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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃOP DE CONTEÚDO 

AUDIOVISUAL PARA PROGRAMA DE ATIVIDADES 
FÍSCAS VOLTADAS À TERCEIRA IDADE 

INTRODUÇÃO

Como parte de um desenvolvimento natural da fisiologia

humana, o envelhecimento pode ser compreendido como um

processo dinâmico e progressivo, no qual há ocorrência de

alterações funcionais, bioquímicas e morfológicas, e

consequentemente, há uma diminuição da capacidade de

adaptação homeostática às circunstâncias de sobrecarga

funcional, alterando progressivamente o organismo e

tornando-o mais propenso às agressões intrínsecas e

extrínsecas. A atividade física, comprovadamente, tem sido

considerada como fator de melhora da saúde global do idoso,

sendo o seu incentivo, uma importante medida de prevenção

das quedas, oferecendo ao idoso maior segurança na

realização de suas atividades cotidianas.

OBJETIVO

Desenvolver um canal em mídia digital e de fácil acesso a

população idosa por meio de plataformas disponíveis na

internet. Criar um conteúdo original e de curta duração com a

função de orientar, apresentar exercícios físicos e

alongamentos específicos para diminuição de quedas e da

manutenção da autonomia funcional do idosos. Verificar, por

meio de questionários, a facilidade de acesso, a qualidade e

satisfação com o conteúdo abordado no canal.

MATERIAL E MÉTODOS

Os vídeos foram gravados por um aparelho celular da marca

Samsung® - modelo Galaxy Note 9, editado no software

Windows Movie Maker e repassados para o canal disponível

na plataforma Youtube. Para avaliação do canal e do

conteúdo dos vídeos produzidos foi aplicado em questionário

para um grupo amostral de no mínimo 25 pessoas com 45

anos ou mais e que acompanharam ou assistiram a pelo

menos um dos vídeos propostos no canal “Envelhecendo

Saudável”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi criado o canal que é o produto final desse trabalho, o

nome do canal é envelhecendo saudável, o primeiro assunto

abordado foi autonomia funcional do idoso e no primeiro mês

tivemos 18 inscritos, 78 visualizações, 35 curtidas e 0 desliks.

Hoje estamos com 105 inscritos, 224 visualizações,

92 curtidas e 0 desliks. A partir desses resultados

pode-se verificar uma grande aceitação pelo público e

a importância da utilização da plataforma de vídeos

para ensino.

Figura 1 – Layout do canal e descrição do conteúdo.

Figura 2 – Descrição do conteúdo.

CONCLUSÃO

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que

grande parte dos participantes considerou o conteúdo

como de grande importância, entretanto o público alvo

da pesquisa não foi atingido, uma vez que a

população mais idosa tem certa dificuldade à acessar

novas tecnologias e métodos de ensino-

aprendizagem. Além disso, observou-se que a

qualidade dos vídeos, bom como som, elementos

gráficos e pouco tempo de exposição pode ter grande

relevância na compreensão do conteúdo abordado.
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