18: É incentivar o amor a família

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 18

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 18

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AA: Angústia

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Angústia (n=30).

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática AA: Angústia
Subcategoria Aa: Angústia
Item 06: É ter medo de tudo, de morrer, de doenças

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 06

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 06

Categoria 1: Viver na Terceira Idade
Categoria Temática RC: Relações Conjugais
Subcategoria Rc: Relações Conjugais
Item 09: É ter dificuldades para viver aos dias de hoje

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 09

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 09

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática EP: Efeitos Positivos

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Efeitos Positivos (n=30).

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática EP: Efeitos Positivos
Item 11: É muito bom para o corpo

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 11

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 11

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática EP: Efeitos Positivos
Item 18: É muito bom para o corpo

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 18

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 18

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática EP: Efeitos Positivos
Item 02: É muito importante para a vida

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 02

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 02

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática RE: Recreação

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Recreação (n=30).

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática RE: Recreação
Item 16: É poder fazer caminhadas e nadar

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 16

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 16

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática RE: Recreação
Item 03: É poder jogar futebol e andar de bicicleta

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 03

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 03

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática RE: Recreação
Item 07: Representa andar de bicicleta, caminhar, jogar malha e bocha

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 07

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 07

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Saúde/Bem Estar (n=30).

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar
Item 08: Faz bem a saúde

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 08

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 08

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar
Item 31: É bom para saúde

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 31

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 31

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar
Item 22: Faz sentir-se melhor

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 22

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 22

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar
Item 32: É uma necessidade para o corpo

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 32

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 32

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar
Item 10: Faz sentir-se bem

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 10

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 10

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SB: Saúde/Bem Estar
Item 23: Faz perder peso

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 23

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 23

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SO: Sobrecarga

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Sobrecarga (n=30).

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SO: Sobrecarga
Item 28: Faz ficar com dores no corpo no dia seguinte

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 28

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 28

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática SO: Sobrecarga
Item 20: Faz sentir cansaço

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 20

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 20

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática AT: Ativação

Fase 1 (t0)

Fase 2 (t1)

Distribuição dos resultados dos sujeitos
estudados com referência a atitudes relatados
frente a Ativação (n=30).

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática AT: Ativação
Item 01: Possibilita estar sempre se movimentando

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 01

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 01

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática AT: Ativação
Item 09: Aumenta a disposição

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 09

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 09

Categoria 2: Participar de exercícios físicos neste momento da vida
Categoria Temática AT: Ativação
Item 13: É uma coisa que se deve fazer sempre quando pode

Fase 1 (t0)

Análise das respostas b x e para o item 13

Fase 2 (t1)

Análise das respostas b x e para o item 13

Anexo 10
Resultados do Cálculo de Ganho
Relativo do Condicionamento Físico

