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RESUMO

Existem evidências de que o treinamento com exercícios de força contribuem para o bem-estar de pessoas idosas. Portanto, objetivou-se analisar 
os fatores que motivam idosos a aderirem a prática de treinamento de força (TF). Participaram deste estudo 30 indivíduos idosos com idade entre 
65 e 75 anos, sendo 15 mulheres (média= 68,62 anos; DP= 2,73) e 15 homens (média= 69,67; DP=2,49), praticantes de TF a no mínimo 4 meses. 
Os participantes responderam o questionário que continha principais variáveis de adesão à prática de exercícios físico sendo adaptado para este 
estudo, analisando a adesão à prática de treinamento de força, a partir da resposta, em uma escala Likert, a 17 itens, agrupados em 6 fatores 
motivacionais. Para a análise dos fatores motivacionais foi utilizado o programa de estatística descritiva para o cálculo de medidas de tendência 
central (média e desvio padrão), o local de realização da aplicação dos questionários foi em três academias de cidades do localizadas no interior 
de Minas Gerais. Os fatores motivacionais a adesão à prática de treinamento de força, bem-estar (2,66; DP=0,25), exercícios físico como hábito 
(2,62; DP=0,50) e tempo (2,55; DP=0,53) apareceram com as três maiores médias com relação às outras dimensões. O fator bem-estar obteve a 
maior média, tanto na população geral (2,66; DP=0,25), quanto na masculina (2,64; DP=0,21). Nas participantes do sexo feminino o fator que se 
destacou foi exercícios físicos como hábito (2,79; DP=0,34). Mas também surpreendeu o resultado do fator bem-estar que aparece com a 
segunda maior média (2,67; DP=0,29) do feminino, havendo uma inversão de dimensões em relação a população masculina, já que o mesmo 
aparece como primeiro fator para esse grupo (2,64; DP=0,21). Analisando os fatores que menos influenciam os idosos a prática de TF, destacou-se 
com menor média o fator Influência da Mídia, público feminino (média= 1,21; DP=0,56), masculino (1,13; DP=0,83) e público geral (média= 1,17; 
DP=0,70). Assim, com os resultados obtidos no presente estudo conclui-se que o fator motivacional mais relevante para à prática de treinamento 
de força foi o bem-estar. Considerando a variável sexo o fator com maior média foi o bem-estar para a população masculina e a população 
feminina foi adotar exercício físico como hábito, havendo esta diferença entre ambos.
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