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Resumo  
Introdução: O processo de envelhecimento vem acompa nhado de uma série de mudanças 
que podem implicar em fatores limitadores das capac idades funcionais de um indivíduo. 
Para que estas pessoas possam ser consideradas saud áveis, faz-se necessário avaliar não 
somente suas condições biológicas, mas também as ps icossociaisl. A prática de exercícios 
físicos proporciona ao idoso, além de melhoras físi cas, um importante engajamento social 
que refletirá em maior autonomia. Desta forma, níve is satisfatórios de atividade física irão 
intervir de maneira positiva sobre os fatores assoc iados às capacidades funcionais que 
interferem, direta ou indiretamente, em todos os do mínios da qualidade de vida relacionada 
com a saúde. Estudos relatam que apesar de muitas p essoas freqüentarem espaços fitness 
e possuírem um estilo de vida ativo, várias não ade rem a essas atividades. Neste contexto, 
investiga-se como o idoso representa a qualidade do  trabalho (ou dos programas de 
exercícios físicos) que lhe é oferecido nas academi as de ginástica, inclusive o Pilates, que é 
um método ginástico que vem ganhado espaço e se con solidando no mercado. Objetivo: 
captar e analisar os motivos da opção de idoso pela  prática do Pilates, da aderência a esta 
prática, além de verificar a influência do Pilates na capacidade funcional dos voluntários. 
Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo de carát er exploratório – descritivo. Em um 
primeiro momento, baseou-se em informações provenie ntes da literatura para situar o idoso 
no universo da prática de exercícios físicos e, em um segundo momento, para a coleta de 
dados empíricos, realizou-se entrevistas conduzidas  com base num roteiro semi - 
estruturado, com um homem e cinco mulheres de idade s entre 62 e 80 anos. Resultados: 
Identificou-se que os entrevistados reconhecem bene fícios fisiológicos advindos da prática 
de exercícios físicos em geral, como a melhora de q ualidades físicas como a flexibilidade e 
a força, com consequente melhora na capacidade func ional no desempenho de atividades 
cotidianas. Notou-se também a valorização dos víncu los psicossociais que se estabelecem 
nas práticas e como este fator está diretamente rel acionado à aderência ao exercício. Em 
relação ao Pilates, verificou-se que tal prática re mete para benefícios biopsicossociais, na 
medida em que visa trabalhar as qualidades físicas flexibilidade (mobilidade), força, e a 
consciência corporal, valorizando a condição subjet iva dos indivíduos. Conclusão: No que 
se refere à esfera de vida de pessoas idosas, espec ialmente para que os benefícios dos 
exercícios físicos sejam incorporados, é necessário  considerar a integração de vários 
elementos, compartilhados numa mesma escala de impo rtância. Isto quer dizer que um 
benefício físico não deve ser mais importante que u m psicossocial. Verificou-se que a 
ginástica pelo método Pilates, oferecida na academi a em questão, abrange este universo 
biopsicossocial, considerando o indivíduo como um s er subjetivo, e consequentemente 
englobando benefícios além da esfera biológica, o q ue emergirá como fator determinante 
para a aderência ao exercício. Desta forma, faz-se uma reflexão acerca do papel do 
profissional de educação física diante dos objetivo s do público que o procura e de sua 
postura ética no mercado de trabalho. 
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