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RESUMO 
 
 

O Programa de Atividade Física e Saúde (PAFS) desenvolve diversas atividades, entre as 
quais a prática de exercícios físicos resistidos, mais conhecida como musculação, para homens 
e mulheres da 3ª idade e meia idade. O projeto de musculação acontece no Campus Bom 
Conselho, departamento de Educação Física, e as aulas são oferecidas três vezes por 
semana. Tem como objetivo o aprimoramento do condicionamento físico geral que permita uma 
plena realização das atividades da vida diária (AVDs), e com isso, proporcionar melhoria na 
qualidade de vida dos praticantes. No começo do ano, antes de iniciar as atividades, foi 
realizada uma palestra de conscientização sobre a importância da execução correta e completa 
dos exercícios com sobrecarga adequada a capacidade de cada indivíduo. A metodologia 
utilizada: Os alunos realizam exercícios de alongamento no inicio da sessão como preparação 
corporal (aquecimento) para os exercícios específicos; em seguida realizam a série que esta 
dividida em A e B, porém a partir do segundo semestre de 2014 começamos a trabalhar com 
os idosos o Sistema de Circuito, que objetiva trabalhar não só os exercícios de musculação, 
mas também exercícios de equilíbrio, coordenação motora. Ao final da aula, os exercícios de 
alongamento são repetidos para produzirem relaxamento muscular e bem estar. No inicio do 
projeto foi constatado que a maioria apresentava algumas dificuldades na realização de certos 
movimentos, principalmente de membros superiores, sendo que essas dificuldades ficaram 
evidentes nas primeiras aulas. A partir disso, foi trabalhado as dificuldades, tornando os 
movimentos mais confortáveis ou mesmo mudando o exercício. Em seguida, gradativamente, 
foram inseridos novos exercícios com grau de dificuldade maior, principalmente no aspecto da 
coordenação motora. Os exercícios mais complexos exigem maior atenção, cognição e 
memória dos alunos, e é nesse aspecto que os ganhos também acontecem, pois é sabido que 
com o passar dos anos ocorre deterioração das capacidades cognitivas e em especifico a 
memória. Desta forma, os exercícios que exigem maior coordenação motora estimulam essas 
capacidades mentais. Qualquer exercício bem dirigido possibilita melhoras significativas a 
quem o pratica. A consequência direta deste trabalho é o fortalecimento muscular efetivo, 
melhoria da amplitude de movimento em várias articulações, aumento/manutenção da 
resistência cardiovascular e muscular, além do ganho e posterior manutenção da flexibilidade. 
Professores e estagiários procuram manter um ambiente agradável, com muito diálogo e afeto. 
Os idosos demonstram interesse, disposição, bem estar e alegria em participar da atividade, 
além de compartilhar com os bolsistas suas experiências de vida. De forma subjetiva pode-se 
perceber melhora na força e resistência muscular devido ao aumento da carga utilizada para 
executar os exercícios. 


