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Resumo 

 

 

O crescimento da população idosa tem-se verificado, em geral, na sociedade 
ocidental e, por isso, surge a preocupação de manter essa população saudável 
e ativa durante o processo do envelhecimento. O uso de meios digitais para 
motivar a prática de atividade física tem vindo a aumentar por conta das 
vantagens que podem surgir desse uso dos meios digitais e que poderá 
contribuir para aumentar o envolvimento da população idosa na prática de 
atividade física.  
O estudo aqui apresentado, que se enquadra na investigação de 
desenvolvimento, visa conhecer a realidade da utilização de meios digitais 
pelos idosos para apoio à sua atividade física, desenvolver um documentário 
online sobre a temática e avaliar o potencial deste documentário como meio 
sensibilizador para uma mudança de comportamentos relativamente à prática 
de atividade física pelas pessoas mais velhas. 
O estudo foi desenvolvido em articulação com o Centro Municipal de Marcha e 
Corrida de Águeda. Para melhor conhecer o contexto do estudo, procedeu-se 
à aplicação de um inquérito por questionário, ao qual responderam vinte e 
duas pessoas com idades acima dos cinquenta e cinco anos. Este inquérito 
revelou que a maioria dos inquiridos usa meios digitais, mas são poucos 
(apenas 5) os que usam esses meios no apoio à prática de atividade física. O 
telemóvel é o dispositivo mais utilizado no auxílio à prática de atividade física, 
e as aplicações Strava e Garmin foram mencionadas como sendo as mais 
usadas para esse fim.  
Seguiu-se o desenvolvimento de um documentário, que se dividiu em três 
etapas: a pré-produção, produção e pós-produção. O documentário “O ATIVO 
DIGITAL - O Uso de Meios Digitais pelos Idosos no Apoio à Prática de 
Atividade Física” incorpora testemunhos de pessoas com idade compreendida 

entre os cinquenta e cinco anos e sessenta e sete anos, apresentando os meios 

digitais que eles utilizam no apoio à prática de atividade física e referindo a 
importância e as vantagens do seu uso. Com o vídeo publicado online, na 
plataforma YouTube, procurou-se perceber a adequabilidade do conteúdo e se 
este teria a capacidade de causar mudança de comportamento em relação ao 
uso desses meios no auxílio à prática de atividade. Assim, foi aplicado um 
outro inquérito por questionário sobre o vídeo a uma amostra constituída por 
pessoas com idades acima dos cinquenta e cinco anos, tendo-se obtido vinte 
cinco respostas. 
A partir dos resultados, concluiu-se que o documentário foi adequado ao 
público alvo, que considerou importante a temática abordada e se mostrou 
recetivo e satisfeito com o resultado audiovisual alcançado. O documentário foi 
ainda avaliado como sendo um fator motivacional junto da população idosa 
para uma mudança de comportamento em relação ao uso de meios digitais no 
apoio à prática de atividade física. 
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Abstract 

 

The growth of the elderly population has generally occurred in Western society, 
so, the concern that arises is how to keep this population healthy and active 
during the aging process. The use of digital media to support the practice of 
physical activity has been increasing due to the advantages that may arise from 
this use and may contribute to increase the involvement of the elderly in the 
practice of physical activity.  
The study presented here, which fits into developmental research, aimed at 
better understand the reality of the use of digital media by the elderly to support 
their physical activity, develop an online documentary on the thematic and 
evaluate the potential of this documentary as a means to raise awareness of 
behavioral change in the practice of physical activity by older people. 
The study was developed along with the Centro Municipal de Marcha e Corrida 
de Águeda. To better understand the context of the study, a questionnaire was 
applied, in which 22 people over 55 answered it. It revealed that most people 
use digital media, but few (only 5) use digital media to support their physical 
activity. The mobile phone is the most used device to support physical activity 
and Strava and Garmin applications have been mentioned as being used for 
this purpose. This was followed by the development of the documentary, which 
was divided into three stages: pre-production, production and post-production. 
The documentary “ATIVE DIGITAL – The Use of digital Media by elderly in 
supporting physical activity practice” incorporates reports from people aged 55 
to 67, presenting the digital media they use to support physical activity and 
referring the importance and advantages of their use. With the video published 
online, on the YouTube platform, we sought to understand the suitability of the 
content and whether it would have the potential to cause behavioral change 
due to the use of these media to support the practice of the physical activity. A 
questionnaire was thus applied to a sample of people over 55, having achieved 
25 responses. 
From the results, it was possible to conclude that the documentary was 
adequate for the target audience, who considered the theme important and was 
receptive and satisfied with the audiovisual result achieved. Also, the 
documentary was evaluated as being a motivational factor among the elderly 
population for a change in behavior, regarding the use of digital media to 
support the practice of physical activity 
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1. Introdução 

Neste Capítulo carateriza-se o problema de investigação, expondo-se os problemas   

que despertaram interesse de procurar soluções para os mesmos. Também é apresentada a 

questão de investigação, bem como os objetivos e, por fim, é descrita como se encontra 

estruturada está dissertação. 

1.1. Caracterização do problema de investigação 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) (2018), nos últimos anos, houve um 

aumento da população com idade superior a 60 anos (população idosa). Embora a esperança 

média de vida tenha aumentado devido à melhoria das condições de vida, esse aumento incita 

a preocupação de como manter essa população num estado ativo e saudável na sociedade, 

durante uma fase em que as pessoas perdem gradualmente capacidades motora e psicológica. 

A população idosa é considerada a classe mais sedentária na sociedade (Costa, 2017a), um 

problema que tem causado preocupação nas organizações governamentais. Neste sentido, 

estas organizações têm criado diversas campanhas para sensibilizar acerca da importância da 

prática de atividade física, tanto ao nível do desempenho físico como ao nível mental. 

Incentivar a prática de exercício físico nos idosos tem sido uma estratégia que o Serviço 

Nacional de Saúde de Portugal (SNS) adotou com o objetivo de diminuir o sedentarismo e 

aumentar o envelhecimento ativo e saudável em Portugal (Costa, 2017a). O uso de novas 

tecnologias pode promover a atividade física e motivar os idosos a serem fisicamente ativos, 

como por exemplo o uso de monitores móveis (relógios inteligentes e sensores de pulseira) 

(Steinert, Haesner, & Steinhagen-Thiessen, 2018b), bem como o uso de Smartphones e 

aplicações móveis (Simões et al., 2018). Os monitores, Smartphones e aplicações permitem o 

auto-monitoramento da atividade física realizada, o estabelecimento de metas e o 

fornecimento de um feedback continuo e regular (Steinert et al., 2018b), potencializando o 

autocontrolo das pessoas sobre si mesmas, e o incentivo para se manterem ativas. 

Os idosos estão a introduzir, aos poucos, as novas tecnologias nas suas rotinas diárias. 

Todavia, ainda existem algumas barreiras, como por exemplo, a falta de familiaridade com a 

tecnologia, o apoio para aprender a usá-la e a sua não valorização no dia a dia, o que impede, 

sobremaneira, a utilização das tecnologias por parte dos idosos (Steinert et al., 2018b).  A 

sociedade pode fazer com que essas barreiras sejam ultrapassadas (Steinert et al., 2018b), 

como por exemplo: 

 Apoiar a educação da população em torno das novas tecnologias existentes; 

  Disponibilizar assistência informal no uso das tecnologias; 
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 Suportar os mecanismos/planos/estratégias formais de aprendizado. 

Com o objetivo de senbilizar para uma mudança de comportamento sobre a prática de 

atividade física na população mais velhas, o presente estudo pretende desenvolver um 

documentário online que restrei a temática supracitada. 

 Com a divulgação online do documentário, poderá ser possível alcançar o público desejado e 

motivar o uso dos meios digitais no apoio à prática de atividade física. 

A investigação, inicialmente, tentou identificar os meios digitais utilizados pelos idosos no 

auxílio à prática de actividades físicas diárias. 

Após o estudo sobre a temática e a recolha de alguns dados, foi possível desenvolver o 

documentário com a participanção de alguns idosos do grupo Centro Municipal Marcha e 

Corrida de Águeda. 

1.2. Questão de investigação 

Perante o potencial dos meios digitais no apoio à prática de atividade física nos idosos, 

a pergunta de investigação proposta é a seguinte: 

Como desenvolver um documentário sobre o uso de meios digitais pelos idosos no apoio à 

prática de atividade física? 

O estudo a desenvolver tem, assim, o objetivo de dar resposta a esta pergunta de investigação. 

1.3. Objetivos 

 Os objetivos principais desta investigação são: 

 Identificar os meios digitais utilizados pelas pessoas idosas com o objetivo de apoiar a 

prática de atividade física; 

 Realizar um documentário sobre a utilização de meios digitais pelas pessoas idosas 

com vista à realização da atividade física; 

 Conhecer o potencial do documentário para a mudança de comportamento dos idosos 

no que toca à prática de atividade física. 

A metodologia do estudo enquadra-se na investigação de desenvolvimento. Na primeira fase 

da investigação, fez-se um levantamento de referências bibliográficas e conceitos, bem como 

a síntese das principais ideias relacionadas com o tema estudado e a análise de alguns 

documentários, com o intuito de adquirir e aprofundar conhecimentos sobre o assunto da 

investigação. Na segunda fase, realizou-se uma recolha de dados no sentido de identificar os 

meios digitais utilizados pelos idosos no apoio à prática de atividade física. Na fase seguinte, 

com base nas informações recolhidas, desenvolveu-se o documentário que mostra os meios 
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digitais utilizados pelas pessoas mais velhas no apoio à prática de atividade física. A última 

fase da investigação consistiu em perceber se o documentário era bem aceite pelo seu público 

alvo, bem como em conhecer o potencial de documentário para sensibilizar os idosos para as 

vantagens do uso de meios digitais no apoio à prática de atividade física.  

1.4. Estrutura da dissertação 

De modo a organizar e facilitar a leitura do documento, este encontra-se estruturado em 

6 capítulos. O primeiro capítulo - Introdução - consiste na caracterização da problemática da 

investigação, descrição da questão de investigação, apresentação dos objetivos e síntese sobre 

a metodologia escolhida e fases do estudo. O segundo capítulo é dedicado à revisão da 

literatura que consiste na apresentação do conceito de envelhecimento ativo, na 

contextualização do envelhecimento ativo e nos desafios que os idosos têm enfrentado no 

contexto atual. Reflete ainda sobre o envelhecimento ativo, a prática de atividade física, bem 

com a prática de atividade física realizada pelas pessoas idosas. Na segunda parte do capítulo, 

é feita a contextualização sobre o uso dos meios digitais pelo público idoso para a prática de 

atividade física. Numa última parte, apresenta-se a definição, a história e o género de 

documentário, bem como uma reflexão e exemplos do uso de documentário como meio de 

sensibilização, o que incentiva mudanças de comportamento. No terceiro capítulo é descrito 

o desenvolvimento do estudo empírico, apresentando a metodologia adotada no trabalho, 

incluindo as fases em que o estudo se debruça, sendo que em cada fase são apresentados os 

participantes e as técnicas de recolhas de dados. Em cada uma das fases, o estudo do contexto 

do trabalho, a realização de documentário (pré-produção, produção, pós-produção e a 

validação do produto final) é, posteriormente, detalhada. No quarto capítulo são 

apresentadas as conclusões, algumas limitações do estudo, assim como as sugestões de 

investigações futuras. 
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2. Enquadramento Teórico 

No presente capítulo realiza-se uma síntese do envelhecimento ativo e atividade 

física, uma reflexão sobre os meios digitais na prática da atividade física pelo público idoso e, 

por fim, uma contextualização do documentário e apresentação de trabalhos relacionados. 

2.1. Envelhecimento ativo e atividade física 

A população mundial tem caminhado para uma estrutura envelhecida. Este fenómeno 

tem sido relacionado, principalmente, com a diminuição da taxa de natalidade e com o 

aumento da esperança média de vida (WHO, 2017).  

2.1.1. Conceito de envelhecimento e o panorama português 

Segundo a OMS (2002), o envelhecimento deve-se às alterações biológicas que 

ocorrem com a idade e que não são influenciadas pelas doenças ou pelos fenómenos 

ambientais. De acordo com esta entidade, a classificação de uma pessoa idosa é determinada 

com base no nível socioeconómico de cada país. Neste sentido, uma pessoa com idade igual 

ou superior aos 65 anos é considerada idosa nos países desenvolvidos, enquanto que nos 

países em desenvolvimento se considera que uma pessoa é idosa quando a idade é igual ou 

superior a 60 anos (World Health Organization, 2002). Todavia, é preciso ter em 

consideração que a idade cronológica pode não ser um bom marcador para definir o conceito 

de pessoa idosa, uma vez que esta não considera aspetos como as diferenças individuais, 

psicológicas, socioculturais, entre outros (D. Gonçalves, Martín, Guedes, Cabral-Pinto, & 

Fonseca, 2006). A OMS (2015a) refere ainda que o envelhecimento é um processo de 

alterações biológicas muito complexo que dura uma vida e não é considerado uma trajetória 

definitiva ou linear para todos, uma vez que varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, 

algumas pessoas idosas apresentam boas condições físicas e cognitivas, enquanto que outras 

podem ser mais frágeis e apresentar uma maior dependência dos familiares, dos amigos e ou 

de organizações associadas. Nesta fase, é frequente os idosos depararem-se com problemas 

de saúde, como a perda auditiva, de visão, de movimento ágil, doenças cardíacas e 

respiratórias, acidente vascular cerebral, cancro, demência, entre outros (Organização 

Mundial da Saúde, 2015a). Para além das alterações biológicas, o envelhecimento abrange 

alterações na função e na posição social (Jakobsson, 2010).  

Na revisão de 2017, a Organização das Nações Unidas fornece um conjunto de dados 

demográficos e indicadores para avaliar as tendências da população à nível global. Segundo 

esta revisão (Figura 1), a população mundial é de quase 7,6 biliões, realçando que a 
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população aumentou cerca de um biliões de habitante nos últimos doze anos. Prevê-se ainda 

que, nos próximos treze anos a população aumente para 8,6 biliões, cerca de um biliões de 

população para 2030, em 2050 aumentará para 9.8 biliões, e em 2100 esse aumento será de 

quase 11,2 biliões de pessoas no mundo, (United Nations Department of Economic and 

Social Affairs, 2017). 

 

O relatório “World Population Prospects: The 2017 Revision” afirma que a taxa de 

fertilidade baixará em quase todo o mundo e, consequentemente, o crescimento demográfico 

será mais lento. O relatório destaca ainda a relação direta entre uma baixa taxa de fertilidade 

e o envelhecimento da população. Logo, à medida que a taxa de fertilidade diminui e a 

expetativa de vida aumenta, a população com idade acima dos 60 anos ou mais vai 

aumentando, provocando, assim, o envelhecimento da população. (United Nations 

Department of Economic and Social Affairs, 2017). 

Em Portugal o cenário não é deferente de outros países da Europa. Segundo o Instituto 

Nacional de Estatísticas (2017), a população com 65 ou mais de idade irá aumentar de 21 

para 2.8 milhões de pessoas, entre 2015 e 2080, no cenário central, devido ao aumento da 

esperança de vida e à baixa taxa de fertilidade (Figura 2). 

Figura 1 -População do mundo: Estimativas, 1950-2015, e projeção 

da variante média com intervalos de previsão de 95%, 2015- 2100. 

Fonte:(United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2017) 
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2.1.2. O envelhecimento ativo e os desafios do contexto atual 

A definição do conceito “envelhecimento ativo” tem sofrido alterações ao longo do 

tempo. Nos Estados Unidos, nos anos 60, de modo a combater os estigmas associados ao 

envelhecimento, o termo “Envelhecimento bem-sucedido” começou a ser utilizado para 

substituir as relações e as atividades da meia-idade por novas oportunidades, a fim de manter 

a satisfação com a vida durante todo processo de envelhecimento (Walker, 2002). 

Posteriormente, na década de 80, surgiu o conceito “Envelhecimento produtivo”, que foi 

definido como qualquer atividade realizada por um indivíduo idoso que produz bens e 

serviços, ou que desenvolve a capacidade de produzi-los, sendo eles pagos ou não (as cited in 

Walker, 2002). Em 2015, no relatório mundial de envelhecimento e saúde, a OMS (2015b) 

referiu-se ao envelhecimento saudável como sendo “o processo de desenvolvimento e 

manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada” (2015b, p. 

13). Mais recentemente, a OMS definiu o envelhecimento ativo como sendo “o processo de 

otimizar as oportunidades de saúde, participação e segurança, a fim de melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas envelhecem” (WHO, 2002, p. 12). Costa (2017b) acrescenta 

que o envelhecimento ativo é “o processo de desenvolvimento e manutenção da capacidade 

funcional, que contribui para o bem-estar das pessoas idosas, sendo a capacidade funcional o 

resultado da interação das capacidades intrínsecas da pessoa (físicas e mentais) com o meio”. 

Como o próprio termo “ativo” indica, o envelhecimento ativo não se limita somente em ser 

fisicamente ativo, referindo igualmente a forma como os idosos participam de forma ativa ou 

contínua na vida social, económica, cultural, espiritual e cívica (Costa, 2017b). 

Figura 2 - Estimativas e projeções da população residente com 65 ou 

mais anos, Portugal, 1991 – 2080 

Fonte: (Instituto Nacional de Estatística, 2017) 
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O envelhecimento ativo tem sido uma preocupação a nível mundial por parte das 

organizações internacionais, como é o caso da OMS que promove políticas e programas de 

envelhecimento ativo para que exista uma melhoria a nível da saúde, participação e segurança 

dos idosos. Tendo em conta a rapidez com que a população mundial tem envelhecido, a OMS 

aclama que estas medidas sobre o envelhecimento ativo constituem uma preocupação 

urgente. Os cuidados com a saúde devem ser constantes, uma vez que, com o passar do 

tempo, o nosso sistema imunológico fica mais frágil. Assim, constata-se que os problemas de 

saúde mais complexos e crónicos advêm com a velhice (Organização Mundial da Saúde, 

2015b). É de comum acordo entre as organizações mundiais que com o aumento da 

população sénior é preciso investir no sistema de saúde para melhor lhes garantir serviços 

integrados. 

A qualidade de vida tem como componentes fundamentais o bem-estar financeiro, a 

saúde, bem como o suporte e integração social, sendo que cada umas destas componentes 

podem ser afetadas por situações que surgem ao longo do percurso da vida, tais como, a 

reforma, a perda de emprego, a viuvez, os problemas de saúde, e o divórcio (Costa, 2017b). 

Sabendo que estes componentes são essenciais para a qualidade de vida das pessoas idosas, 

consequentemente para um envelhecimento ativo, os desafios passam por combater as 

condicionantes que contribuem para uma má qualidade de vidas dessas pessoas. Para vencer 

as condicionantes que aceleram o envelhecimento, é necessário contrariar sua tendência 

natural e lutar contra os estigmas do envelhecimento, integrando-se a pessoa idosa na 

sociedade, promovendo-se melhores condições de vida, melhor acesso aos cuidados de saúde 

e estimular a adoção de comportamentos saudáveis quer na alimentação quer na prática 

desportiva (Amorim & Furtado, 2014). 

2.1.3. Envelhecimento ativo e prática de atividade física 

É importante nesta fase diferenciar atividade física de exercício físico, visto que são 

termos muitas vezes confundidos. A Direção-Geral da Saúde (DGS) e OMS (2016; 2009)  

definem atividade física como a contração de músculos esqueléticos causado pelos 

movimentos corporais, provocando aumento do gasto de energia corporal acima dos valores 

de repouso. Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2018), atividade física 

engloba todas as formas de ser fisicamente ativo, como por exemplo, caminhadas, ciclismo, 

atividades recreativas (danças, yoga), bem como outras atividades que requerem o 

movimento corporal, como realização de tarefas domésticas, deslocar-se de bicicleta ou a pé. 

Todas as formas de atividade física quando realizadas com regularidade, intensidade e 
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duração suficientes podem ser benéficas para a saúde (World Health Organization, 2018). 

Para Vuori (2013), atividade física é um estímulo biológico que permite o corpo humano 

desenvolver e exercer as suas funções de uma forma saudável. Com a prática de atividade 

física a mobilidade aumenta, o equilíbrio melhora, os músculos são fortalecidos, reduzindo as 

quedas (WHO, 2010). Já exercício físico é definido como todo o movimento executado de 

forma consciente, planeada, estruturada e repetida para manter a boa forma física, uma 

subcategoria da atividade física (WHO, 2018). A prática de atividade física é importante 

principalmente nos idosos que não trabalham, trazendo benefícios como ajudar a prevenir as 

doenças não transmissíveis, melhorar no processo de reabilitação e de recuperação, bem 

como a manter a saúde física, mental, social e assegurar um envelhecimento saudável (WHO, 

2018). A capacidade de funcionalidade independente dos idosos depende em grande parte da 

manutenção da capacidade aeróbica e força muscular, sendo que idosos com baixa 

capacidade aeróbica evitam atividades físicas e perdem a massa muscular e força (WHO, 

2018). Devido a este facto, a promoção da atividade física regular nos idosos é uma das 

principais medidas não farmacológicas que aborda a prevenção para um envelhecimento 

bem-sucedido. Neste contexto, a atividade física encontra-se associada a uma redução na 

mortalidade total, assim como a um efeito positivo na prevenção primária e secundária de 

doenças coronárias e no perfil lipídico nas pessoas idosas. Ainda é de se salientar que alguns 

estudos longitudinais, como por exemplo, o estudo de Podewils et al (2005), descobriram que 

a atividade física está ligada a um risco reduzido de desenvolver demência e a doença de 

Alzheimer (Reiner, Niermann, Jekauc, & Woll, 2013). Além disso, os estudos analisados por  

Reiner, Niermann, Jekauc, e Woll  (2013), tal como o estudo de Di Pietro et al.  (2004), 

mostram que a atividade física tem uma relação negativa com a obesidade, ou seja, as pessoas 

que praticam diariamente atividades físicas não ganham peso. Noutros resultados obtidos, 

podemos ver a relação entre a alta taxa de atividade física e o risco de desenvolver diabetes 

de millitus tipo 2 (Reiner et al., 2013). Estudos, como o de Mozaffarian et al (2009), puderam 

concluir que a taxa da prática de  atividade física tem uma relação negativa em relação ao 

riscos de desenvolver diabetes mellitus tipo 2. 

2.1.4. A prática de atividade física pelas pessoas idosas  

Nos países desenvolvidos seria de esperar que grau de sedentarismo fosse reduzido, 

uma vez que nestes países as pessoas têm mais acesso a informações e possuem meios e 

recursos para a prática de atividade física, contudo, de acordo com Souza e Vendrusculo 

(2010), existe um alto grau de sedentarismo, mesmo nas classes sociais mais altas.  
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A OMS (2010) recomenda aos adultos com mais de 65 anos praticar, no mínimo, 150 

minutos de intensidade moderada de exercício aeróbico por semana, ou 75 minutos de 

exercícios intenso ao longo da semana e 10 minutos durante o dia. Uma atividade física é 

considerada moderada quando a taxa respiratória e a frequência cardíaca aumentam de forma 

sensível e acima do normal (repouso), provocando o aquecimento corporal. Caminhar 

rapidamente (Direção Geral da Saúde, 2016) é um exemplo de atividade física moderada. 

Caso deseje benefícios adicionais, deve aumentar a duração da prática de atividade física para 

300 minutos e 150 minutos respetivamente. Apesar das recomendações globais da prática de 

atividade física acima referidas, muitos idosos não praticam atividade física, mesmo quando o 

seu estado de saúde permite (World Health Organization, 2015). E a maior percentagem de 

inatividade verifica-se nos países desenvolvidos economicamente onde os dados de 

inatividade chegam aos 70%. O aumento do uso das tecnologia, a urbanização e a mudança 

de padrão dos transportes tem contribuído de modo significativo para o aumento do 

sedentarismo (WHO, 2018). Neste sentido, a OMS pretende apoiar os países a implementar 

abordagens incluindo os parceiros de cada comunidade, visando o aumento de atividade 

física. 

Em Portugal, as medidas para a promoção de atividade física vem ganhando destaque, 

como é o caso do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física (PNPAF) 

promovida pela DGS. Este programa surgiu em 2016 e faz parte dos onze principais 

Programas de Saúde Prioritários que se vincula ao Plano Nacional de Saúde e tem como guia 

o documento “Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física, Saúde e Bem-Estar” 

(ENPAF) (Ribeiro, Silva, & Gomes, 2016). O programa tem como objetivo as seguintes 

orientações programáticas: (1) Visão – “diminuir o sedentarismo a nível dos residentes 

nacionais, desde dos mais jovens até os mais velhos, isto é, uma população que pratica 

diariamente atividade física evitando sedentarismo nas escolas, trabalhos, e lugares de lazer e 

mobilidade”. (2) Missão – “contribuir para criação e implementação e desenvolvimento de 

condições para que todo os cidadãos nacionais passem a conhecer os benefícios de ser ativo 

fisicamente, independentemente das suas condições de saúde, económicas, demográficas ou 

sociais”. (3) Objetivo central – “é dar prioridade a promoção da atividade física, 

consciencializando a população para sua importância, diminuindo o sedentarismo e 

aumentando a prática de atividade física a nível nacional” (Ribeiro et al., 2016, p. 12). A 

DGS para além de estar à frente, no comando PNPAF, elaborou uma conjunto de estratégia 

para aumentar à prática de a atividade física na população (Direção Geral da Saúde, 2016), 

tais como: 
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 Criar um sistema de aconselhar sobre atividade física em todos os serviços de saúde; 

 Criar um sistema desportivo que promova o desporto, a prática de atividade física que 

engloba toda faixa etária; 

 Fazer comunicação em massa para a população sobre a atividade física, 

desenvolvendo ambientes e políticas promotores do transporte ativo (ciclovias, 

passeios pedonais, organização dos transportes públicos); 

 Proporcionar melhores condições ambientais favoráveis nas escolas para a prática de 

atividade física, como por exemplo criar placas desportivas devidamente equipadas; 

 Cria conteúdo mediáticas com apelativos à prática de atividade física, exemplos 

podemos observar um cartaz/poste criada pela DGS ilustrando variedade de atividades 

físicas em adultos e idoso (Figura 3). 

 

 

 

 

2.2. Meios digitais na prática da atividade física pelo público idoso 

Figura 3 -Esquema de atividade física 

em adultos e idosos 

Fonte: (Direção Geral da Saúde, 2016) 
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Estamos num mundo onde as tecnologias digitais predominam e os meios digitais são 

cada vez mais procurados para ajudar na resolução de problemas sociais. Devido à sua 

importância e ao vasto uso dos meios digitais, é de grande valor garantir o fácil acesso e uso 

desses meios, sem qualquer discriminação ao nível da capacidade funcional do indivíduo. A 

secção 2.2.1 dedica-se a contextualização do meios digitais e o público idoso e idoso e a 

utilização de meios digitais para à prática de atividade física. 

2.2.1. Meios digitais e público idoso 

O World Economic Forum (2016) define digital media (meios digitais) como produtos 

e serviços que incluem plataformas digitais (por exemplo, sites e aplicações), conteúdos 

digitalizados (por exemplo, texto, áudio, vídeo e imagens) e serviços (por exemplo, 

informação, entretenimento e comunicação) que podem ser acedidos e consumidos através de 

diferentes dispositivos. 

Muitos estudos têm demonstrado que os meios digitais parecem ter um impacto 

positivo na promoção do envelhecimento ativo. Por exemplo, o estudo realizado por Ferreira 

(2013) avaliou o impacto do uso da tecnologia de informação e comunicação no 

autoconceito, ânimo, qualidade de vida e desvantagens da sua não utilização num grupo de 

seniores institucionalizados. Para além destas avaliações, procurou-se perceber os processos 

de conceptualização de serviços de comunicação assíncrona, email, influência na sua 

usabilidade, com a participação do idoso. Mediante os resultados apresentados, o estudo de 

Ferreira (2013) conclui que utilizar de forma espontânea a Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) aumenta significativamente o autoconceito, o ânimo e a qualidade de 

vida de um grupo experimental de idosos. Apresenta uma melhoria na maturidade 

psicológica, menos solidão e insatisfação. Outro estudo revelou que o uso de computadores e 

de internet tem proporcionado melhorias na saúde, na aprendizagem e na realização de tarefas 

(compras online, planeamento e organização de viagens) (M. B. Carvalho, Junior, & Freiere, 

2017), bem como na redução do isolamento dos idosos, uma vez que permite a interação 

entre os idosos e os amigos/familiares em tempo real, tornando-os mais participativos e 

sociáveis (Dias, 2012). Além disso, algumas aplicações também podem auxiliar na melhoria 

das funções cognitivas dos idosos. Por exemplo, Gonçalves (2016) reuniu 18 idosos, um 

especialista em Gerontologia Social e uma especialista na área das Tecnologia da Informação 

e Comunicação (TIC), para averiguar se a utilização das aplicações digitais (apps) Peak & 

Neuronation contribuía para  a promoção do envelhecimento ativo dos idosos, tendo em 

conta os treinos cognitivos que as aplicações fornecem. Com o resultado, pôde-se averiguar 
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que as apps podiam ser referenciadas como ferramentas digitais, na área de treino cognitivo 

dos idosos. De um modo geral os resultados destes estudos sugerem que o uso de meios 

digitais podem contribuir para a melhoria de vários aspetos da vida dos idosos. 

2.2.2. Idosos e a utilização de meios digitais para à prática de atividade física 

De acordo com Carvalho (2017), com o aumento da população idosa, da popularidade 

das tecnologias e da necessidade de permanecer ativo, torna-se pertinente a criação de 

produtos que aliem as tecnologias à prática de atividade física para garantir uma melhoria na 

qualidade de vida. Contudo, a maioria dos estudos relacionados com o uso de tecnologias 

para a prática de exercício físico têm-se dedicado especialmente ao público jovem. Assim 

sendo, são poucos os estudos encontrados que mostram quais os melhores meios digitais que 

promovem a atividade física para a população idosa e que identificam quais as preferências 

dos idosos na adoção destes sistemas (Steinert et al., 2018b). Para Mehra et al. (2018), os 

dispositivos móveis podem ser usados tanto pelos idosos, como meios auxiliares na prática de 

exercício físico em casa, motivando-os e orientando-os remotamente de forma segura, como 

por pessoas que prestam serviços ao domicílio. Ainda segundo estes autores, tais dispositivos 

precisam de integrar princípios de mudança de comportamento de modo a garantir a sua 

eficácia. Por exemplo, o dispositivo PAMSysTM (sistema de monitoramento de atividade 

física) é um sensor de movimentos único wearable que monitoriza atividade diária da pessoa 

durante um período de longo prazo (Chen & Kate, 2011). Com o uso deste dispositivo, os 

profissionais de saúde, como fisioterapeutas, conseguem saber qual foi a postura, as 

transições posturais, a marcha e as quedas do paciente durante o dia (BioSensics LLC, 2013). 

Stephens e Allen (2013) fizeram uma revisão sistemática com o objetivo de determinar 

a satisfação do utilizador e a eficácia das aplicações para telemóveis e mensagens de texto 

nas intervenções para promover atividade física e a redução de obesidade. O método utilizado 

aborda os estudos das intervenções de aplicações para telemóveis e mensagens de texto 

relacionados com os fatores de risco cardiovascular, inatividade física e obesidade (publicado 

entre janeiro de 2005 e agosto de 2010). Com isso, concluíram que a maioria dos estudos 

demonstrou um impacto benéfico nas intervenções através das mensagens de texto ou de 

aplicações de telemóveis para a redução da inatividade física e da obesidade. Concluiu-se 

ainda que  existe a necessidade de se proceder a testes mais rigorosos, com amostras maiores, 

com vista a melhoras essa temática (Stephens & Allen, 2013). 

Seifert et al. (2017) realizaram um estudo, com uma amostra de 1013 participantes com 

50 anos ou mais de idade, cujo objetivo foi investigar as razões para o uso de dispositivos 
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móveis como smartwatches, smartphones ou tablets para monitoramento de atividade física e 

examinar os motivos do uso desses monitores. Os resultados mostraram que 20,5% dos 

participantes usaram os dispositivos móveis para monitorizar atividade física; que os homens, 

indivíduos mais jovens, aqueles que têm fortes interesses em novas tecnologia e aqueles que 

exercem atividades físicas frequentemente, tinham maior probabilidade de as  monitorarem. 

A maioria das pessoas concordaram que as razões pelas quais usam esses dispositivos móveis 

estão relacionadas com o monitoramento de atividade física e a motivação de permanecerem 

saudáveis do que com fatores sociais como documentação de dados sobre atividade física e 

saúde para o médico e troca de dados sobre atividade física com os amigos. Seifert et al. 

(2017) concluíram que os resultados obtidos indicam a necessidade de serem feito mais 

estudos sobre aspetos motivacionais e de usabilidade em relação aos dispositivos móveis de 

monitoramento de saúde do idoso. 

Num outro estudo, Steinert et al. (2018b) solicitaram aos idosos que avaliassem a 

utilidade e as suas preferências em relação aos cinco wearables, neste caso pulseiras usadas 

na prática do exercício físico: o Fitbit Flex, o Garmin vivofit, o Jawbone UP24, o Nike 

FuelBand e o Sony SmartBand. Os resultados demonstraram que que os idosos dão mais 

importância à facilidade e à rapidez na compreensão das informações disponibilizadas pelas 

aplicações destes dispositivos do que propriamente ao design, peso e conforto proporcionado 

pelo dispositivo físico. Apesar do aumento do uso da tecnologia entre os idosos, eles ainda 

procuram bastante ajuda na hora do seu uso, uma vez que existem vários fatores que afetam o 

uso de dispositivos tecnológicos, tais como o medo por ser algo novo, falta de motivação para 

o uso e pouca facilidade no uso (Steinert, Haesner, & Steinhagen-Thiessen, 2018a). Ainda, a 

existência de um elevado número de dispositivos pode representar um desafio para os idosos 

no momento da escolha do dispositivo que melhor se adequa as suas necessidades (Simões et 

al., 2018).  Assim, é importante considerar trabalhar estes fatores para facilitar a adesão ao 

uso de meios digitais por parte dos idosos.  

No estudo de Simões et al. (2018) foram avaliados os recursos, o conteúdo e a 

qualidade das aplicações mais populares que podem medir e, potencialmente, promover a 

atividade física. Foram selecionadas da Apple App Store, o Google Play e a Windows Phone 

Store entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, 51 aplicações que apresentassem os 

seguintes objetivos: avaliar os aspetos da atividade física, ter uma classificação de pelo 

menos 4, ter um número de classificações igual ou maior que 100 e serem gratuitas. Os 

aspetos da atividade física resumem-se às tarefas que incluem medir o número de etapas, 

distâncias, tempo e velocidade, bem como verificar se as APPs podem ser utilizadas em 
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ambientes fechados ou ao ar livre, e se seguem as diretrizes recomendadas para a prática de 

atividade física. Os resultados demonstraram que, das aplicações selecionadas, nenhuma 

especificou a idade do grupo-alvo e apenas uma mencionou o envolvimento de profissionais 

de saúde. A maioria das aplicações (n = 50) oferecia a possibilidade de trabalhar em segundo 

plano e permitia a partilha de dados (n = 40). Relativamente ao tipo de medidas para a 

realização de atividade física, das 51 aplicações, 17 mediu etapas, distância e tempo e 11 

mediu etapas e distâncias. Em média, foram identificados 5.5 (SD 1.8) aplicações que 

possuem as técnicas de mudança comportamental, as mais frequente (n = 50) encontradas 

foram “fornecer feedback sobre o desempenho” e “propor o automonitorização 

comportamental” (n = 50).  

Simões et al (2018) concluíram que aspetos como a qualidade das aplicações e o uso de 

diretrizes internacionais para a realização de atividade física devem ser aperfeiçoados. Além 

deste facto, sugeriram que as aplicações deviam passar por uma avaliação mais aprofundada 

antes de serem liberados para a utilização do público. A avaliação deverá centralizar-se, 

principalmente, na fiabilidade e validade da aplicação. 

2.3. Documentário 

Durante a elaboração da dissertação, foi necessário conhecer melhor o conceito de 

documentário, a sua evolução histórica e também perceber como é que o mesmo tem sido 

utilizado no contexto atual. Posto isto, nesta secção são apresentadas uma síntese da definição 

e a história de documentário, são classificados os géneros de documentário, seguindo os 

pensamentos do realizador Bill Nichols, é apresentado o processo para a realização de 

documentário e, por fim, é contextualizado o documentário como meio de sensibilização, que 

incentiva a mudança de comportamento. 

2.3.1. Definição e história 

Analisando as perspetivas de diferentes autores, Penafria (2005) concluiu que a 

definição de documentário não é consensual. Para Nichols (2001a), o documentário é um 

“conceito vago” (“fuzzy concept”). Segundo ele, nem todos os filmes classificados como 

documentário se assemelham uns com os outros. Além disso, a definição de documentário 

muda com o tempo, e em nenhum momento essa definição abrange todos os filmes que 

poderíamos considerar como sendo um documentário (Nichols, 2001a). Nichols (2001a) vê o 

documentário como uma representação do mundo onde vivemos e não como uma reprodução 

da realidade (Nichols, 2001a); enquanto John Grierson, nos anos 30, definiu documentário 
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como "tratamento criativo da atualidade" (as cited in Gaudenzi, 2013). Para Gaudenzi (2013), 

definir o género documentário nunca foi fácil. Afirma ainda que, desde início da produção 

cinematográfica, houve uma distinção entre os que tentam registar a realidade (factos) e os 

que pretendem inventar a realidade (ficção); essa distinção nunca foi esclarecida.  

 Para Manuela Penafria (1999), tudo que se pretende encontrar sobre o documentário 

encontra-se na sua história e em tudo aquilo que foi retratado em relação ao seu significado. 

A história do documentário acompanha a história do cinema (Penafria, 1999). Nichols 

(2001a) defende que o documentário surgiu nos primórdios do cinema e que ganhou voz pela 

forma como falava do mundo em que vivemos. Segundo Nichols (2001a), ninguém inventou 

o filme documentário; este foi ganhando espaço através da vontade e do sonho de alguns 

realizadores e escritores que quiseram entender as coisas tal como elas são, ou seja, 

compreender a realidade. Até hoje, não existem regras tradicionais que caracterizam um filme 

como sendo um filme documentário. Não se sabe a data exata em que surgiu o documentário, 

mas este tem vindo a evoluir (Penafria, 1999). 

O avanço da tecnologia na área cinematográfica permitiu obter movimentos nas 

imagens fotográficas que são muito fiéis ao movimento real.  As primeiras obras, que 

aparentavam ser os ditos documentários ou que deram origem aos documentários, foram 

realizadas no final do século XIX por Lois Lumiére, intituladas “La sortie des ateliers 

Lumière” “L'Arrivée d'un train à La Ciotat”, “L'Arroseur arrosé” e “Le Repas de Bébé”.  Os 

filmes de Lumiére captavam as imagens tal como elas são. Estas retratavam o quotidiano dos 

trabalhadores da sua fábrica que, à saída, passavam à frente da câmara do realizador. Assim, 

quem estivesse a ver as imagens, podia ter a sensação de estar a viver um momento real. O 

filme Nanook of the North (Nanook, o Esquimó), uma obra de referência no cinema, 

produzido por Robert Flaherty, em 1922, com a duração de 1 hora e 23 minutos, mostra como 

era a vida do povo inuit no Alasca (Figura 4). 
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Человек с киноаппаратом (homem com uma máquina de filmar), (Figura 5) trata-se 

de uma outra obra de referência. O filme que foi gravado em 1929 pelo diretor Dziga Vertov, 

tinha 1 hora e 12 minutos de duração e retratava o percurso de um homem que andava pela 

cidade de Moscovo com uma câmara em cima do ombro para filmar o quotidiano do povo 

supracitado (IMDb, 1929a). 

 

 

Estes filmes contribuíram para definir a entidade de documentário e a sua posição no 

cinema. Isso deveu-se à força de vontade destes realizadores e escritores de quererem 

descobrir novas formas de explorar e conhecer os limites do cinema (Nichols, 2001a). 

Figura 5 - Imagem do cartaz e do filme do homem com uma máquina 

de filmar 

Fonte:(IMDb, 1929b) 

 

Figura 4 - Imagem do cartaz e do filme Nanook of the North 

Fonte: (IMDb, 1992) 
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Nichols (2001a) defende que todos os filmes são um documentário, mas que podem ser 

classificados em dois tipos: (1) documentário de ficção, que é um documentário de satisfação 

de desejos e que consiste em expressar os nossos medos, sonhos, desejos, angústias; (2) 

documentário de representação social, que consiste na representação dos aspetos do ambiente 

onde vivemos e compartilhamos com outras espécies, no qual o material recolhido na 

realidade social se distingue a partir da seleção e da organização realizada por cada 

realizador. Este tem com objetivo expressar a realidade do passado e o que poderá ser a nossa 

realidade no futuro, transmitindo a verdade, impondo um ponto de vista e argumento sobre o 

mundo no qual vivemos. Com esta informação, cabe ao espectador decidir se acredita ou não  

(Penafria, 1999). O Doc Comparato (1996) refere que o lado bom do documentário é o 

compromisso que ele tem com a verdade. Tal como os conteúdos informativos, o 

documentário também tem a finalidade de reproduzir o facto tal como ele é, evitando 

interpretações subjetivas e pontos de vistas pessoais do realizador. O objetivo do 

documentário é fazer com que o espectador reflita sobre o tema abordado, ou seja, cabe-lhe 

as interpretações sobre o que foi apresentado, sendo que e o tema nunca é encerrado 

(Comparato, 1996). 

2.3.2. Classificação segundo o género 

Segundo Cristina Melo (2002), o documentário trata-se de um género com 

caraterísticas particulares, que nos fazem assimilá-lo tal como é. “O género documentário não 

pode ser definido a partir da presença de determinados enunciados estereotipados ou de tipos 

textuais fixos (narração, descrição, injunção, dissertação)” (Melo, 2002, p. 24). No livro 

“Introduction to Documentary” Bill Nichols defende que cada documentário tem a sua 

própria voz, cada um com a sua própria performance e visão de mostrar a realidade, o que 

permite criar a sua própria identidade (2001a). Seguindo esta linha de pensamento, o autor 

apresenta seis géneros de documentários: o poético, o expositivo, o observativo, o 

participativo, o reflexivo e o performativo (Nichols, 2001a).  

Género poético 

O género poético é caraterizado por ser consideravelmente visual e artístico. Desde o 

início que este género acompanha o modernismo, representando a realidade do mundo em 

vários fragmentos, impressões subjetivas, atos incoerentes e associações vagas (Nichols, 

2001b). Assim sendo, o género poético procura transmitir o estado de ânimo, o tom e o afeto 

e não o conhecimento ou ações persuasivas. Como exemplo, Nichols (2001a) apresenta os 

seguintes filmes que ilustram o género poético: L'Age d'Or (1930), Song f Ceylon (1934), 
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Koyanisqatsi (1983). Neste género, os atores sociais não assumem a forma vigorosa das 

personagens com complexidade psicológica e uma visão definida do mundo; procuram 

adaptar-se ao momento, particularmente, às condições semelhantes a outros objetos, como a 

matéria prima selecionada e organizada pelos realizadores. O género poético é capaz de 

transmitir diretamente informações e argumentos sobre o problema selecionado, de forma 

distinta, através de um ponto de vista subjetivo. Este género transforma o material histórico 

numa forma mais abstrata. Para Nichols (2001a),esse modo é muito próximo do cinema 

experimental, pessoal ou de vanguarda. 

Género expositivo 

Este género é mais expressivo ou argumentativo do que o poético, possuindo 

características, como o comentário em “Voz de Deus” e as imagens ilustrativas que o 

diferencia dos outros géneros. Neste, temos filmes que optam por utilizar o comentário com 

“Voz de Deus” – é ouvido, mas não é visto – como, por exemplo, o filme The city (1939), Le 

sang des bêtes (1949) ou que utilizam o comentário com “Voz de autoridade” – é ouvido e 

visto –, como por exemplo, os filmes The City (1939), Blood of the Beasts (1949), The shock 

of the new (1980), de Robert Hughes, Ways of seeing (1974) de Jonh Berger (Nichols, 

2001a). No documentário expositivo, é atribuída maior importância à impressão de 

objetividade, credibilidade e argumentos bem fundamentados. As imagens ilustram, 

esclarecem, evocam ou contrapõem o que é dito; elas exercem um papel secundário no 

documentário (Nichols, 2001a). Outros filmes que ilustram esse género são: The Plow That 

Broke the Plains (1936), The Spanish Earth (1937), The Selling of the Pentagon (1971) e 

Trance and dance in Bali (1952) (Nichols, 2001a). Nichols (2001a) afirma ainda que o 

género expositivo é o género que a maioria das pessoas identifica como o documentário em 

geral. 

Género observativo 

É conhecido por entrar em contacto direto com o quotidiano das pessoas que fazem 

parte do tema do realizador, enquanto são observadas por uma câmara discreta. Segundo 

Nichols (2001a), o modo observativo é caraterizado pela ausência física e a falta de 

intervenção do realizador nos acontecimentos filmados. Isso fez com que se documentasse a 

vida das pessoas de forma menos intrusiva. Há menos controlo em relação à iluminação, 

deixando os atores sociais livres para agir e os documentaristas livres para gravar sem 

interagirem uns com os outros, não havendo narração e nem trilha sonora (Nichols, 2001a). 

Segundo Nichols (2001a), High School (1968), Les Racquetteurs (1958) e The Chair (1962) 
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são exemplos disso. Neste tipo de documentário, os realizadores tentam representar a 

realidade da forma mais autêntica possível, isto é, este género propõe uma série de 

considerações éticas, incluindo o ato de observar a realidade tal como ela (Nichols, 2001a). 

Género participativo  

O género participativo documenta uma experiência real vivida pelo realizador, 

demonstrando às pessoas como é para si estar numa determinada situação, bem como as 

alterações daí decorrentes (Nichols, 2001a). Basicamente, neste género, a sensação de 

presença em “carne e osso” coloca o realizador na cena, onde tudo aquilo que é transmitido 

depende da natureza e da qualidade do que foi gravado, e não de generalizações sustentadas 

por imagens que iluminam uma dada perspetiva (Nichols, 2001a). Segundo Nichols (2001a), 

neste género, todas as imagens gravadas pertencem a entrevistas ou a outra forma de 

envolvimento ainda mais direta. Nichols ilustra este género, dando os seguintes exemplos de 

filme: Chronicle of a Summer” (1961), Kurt e Coutney (1998), Le chagrim et a pitié (1970). 

Neste género, Nichols (2001a) realça que, frequentemente, se juntam imagens de arquivos 

para que as questões históricas sejam analisadas.  

Género performativo  

O género performativo é caraterizado pela presença da subjetividade do realizador, 

expondo as suas ideias e pensamentos de forma clara no documentário. Este género 

preocupa-se em demonstrar como o conhecimento material proporciona o acesso a uma 

compreensão dos processos mais gerais em funcionamento na sociedade. “O significado é 

claramente um fenómeno subjetivo carregado de afeto” (Nichols, 2001a). Experiência e 

memória, envolvimento emocional, questões de valor e crença, compromisso e princípio 

fazem parte da nossa compreensão dos aspetos do mundo que mais são explorados pelo 

documentário: a estrutura institucional (governos e igrejas, famílias e casamentos) e as 

práticas sociais específicas (amor e guerra, competição e cooperação), que constituem uma 

sociedade (Nichols, 2001a). O documentário performativo procura deslocar o público para 

um alinhamento ou afinidade subjetiva, com a sua perspetiva específica sobre o mundo, 

sendo que os documentários performativos recentes tentam representar uma subjetividade 

social que une o geral ao particular, o individual ao coletivo e o político ao pessoal (Nichols, 

2001a). Nichols (2001a). citou como exemplos: Black Skin/White Mask (1996), History and 

Memory (1991), e Land without Bread (1932), e afirmou que todos os filmes deste género 

compartilham características com filmes experimentais, pessoais e de vanguardas, dando 

destaque ao impacto emocional e social sobre o público (Nichols, 2001a). 
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Género reflexivo 

Neste género de documentário, há a tentativa de aumentar a nossa consciência em 

relação aos problemas de representação do outro, assim como de nos convencer acerca da 

autenticidade ou da veracidade da própria representação, uma vez que este próprio género 

desafia essas técnicas e convenções (Nichols, 2001a). Em vez de seguir o realizador no seu 

relacionamento com outros atores sociais, acompanha-se o “relacionamento do realizador 

com os espetadores”, falando não só do mundo histórico como também dos problemas e das 

questões da representação. Os documentários reflexivos pedem-nos para ver o documentário 

pelo que ele é: uma construção ou uma representação. O documentário reflexivo visa 

questionar a própria forma como o documentário atua e interfere na realidade (Nichols, 

2001a). Segundo Nichols (2001a), Vertov soube representar esse género no filme Человек с 

киноаппаратом (O homem da câmara) (1929), em que demonstra como construímos o nosso 

conhecimento do mundo, assim como Bontoc Eulogy (1995), Far from Poland (1984). 

Depois desta breve síntese sobre os géneros do documentário, pode-se confirmar que o 

género participativo é o que mais se aproxima do género do documentário realizado neste 

trabalho. O que não impende que este documentário tenha caraterísticas de outros géneros 

2.3.3. Processos para a realização de documentários 

Para entender melhor o processo da produção de documentário apresentamos o trabalho 

de uma ex-colega do Departamento de Comunicação e Arte. No documentário “dʼOrfeu” 

associação cultural: um documentário institucional, de Ana Filipa Flores Almeida Jorge, o 

objetivo foi produzir e realizar um documentário como um meio de comunicação 

institucional da Associação Cultural “dÓrfeu”.  

Durante toda investigação a investigadora/produtora procurou descrever os diferentes 

passos para a realização do documentário, tendo adotado uma metodologia interpretativa e 

qualitativa. Para a recolha e análise dos dados, recorreu à observação participativa e utilizou o 

método de análise documental e entrevista. 

Na primeira fase, quando a investigadora recorreu à observação participativa, ela 

frequentou diariamente a associação, participando nos eventos e nas reuniões semanais, 

podendo assim observar de perto o comportamento dos associados. A investigadora teve 

ainda acesso a documentos importantes sobre a associação, nomeadamente o livro 

“Contexto”, que relata o passado da associação cultural, através das histórias contadas pelos 

fundadores, trabalhadores, entre outros. O processo de seleção dos participantes para 
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entrevista derivou de uma observação diária feita dentro da associação, durante esse período 

ela pôde recolher informações importantes sobre os participantes. 

A realização do documentário incluiu cinco fases: a) fase da pré-produção que consistiu 

na realização da pesquisa e elaboração do guião de entrevista; b) captura da imagem e do som 

durante as entrevistas; c) edição dos conteúdos recolhidos no terreno, bem como na 

montagem, aplicação dos efeitos das transições visuais e sonoras; d) pós -produção, onde a 

investigadora corrigiu as cores, definiu os separadores, os títulos, os oráculos e a sonorização; 

e) na quinta e última fase ela fez a descrição dos passos seguidos para realizar o render e da 

exportação. 

Na realização do documentário, a investigadora considerou crucial a fase da pré-

produção, porque nesta fase ela realizou uma pesquisa aprofundada sobre a associação. Essa 

pesquisa permitiu-lhe conhecer os valores, as missões e os objetivos da associação. Teve, 

ainda, acesso a informação importante sobre a associação. Estas informações foram 

fundamentais para selecionar os critérios para a inclusão dos entrevistados, definir uma linha 

orientadora na criação do guião da entrevista e identificar quais as matérias mais adequadas 

para a captura das imagens, escolha do local e para determinar a narrativa do documentário. 

2.3.4. Documentário como meio de sensibilização e que incentiva mudanças de 

comportamento 

O género documentário tem evoluído com o passar do tempo. Nas últimas décadas, 

tem-se notado uma mudança significativa neste género. Acredita-se que esta evolução tem 

sido associada à ascensão das tecnologias e ao surgimento de meios de comunicação social 

com base na web (Karlin & Johnson, 2011). Tudo isso contribuiu para o surgimento de novas 

oportunidades que possibilitam a expansão do documentário, provocando um impacto maior 

na sociedade (Karlin & Johnson, 2011). Resumidamente, os media abriram caminho para a 

comunicação com o público, criando oportunidades para recolher informação e analisar a 

repercussão causada pelos filmes. Para entender melhor esse fenómeno, Karlin & Johnson 

(2011) referem que os filmes são lançados nos sites, páginas do Facebook e  feed do Twitter 

como formar de conseguir uma maior interação e um maior impacto. 

Segundo Karlin & Johnson (2011), o documentário tem sido usado como ferramenta 

para promover a mudança social. John Grierson (1926) (as cited in Karlin & Johnson, 2011) 

acreditava que se poderia utilizá-lo para influenciar as ideias e ações dos indivíduos. Desde a 

sua criação que o documentário tem causado mudanças perante a sociedade. Na década de 

1920, os governos aperceberam-se de que seria uma boa ideia utilizar o documentário para 
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fazer propagada e convencer a população a apoiá-los. Com o passar das décadas, os 

realizadores assumiram um papel mais ativo na promoção da mudança social, criando 

documentários com o intuito de dar voz aos problemas da sociedade. O seu intuito era 

provocar impacto, fazendo com que surgissem empresas de consultoria de media social e 

oferta de serviços, tais como a criação de estratégias de distribuição, desenvolvimento de 

sites, redes sociais e gestão de campanhas.  Para Karlin & Johnson (2011), existem vários 

meios de divulgação e formas de fazer com que o documentário chegue ao público desejado, 

dando como exemplo as redes socias, sites de vídeos, aplicações, rádio na intenet e podcasts 

de tecnologia. George Stoney (as cited in Karlin & Johnson, 2011) observou que “50% do 

trabalho do realizador é produzir o documentário”, e “50% do outro trabalho é avaliar o 

impacto que o documentário teve, e o potencial que este tem para provocar uma ação”. 

2.3.5. Pesquisa de documentário de referência 

Esta seção é dedicada a pesquisas com o objetivo de identificar referências de trabalhos 

anteriormente realizados, ou seja, conteúdos audiovisuais já existentes na área de uso de 

meios digitais dedicados aos idosos, relacionados com a atividade física. O propósito é 

encontrar documentários que abordam temas semelhantes ao que se pretende com o projeto, 

temas relacionados com idosos, com a prática de atividade física, o uso de meios digitais, 

envelhecimento ativo, tecnologias e a influência na atividade física do idoso. Infelizmente, 

não foram encontrados muitos documentários e trabalhos relacionados com esta área. Dos 

conteúdos encontrados é abordada a inclusão digital nos idosos. 

Com essa pesquisa tivemos em contas outros aspetos: 

 Como é desenvolvida a narrativa dos vídeos; 

 A duração de cada vídeo; 

 Que tipo de grafismo foi apresentado; 

 Aspetos estéticos dos vídeos. 

Destacam-se, de seguida, os principais resultados da análise. 

O documentário “Envelhescência”, narra a história de seis pessoas idosos, que revelam 

através das suas experiências vividas a plenitude alcançada. E mostram que a vida continua 

sendo interessante mesmo com o envelhecimento. Durante o filme é possível constatar relatos 

de alguns especialistas: Alexandre Kalache, Mirian Goldenberg e Mário Sérgio Cortella. O 

Envelhescência pretende mostrar outras formas de encarar o envelhecimento por parte da 

sociedade, e teve direção de Gabriel Martinez e o argumento de Ruggero Fiandanese 

(“Documentário Envelhescência,” n.d.). Dessas referências pode-se ver que a ideia de ter a 
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imagem dos depoimentos em paralelo com imagens dos mesmo a executar sua tarefas diária 

tornaria o filme mais dinâmico. O grafismo é bem-apresentado, e em relação a estética as 

imagens tem uma cor harmoniosa. Com a “Envelhescência” pode-se concluir que os idosos 

alvos, encaram a questão da idade com naturalidade e não se limitam no que se refere 

atividades que eles têm de realizar e que lhes fazem bem. O documentário   pode ser 

visualizado em  https://www.youtube.com/watch?v=i4cLyLdK5EA&t=23s.. 

 Cyber-Seniors é um documentário que mostra a rotina de um grupo de pessoas idosas 

que descobrem como é a Internet e os seus benefícios, com a orientação de adolescentes. O 

documentário é dirigido por Sffron Cassaday e produzido por Gail Singer (“About The Film | 

Cyber Seniors,” n.d.). Neste documentário, ele mostrou ele mostrou uma grande parte a 

interação do idoso com o adolescente onde o adolescente a explicar como funciona o mundo 

de internet, seguidamente é apresentado depoimento do participante relatando suas 

experiências vividas. No vídeo mostra a vontade dos idos em aprender como utilizar a 

internet, para se no final ganhares certa liberdade e tornarem mais independentes. O vídeo 

encontra publicado no seguinte endereço: 

https://www.youtube.com/user/CyberSeniors/videos.  

Age Of Champions é um documentário que retrata a rotina de cinco competidores 

Olímpicos (National Senior Olympics) com idades avançadas, na categoria de Sénior. Cada 

um com o seu estilo, desde pular, nadar, correr, jogar basquete e entre outros, com o objetivo 

sempre de conquistarem o ouro e superarem as limitações que idade impõe. O Documentário 

tem como objetivos, incentivar as pessoas de toda as comunidades a se manterem ativas, 

aumentar a conscientização sobre o envelhecimento saudável, criar uma ligação entre os 

idosos a geração mais jovem e lutar contra o preconceito de estereótipos negativos sobre o 

envelhecimento. O documentário é dirigido por Christopher Rufo, e produzido por Keith 

Ochwat, Ali Sargen (“Age of Champions,” n.d.). Vídeo disponibilizado em 

https://www.youtube.com/watch?v=3zIWxcFb-gE. Old People vs. New Technology - Este é 

um documentário que tem como objetivo mostrar como os idosos lidam com a tecnologia 

diariamente. O documentário foi realizado por Charlie Dorman para um projeto escolar. Ver 

o vídeo em: https://www.youtube.com/watch?v=4DeW00atojA.

https://www.youtube.com/watch?v=i4cLyLdK5EA&t=23s
https://www.youtube.com/user/CyberSeniors/videos
https://www.youtube.com/watch?v=3zIWxcFb-gE
https://www.youtube.com/watch?v=4DeW00atojA


 

 

24 

 

3. Desenvolvimento de um documentário sobre o uso de meios digitais para 

prática de atividade física 

Este capítulo apresenta a metodologia do trabalho desenvolvido, as fases do 

desenvolvimento ao longo deste trabalho, bem como as técnicas de recolha e análise de dados 

recolhidos na fase de estudo de contexto. Ainda neste capítulo, procede-se à descrição do 

processo de realização de documentário, desde a pré-produção até à pós-produção. No final, é 

apresentada a avaliação dos dados recolhidos sobre a avaliação de documentário. 

3.1. Metodologia do trabalho desenvolvido 

O presente estudo enquadra-se na abordagem metodológica de investigação de 

desenvolvimento. Este tipo de investigação primeiramente pretende conhecer o possível 

objeto (que possa responder a uma necessidade identificada), criar conceitos e estratégia de 

realização da investigação sobre esse objeto, avaliar as possibilidades de concretização e por 

fim a sua implementação (Oliveira, 2006). A investigação de desenvolvimento visa 

essencialmente a ação, sendo o que se tencionasse atingir, primeiramente é a eficácia 

(Oliveira, 2006), neste caso relacionada com a mudança de comportamento dos idosos 

relativamente à prática de atividade física. 

Para recolha de dados, optou-se por um questionário com o objetivo de recolher 

informação sobre o uso de meios digitais pelas pessoas mais velhas no apoio à prática de 

atividade física e, após ter sido desenvolvido o documentário, por um segundo questionário, 

online, cujo objetivo principal foi perceber a opinião das pessoas mais velhas sobre o 

conteúdo produzido e o seu potencial de causar uma mudança de comportamento.  

A natureza do presente estudo é mista. Para a análise dos dados quantitativos recorreu-

se ao Microsoft Excel (Office 365) para criar os gráficos e assim poder inicializar a análise 

das respostas referentes ao questionário sobre uso de meios digitais pelo idoso no apoio à 

prática de atividade física. Já para a análise do segundo questionário, recorreu-se ao Google 

Forms, que gerou os gráficos automaticamente, tendo só de analisar as respostas fornecidas.  
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3.2. O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda 

Após a seleção do tema e as primeiras reuniões com os orientadores, surgiu a ideia de 

nos debruçarmos em organizações não governamentais que trabalham com pessoas com 

idade mais avançada e que praticam atividade física frequentemente. Neste contexto, a 

orientadora Rita Santos sugeriu o Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda, pelo 

que já tinha conhecimento do grupo em questão. O Centro Municipal de Marcha de Águeda 

trata-se de uma comunidade localizada em Águeda, Aveiro, Portugal. Foi fundada em 2014 e 

atualmente tem cerca de 300 participantes, entre jovens adultos e pessoas mais velhas, que 

praticam caminhada e corrida todas as segundas, quartas e sextas-feiras, com ponto de partida 

na praça 1º de Maio (Câmara Municipal de Águeda, 2019). O grupo pretende promover e 

incentivar a prática de atividade física e combater o sedentarismo na população aguedense 

(Câmara Municipal de Águeda, 2019). O nosso objetivo era aplicar um questionário às 

pessoas com mais de cinquenta e cinco anos, sobre o uso de meios digitais no apoio à prática 

de atividade física e, com isso, selecionar pessoas com perfil para deixar o seu depoimento no 

documentário que ai ser posteriormente realizado. 

3.3. Fases de desenvolvimento do estudo 

Nas secções seguintes serão descritas as quatro fases do desenvolvimento do estudo 

empírico, apresentadas na Tabela 1. Para cada fase serão descritas as atividades que foram 

realizadas, bem como os objetivos, os participantes, as técnicas e os instrumentos de recolha 

de dados a serem utilizados. 
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Tabela 1- Fases de desenvolvimento do estudo 

Fase de 

investigação 

“Documentário” 

Tarefa Objetivo Participantes 

Instrumento 

de recolha de 

dados 

 

Técnicas de 

análise de 

dados 

Primeira fase 

“Estudo do 

contexto” 

Realização do 

Questionário 

Identificação dos 

meios digitais 

utilizados pelos 

idosos na prática 

de atividade física 

Idosos do Grupo 

Marcha e 

Corrida de 

Águeda 

Questionário 

 

Análise de 

Conteúdo e  

Estatísticas 

descritivas 

(quantitativa

, qualitativa) 

Segunda fase 

“Realização de 

documentário” 

PRÉ - 

PRODUÇÃO 

Criação de ideias, 

definição de 

objetivos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Elaboração do 

guião de 

entrevista e 

filmagens que 

será utilizado 

durante as 

gravações de 

documentário 

   

Validação dos 

guiões 

Especialistas em 

audiovisual 

(professor da 

disciplina 

Audiovisual do 

DECA) 

Entrevista 
Análise de 

conteúdo 

PRODUÇÃO 

Lista de materiais 

necessários 
   

Captação das 

imagens e som 
Idosos   

PÓS - 

PRODUÇÃO 

Montagem e 

edição das 

imagens e áudio  

   

Terceira fase 

“Avaliação do 

vídeo” 

Avaliação 

Visualização e 

recolha de 

feedback do 

público alvo 

 

 

Idosos com 

idade acima dos 

55 anos 

 

Questionário 

 

Análise de 

Conteúdo e  

Estatísticas 

descritivas 

(quantitativa

, qualitativa) 
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3.3.1. Primeira fase “Estudo do contexto” 

Numa primeira fase do estudo, o objetivo foi conhecer os meios digitais que têm sido 

utilizados pelos idosos para pratica atividade física. Elaborou-se um questionário (Anexos A), 

constituído por questões abertas e fechadas. Seguidamente, contactou-se, via email, o 

responsável pelo grupo Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda onde foi 

apresentada a proposta do estudo e os respetivos objetivo, e foi solicitada aprovação das 

perguntas, com intuito de perceber se as perguntas eram ou não adequado ao público 

pretendido.  

O questionário foi realizado no dia 15 de maio de 2019, no Largo 1º de Maio, em 

Águeda, local onde o Grupo de Marcha e Corrida de Águeda se encontra semanalmente para 

iniciar a sua atividade física. Foi formalizada e solicitada a participação do grupo no projeto, 

com vista a responder a um questionário relacionado com a atividade física e o uso de meios 

digitais para o apoio à prática de atividade física, sendo que o público-alvo teria de possuir 

mais de cinquenta e cinco anos de idade. Seguidamente, iniciou-se a triagem de elementos 

com perfil adequado para a participação do documentário. Teve-se em conta algumas 

características consideradas importantes, tais como saber comunicar e expressar-se com 

facilidade em frente às câmaras e possuir interesse em falar sobre o assunto. A 

implementação do questionário teve a colaboração de dois colegas de curso, que ajudaram as 

pessoas a responder o questionário caso tivessem alguma dúvida. A maioria dos integrantes 

do grupo tinha idade acima dos cinquenta e cinco anos e mostrou-se bastante interessado em 

participar. No total, foram vinte dois voluntários que responderam ao questionário, o que 

demorou, aproximadamente, 30 minutos para que todos terminassem. No final, solicitámos o 

contacto das pessoas que estariam interessadas em participar no documentário. No final todos 

os participantes que estiveram interessados deixaram os contatos. 

3.3.2. Segunda fase “Realização de documentário” 

A segunda fase consistiu no desenvolvimento do conteúdo audiovisual e foi dividida 

em três etapas: a) pré-produção; b) produção; e c) pós-produção. 

A primeira etapa, é a pré-produção, inclui elaboração do guião de entrevista e o guião 

das filmagens que servirão de guia no dia das filmagens. Com o objetivo de identificar 

possíveis falhas nos dois guiões, contou com a ajuda do professor Nuno Barbosa, 

especialistas em conteúdo audiovisual do departamento do DECA para validar os guiões. 

Ainda na primeira etapa foi criado a documentação de permissão de credencias de imagens as 
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pessoas que iam dar o depoimento. A segunda etapa, é a produção que consistiu em 

selecionar os equipamentos de filmagem necessárias para as filmagens, e a captação das 

imagens e áudio das entrevistas. Na última etapa, pós-produção, foi escolhida a música de 

fundo que acompanha tudo o vídeo, e a montagem e edições de imagens e sons. Foi utilizado 

softwares: Adobe Premiere CC 2018 e Adobe After Effect CC 2018, para editar o vídeo. 

O documentário foi intitulado de “O Ativo Digital – Uso de Meios Digitais pelos 

Idosos no Apoio à Prática de Atividade Física”, apresenta testemunhos de pessoas com mais 

de sessenta e seis anos, apresentado os meios digitais que utilizam no apoio à atividade física, 

abordando a importância e as vantagens do seu uso. Tudo isso com o intuito de promover a 

prática de atividade física nesta faixa etária e o envelhecimento ativo. 

3.3.3. Terceira fase “Avaliação do vídeo” 

Após ser publicado o vídeo na plataforma Youtube, aplicou-se um inquérito em que o 

objetivo era avaliar o potencial do documentário, como forma de sensibilizar os idosos no uso 

de meios digitais para o apoio à prática de atividades físicas. O questionário foi elaborado 

através da plataforma Google Forms e esteve disponível entre 30 de agosto a 7 de outubro de 

2019. Este foi direcionado ao público com idade acima dos cinquenta e cinco anos, com 

interesse nesta temática. O inquérito foi divulgado por email, no Facebook, através de 

mensagens privadas, páginas e grupos, e de forma presencial no Centro de Dia, onde os 

inqueridos preencheram o questionário online com ajuda da investigadora.  

A avaliação do documentário consistiu em visualizar o vídeo e, posteriormente, 

responder a um conjunto de perguntas acerca do mesmo. Os dados recolhidos foram 

analisados, de modo a identificar os pontos que poderiam ser melhorados, bem como o 

potencial do documentário para promover uma mudança comportamental nos idosos. 

3.4. Análise dos dados recolhidos na primeira fase “estudo do contexto”  

No total, participaram vinte e duas pessoas, entre eles doze homens e dez mulheres. O 

Gráfico 1 apresenta a distribuição dos participantes por faixa etária, em que se pode verificar 

que a maioria possui idade compreendida entre os sessenta e seis e os setenta anos. Dos cinco 

participantes com idade entre os setenta e um e os setenta e cinco anos, três apresentam idade 

entre os setenta e seis a oitenta anos e dois entre os sessenta e um e sessenta e cinco anos. 
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No que se refere ao nível de escolaridade dos participantes, pode observar-se, no 

Gráfico 2, que a maioria (9) tem o primeiro ciclo do ensino básico, equivalente ao ensino 

primário – 4ª classe. Seis participantes indicaram ter o terceiro ciclo do ensino básico (9º ano, 

antigo 5º ano do liceu, curso comercial, industrial, artes visuais ou equivalente), dois 

participantes possuem o ensino secundário, dois têm o ensino médio e um participante 

frequentou o ensino superior (bacharelato, licenciatura, mestrado, doutoramento). 

 

Gráfico 2 - Nível de escolaridade 

Em relação à frequência com que os participantes usam os dispositivos digitais durante 

a semana, a primeira conclusão é que o telemóvel é o dispositivo digital mais utilizado 

(Gráfico 3), seguido pelo computador (Gráfico 5). Já o tablet e o Smartwatch não são tão 

usados em comparação com os outros dispositivos (Gráfico 4), (Gráfico 6).  

Gráfico 1 - Faixa etária dos inqueridos 
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Gráfico 5 - Frequência no uso do Computador 

durante a semana 

Gráfico 4 - Frequência no uso do Smartwatch 

durante a semana 

Gráfico 3 - Frequência no uso do telemóvel 

durante a semana 
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Em relação à questão sobre as atividades que costumam realizar com o apoio da 

internet, grande parte dos participantes respondeu que usa a internet para ir às redes sociais, 

tendo alguns indicado que usavam o Facebook. No Gráfico 7, pode ver-se que, depois das 

redes sociais, a utilização do correio eletrónico é a tarefa mais realizada na internet, seguindo-

se a pesquisa sobre informações de saúde, assuntos de lazer e utilização de serviços de banco 

através da internet. Outros realizam tarefas, como ver programas de televisão e filmes, ouvir 

música, aceder a serviços públicos, ler livros, comprar produtos e serviços online, realizar 

chamadas e consultar a meteorologia. Pode ainda concluir-se que existem pessoas que não 

realizam nenhuma atividade na internet. 

 

 

Gráfico 7 - Atividades realizadas na internet 

Gráfico 6 - Frequência no uso do Tablet 

durante a semana 
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Relativamente à pergunta sobre a prática de atividade física, todos (22) responderam 

que praticam algum tipo de atividade física, o que seria de esperar, já que fazem parte do 

Grupo Marcha e Corrida de Águeda. 

No que diz respeito à questão sobre qual atividade pratica, o (Gráfico 8) mostra que a 

caminhada é a atividade física mais praticada, sendo que apenas um participante respondeu 

que não caminha, só faz corridas. Cinco dos vinte e dois participantes fazem alongamentos, 

três andam de bicicleta e fazem hidroginástica, dois dos vinte e dois participantes praticam 

natação e outros dois praticam ginástica. Outras atividades praticadas são o ciclismo, a 

corrida, a dança e o pilates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questionados sobre a frequência da prática de atividade física, nove participantes 

responderam que praticam atividade física de quatro a cinco dias, em média, por semana 

(Gráfico 9). Além disso, sete dos vinte e dois participantes, praticam atividade de seis a sete 

dias por semana. 

 

Gráfico 9 - Frequência que pratica atividade física por semana 

6 

9 

7 

2 - 3 dias por semana 

4 - 5 dias por semana 

6 - 7 dias por semana 

0 2 4 6 8 10 

 Prática de actividade física por 
semana  

Gráfico 8 - Atividades praticadas pelos participantes 
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Relativamente ao uso de meios digitais para o apoio à prática de atividade física, 

dezassete participantes responderam que não usam esses meios e cinco responderam que 

usam (Gráfico 10), revelando que uma baixa adesão por parte das pessoas mais velhas no uso 

de meios digitais para o apoio à prática de atividade física. 

 

Gráfico 10 - Uso de meio digital no apoio à prática de atividade física 

Para o apoio à prática de atividade física, o telemóvel destaca-se como sendo o 

dispositivo mais usado; em segundo lugar encontram-se o computador e o Smartwatch 

(relógio inteligente); em último lugar, está o tablet, como sendo o dispositivo menos usado 

pelos participantes do estudo (Gráfico 11). 

 

 

 

 

Gráfico 11 - Dispositivos digitais utilizado no apoio à 

prática de atividade física 
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Na questão há quanto tempo começaram a usar os dispositivos digitais no apoio à 

prática de atividade, apenas três pessoas responderam à mesma, e a resposta resumiu-se à 

utilização desses dispositivos há mais do que dois anos. 

O Gráfico 12 mostra as finalidades do uso dos dispositivos e aplicações para apoio à 

atividade física. Pode observar-se que a maioria utiliza esses dispositivos para realizar 

medições (de pressão arterial, batimentos cardíacos) e para trocar dados com amigos/colegas 

sobre atividade física. São também realizadas atividades, como registar dados, criar guias de 

percurso, criar lembretes, combinar a prática de atividade física com os amigos e ver vídeos 

promocionais de atividades físicas. 

 

 

Na pergunta que aborda quais as aplicações utilizadas no apoio à prática de atividade 

física, apenas um participante respondeu que utiliza os aplicativos Strava e Garmin. Em 

relação à pergunta sobre que vantagem é que os participantes vêem na utilização dos meios 

digitais para o apoio à prática de atividade física, dos cinco participantes que responderam 

que usam meios digitais para o apoio à prática de atividade física, apenas um respondeu que 

“gosta de ver o seu progresso”; os restantes não responderam à pergunta. 

Questionados sobre quais as principais dificuldades encontradas na utilização de meios 

digitais para a prática de atividade física, dois dos cinco responderam à questão, sendo que 

um participante respondeu que não tinha nenhuma dificuldade no seu uso e o outro respondeu 

Gráfico 12 -Uso de dispositivos/aplicações/serviços digitais no 

apoio à prática de atividade física 
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que, durante a prática de atividade física em dias de Sol, não conseguia ver bem o ecrã do 

dispositivo.  

Em relação à pergunta se gostariam de saber mais sobre como utilizar os meios digitais 

para apoiar a prática de atividade física, sete responderam que sim, visto que que seria 

importante saber as informações sobre o treino, tal como as calorias perdidas e os 

quilómetros realizados. Dos vinte e dois participantes, dez responderam que não tinham 

interesse em conhecer os meios digitais para os apoiar na prática de atividade física. 

3.5. Realização do documentário 

Esta secção é dedicada à descrição de todo o processo de realização do documentário 

“O ATIVO DIGITAL - O Uso de Meios Digitais pelos Idosos no Apoio à Prática de 

Atividade Física”. Como referido anteriormente, o seu desenvolvimento deu-se em três fases 

importantes, a pré-produção, produção e a pós-produção. As atividades promovidas em cada 

fase são detalhadas de seguida. 

3.5.1. Pré-Produção  

Na fase de pré-produção, foi criada o guião da entrevista e o guião de filmagens. No 

guião das entrevistas fala-se da criação das ideias, foram definidos os objetivos e a estrutura 

do projeto. De modo geral, tudo que foi planeado foi cumprido, mesmo com alguns 

imprevistos que surgiram. Por exemplo, houve a necessidade de fazer ajustes no calendário 

devido ao mau tempo nos dias das gravações. 

Guião das entrevistas 

 O guião das entrevistas (Anexos B) contém as perguntas que foram feitas aos 

entrevistados e os seus respetivos objetivos. O intuito desse guião é orientar e guiar o 

entrevistador na hora da entrevista, bem como manter os entrevistados sempre focados.  

Ideia/objetivo 

De modo geral, a ideia era mostrar como as pessoas na terceira idade estão a utilizar os 

meios digitais no apoio à prática de atividade física, bem como o seu potencial para promover 

uma mudança de comportamento nos idosos. O nosso objetivo é levar as pessoas com idade 

mais avançada a falar das suas experiências com o uso desses meios na prática de atividade 

física, relatando quando começaram a usá-los, por que motivo, quais os meios digitais que 

usam, com que frequência e com que objetivo.  

Estrutura do vídeo 
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A partir dos dados obtidos no questionário, procurou-se pessoas que encaixavam no 

perfil dos entrevistados para o documentário. A estrutura do vídeo encontra-se dividida em 

três partes: a apresentação, o desenvolvimento e a conclusão. Na apresentação, o inquirido 

fala da atividade que pratica e com que frequência. No desenvolvimento, os participantes 

relatam as suas experiências com o uso de meios digitais no apoio à prática de atividade 

física. Na conclusão, refere-se as vantagens do uso desses meios digitais e as suas opiniões 

acerca do uso desses meios pelas pessoas mais velhas. 

Guião das filmagens  

A realização do guião das filmagens de documentário (Anexos C) revelou-se crucial na 

fase de pré-produção. No guião foram decididos os planos do vídeo, os locais da gravação, 

embora não se tenha o total controlo dos locais de gravação, e os equipamentos a serem 

utilizados para a gravação. O meio de visualização do documentário é online, mais 

especificamente no Youtube. Essa decisão, assim como a questão da duração do vídeo foram 

determinadas seguindo como referência trabalhos semelhantes encontrados. O guião de um 

documentário é unicamente orientador, servindo como ponto de referência para o trabalho de 

filmagem, visto que a realidade, muitas vezes, interfere e introduz novos elementos não 

previstos (Comparato, 1996). O texto deve ser estar ligado à imagem, ser claro, emotivo e 

informativo.  

Planos  

No que toca aos planos, pensou-se em planos médio e planos fechados para as 

gravações das entrevistas, e planos gerais e planos pormenor para a gravação do treino e 

explicação das aplicações. O plano pormenor foi utilizado para a gravação do ecrã do 

telemóvel e do relógio, enquanto é explicado como funcionam as aplicações. Foi usado esse 

plano, visto que permite observar detalhadamente e com qualidade os elementos da ação 

(Nogueira, 2010) com o intuito de direcionar toda a atenção do visualizador para aquilo que 

está a ser filmado. Por exemplo, esse plano foi usado aquando das filmagens do ecrã do 

telemóvel e do relógio, no momento em que são apresentadas e explicadas as funcionalidades 

das aplicações. O plano médio ou plano americano foi um outro plano bastante utilizado no 

documentário produzido. Segundo Nogueira (2010), permite que o visualizador não fique 

com a sensação de estar muito próximo e nem muito afastado da cena, sendo posicionado 

numa distância de equilíbrio entre a imersão e a contemplação. É o tipo de plano que permite 

filmar a essência da linguagem corporal de uma personagem, sendo recomendado para cenas 

de diálogo (Nogueira, 2010). No documentário esse plano foi utilizado para filmar os 

testemunhos e filmar o treino do grupo. Utilizou-se o plano geral, na maioria das vezes, para 
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acompanhar o treino como forma de mostrar o cenário que envolve o praticante (Nogueira, 

2010). 

Cenário 

 O cenário escolhido para a gravação da entrevista foi a Praceta 1º de Maio, ao ar livre 

(Figura 6), onde normalmente o grupo costuma reunir para inicializar o aquecimento. Este 

local revelou-se excelente para gravar as entrevistas, tendo uma boa iluminação e pouco 

ruído. 

 

 

Documentação 

Elaborou-se a documentação para a permissão de credenciais de imagens aos 

participantes do documentário (Anexos D). Primeiramente, foi enviado via email para o 

responsável do grupo Centro Municipal de Marcha de Águeda, e entregue no dia da gravação 

para os participantes assinarem. Esses documentos foram criados, de modo a evitar futuras 

complicações judiciais. 

3.5.2. Produção  

Após o término da primeira fase de realização do documentário, a pré-produção, 

iniciou-se a produção, que consiste na captação das imagens e áudio. Após várias mudanças, 

tendo em conta o dia da gravação, por conta das condições meteorológicas, as gravações 

decorreram no dia 12 de junho de 2019. A equipa de filmagem chegou por volta das oito e 

meia da manhã, para preparar os equipamentos e iniciar a gravação.  

Listas de Equipamentos 

Figura 6  Proposta de Cenário 



 

 

38 

 

Em relação à equipa, o número era muito reduzido, o que implicou o uso de 

equipamentos estritamente necessários para a gravação das imagens e do áudio. O 

equipamento foi disponibilizado pelo Coorientador Nuno Barbosa, sendo o seguinte: 

 Máquina – Panasonic GH5; 

 Objetiva – Leica 12-60; 

 Filtro – ND variável Genustech Eclipese; 

 Gravador de áudio – Micro Lapela Boya; 

 Estabilizador – Ronin S. 

 

Os participantes começaram a chegar por voltas das nove horas. A gravação teve início 

em simultâneo com o treino do grupo. A câmara foi configurada em modo manual, com 

resolução de 1920x1080 pixeis, a 25 frames por segundo, com exceção das últimas imagens 

filmadas a 50 frames por segundo, para possibilitar usar slowmotion na pós-produção. A 

focagem foi colocada em modo automático no momento de gravar a corrida, atendendo que a 

câmara se encontrava em movimento e não dava jeito ficar a ajustar o foco a todo o 

momento. O controlo do ISO foi se ajustando, consoante a posição do sol e a intensidade da 

sua iluminação no local onde se estava a filmar. A Figura 7 ilustra o percurso realizado no dia 

da gravação, um percurso de dificuldade baixa. Para além desse percurso, existem mais 

outros dois percursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Câmara Municipal de Águeda, 2019) 

 

Figura 7 - Percurso 1 de baixo nível 

de dificuldade 
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Nem sempre tudo correu conforme planeado, tendo havido algumas dificuldades em 

acompanhar os participantes durante o percurso, visto que o equipamento era pesado e nem 

sempre se teve total controlo dos movimentos da câmara em relação aos movimentos dos 

participantes, por serem imprevisíveis. A seguir ao treino, reuniram-se os participantes do 

documentário e foram gravadas as entrevistas individualmente. Foram entrevistadas quatro 

pessoas, todas com idade acima dos cinquenta e cinco anos. 

3.5.3. Pós-Produção  

Nesta fase, foram tomadas decisões importantes como quais as imagens que seriam 

utilizadas e as que seriam excluídas. Para a edição de imagens, áudio e grafismos foram 

usados os seguintes softwares: Adobe Premiere CC 2018 e Adobe After Effect CC 2018.  Para 

fazer a montagem do vídeo, a edição da cor e a sonorização das imagens usou-se o Adobe 

Premiere CC 2018. Para criar o grafismo com o nome dos participantes e animações, como 

por exemplo as do crédito inicial, que incluem o título do vídeo e o nome dos participantes, e 

o crédito final, que engloba todas as informações, desde a produção até aos participantes e 

colaboradores, usou-se o Adobe After Effect CC 2018. 

Inicialmente, foi gravado o depoimento de quatro selecionados. Porém, decidiu-se que 

apenas dois participantes eram relevantes para o documentário, tornando-o mais conciso e 

menos longo. Com as imagens selecionadas, segue-se para a escolha da música a ser utilizada 

como fundo. A música selecionada foi Dj Quads intitulado de Missing Someone (No 

Copyright Vlog Music Free) (https://www.youtube.com/watch?v=tLIMYCfezW8). Foi 

selecionada essa música, porque parece ser adequada ao espírito do documentário. A música 

era um pouco curta em relação ao vídeo no seu todo, o que fez com que fosse necessário 

fazer alguns ajustes, como cortar, de seguida copiar, poder ajustar a faixa do vídeo e baixar a 

intensidade do áudio. Todo o som das entrevistas foi gravado com o micro lapela, juntamente 

com a imagem, por isso, não foi preciso ajustar a imagem ao som. A edição do som consistiu 

em baixar a música de fundo, enquanto os entrevistados falavam, e aumentar o volume 

quando não o faziam. Fez-se ainda masterização, com o propósito de balancear e otimizar a 

reprodução de todos os sons presentes. Na correção da cor das imagens foi utilizado o Lumitri 

Color para aumentar a luminosidade e diminuir a intensidade da luz, até conseguir-se obter o 

equilíbrio da luz. As cores originais eram neutras por definição da máquina de filmar no 

momento da captura; isso permitiu aumentar o brilho e a saturação em algumas cores. Foi 

ainda aplicado um LUT (Look Up Table), o que permitiu dar uma coloração, em que os azuis 

https://www.youtube.com/watch?v=tLIMYCfezW8
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e os tons de pele sobressaíam, fazendo com que a imagem tivesse umas cores mais vivas e 

contrastantes. Na Figura 8 pode ver-se o antes e o depois da edição de cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Edição de cor em frames 
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A parte final da pós-produção do documentário foi a exportação em formato vídeo. O 

vídeo foi exportado no formato H.264.  Bitrate Encoding “CBR” a 50Mbps (Figura 9). 

 

Figura 9 - Adobe Premiere CC 2018, ecrã de exportação 

Depois do vídeo exportado, a plataforma escolhida para publicação foi o Youtube, por 

ser a plataforma mais popular a nível mundial e de acesso gratuito. O vídeo encontra-se 

publicado no seguinte endereço: https://youtu.be/mzqD_uzsNbw . 

3.6. Análise dos dados recolhidos sobre a avaliação do documentário  

Deste questionário obteve-se um retorno de 25 respostas, e que ao analisar os 

resultados, pode observar-se, no Gráfico 13, que a maioria dos inquiridos (12) tinha idade 

compreendida entre os cinquenta e cinco e os sessenta anos. Seis dos inquiridos possuíam 

idades entre os sessenta e seis e os setenta anos; três tinham idade entre os setenta e um e os 

setenta e cinco anos, três com mais que oitenta anos e os restantes entre os 76 e os 80 anos. A 

distribuição entre géneros foi relativamente equilibrada, sendo que quatorze inquiridos 

pertenciam ao sexo feminino e onze ao sexo masculino (Gráfico 14). 

 

https://youtu.be/mzqD_uzsNbw 


 

 

42 

 

 

 

 

Prática de Atividade física 

No que respeita à prática de atividade física, vinte dos inquiridos indicaram praticar 

algum tipo de atividade física, conforme ilustrado no (Gráfico 15) e cinco responderam que 

não praticam qualquer atividade física. Dos vinte inquiridos que responderam que praticam 

atividade física, a maioria faz caminhada (14), quatro dos participantes fazem alongamentos, 

quatro andam de bicicleta, três fazem pilates, três ginásticas, três natações, três danças, dois 

praticam ténis e os restantes praticam yoga e corrida (Gráfico 16). 

Gráfico 14 - Género do inqueridos 

Gráfico 13 - Faixa etária doa inqueridos 
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Questionados sobre a frequência com que praticam atividade física, nove dos 

participantes indicaram praticar atividade física de seis a sete dias por semana, sete praticam 

de dois a três dias por semana, três um dia por semana e os restantes praticam de quatro a 

cinco dias por semana (Gráfico 17). 

Gráfico 16 - Atividades praticados pelos inquiridos 

Gráfico 15 - Prática de atividade física pelos inquiridos 
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Uso de meios Digitais 

Questionados sobre o uso de meios digitais, dezasseis responderam que usam meios 

digitais e nove não usam (Gráfico 18). O telemóvel é o dispositivo utilizado por todos (16) 

(Gráfico 19). Sete usam o computador, uma pessoa usa relógio inteligente, e outra usa tablet 

e smartwatch.  

 

 

Gráfico 18 - Uso de meios digitais pelos inquiridos 

Gráfico 17 - Frequência da prática de atividade física por semana pelos 

inqueridos 
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No que diz respeito à pergunta sobre o uso desse meios digitais no apoio à prática de 

atividade física, a maioria dos inquiridos (10) indicaram que não utilizam os meios digitais 

para esse fim, e seis indicaram que utilizam os meios digitais para esse fim (Gráfico 20). Dos 

que utilizam meios digitais, todos (6) recorrem ao apoio do telemóvel para praticarem 

atividade física (Gráfico 21), alguns recorrem não só ao telemóvel, como ao computador (2), 

um utiliza o tablet, um o relógio inteligente, e os restantes recorrem a aplicações da Garmin e 

do Strava. 

 
 

Gráfico 20 - Uso de meios digitais pelos inquiridos para apoio à prática de 

atividade física 

Gráfico 19 - Meios digitais usados pelos inquiridos 



 

 

46 

 

 

Avaliação do vídeo  

Como apresentado no Gráfico 22, a temática é considerada muito importante pelos 

inquiridos (15), sendo que nove consideram importante e um avaliou como indiferente.  

 

 

 

Gráfico 22 - Importância da temática do vídeo 

Gráfico 21 - Meios digitais usados pelos inqueridos para o apoio à prática de 

atividade física 
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Questionados sobre se o vídeo era adequado ao seu público alvo, vinte e quatro dos 

inquiridos responderam que era adequado ou muito adequado, enquanto que um acha que não 

(Gráfico 23). 

 

Como se pode constatar no Gráfico 24, praticamente todos os inquiridos (23) 

consideraram o vídeo como sendo claro ou muito claro nas informações transmitidas pelos 

entrevistados, sendo que dois acharam indiferente a clareza das informações.  

 

 

 

 

Gráfico 24 - Clareza das informações transmitidas pelos entrevistados 

Gráfico 23 - Adequação do vídeo em relação ao seu público principal 
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Quanto à música ambiente do vídeo, doze dos inquiridos responderam que ficou 

adequada ao vídeo, e a outra metade (doze) achou que a música ambiente ficou muito 

adequada ao vídeo (Gráfico 25).  

 

 

Sobre a legibilidade dos textos apresentados no vídeo, vinte dos inquiridos 

responderam serem legíveis ou muito legíveis (Gráfico 26). Ainda no Gráfico 26, pode-se 

observar um inquirido que acha que o texto estava pouco legível. 

         

 

Gráfico 26 - Legibilidade do texto no vídeo 

Gráfico 25 - Música ambiente do vídeo 
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Em relação à pergunta sobre como avaliam a duração do vídeo, o Gráfico 27 mostra 

que a maioria (17) dos inquiridos achou o tempo do vídeo adequado e cinco acharam muito 

adequado. 

 

Questionadas sobre a capacidade do vídeo para motivar as pessoas mais velhas 

relativamente ao uso de meios digitais no apoio à prática de atividade física, como é possível 

constatar Gráfico 28, todos os respondentes indicaram o vídeo como capaz (17) ou muito 

capaz (8). Quanto ao grau de satisfação, relativamente ao documentário visualizado, quinze 

mostraram-se satisfeitos perante o vídeo visualizado, nove muito satisfeitos e um indiferente, 

como se pode ver no Gráfico 29.  

 

Gráfico 28 - Capacidade de o vídeo motivar as pessoas para o uso de meios 

digitais no apoio à prática de atividade física 

Gráfico 27 - A duração do vídeo 
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 Solicitados a partilhar comentários, sugestões ou propostas sobre a melhoria dos 

documentários apresentados, alguns inquiridos declararam não ter opinião a expor; outros 

tantos exaltaram a importância da temática retratada no vídeo. Elogiaram o resultado obtido 

do vídeo, referindo-o como sendo claro e direto, motivador e influenciador para os 

interessados na temática. Sugeriram ainda que o vídeo poderia ter um leque de testemunhos 

maior e que a explicação poderia ser mais abrangente acerca das tecnologias (dispositivos e 

aplicações). 

Comentários e sugestões 

A meteorologia dificultou muito a implementação do inquérito do questionário que 

estava agendada para uma determinada data e teve de se alterar o mesmo, devido ao mau 

tempo no local da gravação. O mesmo aconteceu com a gravação do documentário, planeado 

para ser ao ar livre, e, devido ao mau tempo, teve de ser adiado para outra data. A 

incompatibilidade de horário provocou alguns desencontros neste estudo, os quais tiveram de 

ser geridos entre a investigadora, os orientadores, os colegas e os participantes do grupo 

Centro Marcha e Corrida de Águeda, tanto para a implementação do inquérito do 

questionário como para as gravações do documentário. 

No final do questionário, foi colocada uma resposta aberta aos inquiridos, para 

deixarem comentários, sugestões e propostas de melhoria sobre o documentário. A maioria 

foi bastante positiva, obtendo-se feedback como: “É bom e bastante direto, fiquei a conhecer 

melhor as tecnologias novas”, “A captação da imagem está muito adequada e inspiradora. É 

um bom vídeo motivador, que consegue chegar às pessoas e passar a mensagem.”, “Gostei 

Gráfico 29 - Grau de satisfação com vídeo visualizado 
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bastante do vídeo. É uma iniciativa muito enriquecedora para influenciar as pessoas a fazer 

exercício físico. É uma boa forma de vídeo promocional, com dispositivos para a atividade 

física”. Como sugestões, os participantes referiram ser útil “um maior leque de pessoas 

entrevistadas”, “muito importante o vídeo, talvez, mas mais tempo daria para explicar, mais 

detalhadamente o uso de meios digitais para o desempenho de atividades físicas... Obrigado, 

muita boa apresentação”. 

Síntese da análise 

A maioria dos inquiridos tinha entre cinquenta e cinco e a sessenta anos, os 

considerados “jovens idosos”, sendo a maioria é mulher, em que praticavam atividade física, 

pelo menos uma vez por semana. Podemos declarar que se conseguiu produzir, um vídeo que 

mostrasse como as pessoas mais velhas usam os dispositivos, relógios inteligentes e 

aplicações no apoio à prática de atividade física. Apresentados dispositivos como, o relógio 

inteligente da Garmin e aplicações Strava e Garmin que muitas das pessoas mais velhas não 

conhecem, ou não sabem como se utiliza. A temática foi considerada importante, os textos 

foram considerados legíveis e o tempo do vídeo adequado. A grande parte dos inquiridos 

aferiu ao documentário como sendo capaz de sensibilizar as pessoas mais velhas. O 

documentário, de uma forma geral, foi bem aceite pelos inquiridos e conseguiu influenciar de 

uma forma positiva o telespectador. 
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4. Conclusão  

A presente investigação procurou atingir três objetivos: identificar os meios digitais 

utilizados pelas pessoas idosas, com o propósito de apoiar à prática de atividade física; 

realizar um documentário que aborda a temática em questão; e perceber o potencial do 

documentário com vista à mudança de comportamento dos idosos, relativamente ao assunto 

em questão. A investigação deu início com a revisão bibliográfica, que possibilitou adquirir 

algumas informações e aprofundar o conhecimento em relação à temática em causa. No 

âmbito da revisão bibliográfica, realizaram-se pesquisas sobre o envelhecimento ativo, a 

atividade física praticada pelos idosos e os meios digitais para a prática de atividade física, 

tendo sido realizada uma revisão sobre a história e géneros de documentários. Através desta 

revisão bibliográfica foi possível estar a par do que já foi publicado em termos de trabalhos 

científicos feitos nesta área. Podemos afirmar que não foram encontradas referências 

específicas de trabalhos relacionados com a realização de documentários com o objetivo de 

promover a atividade física através do uso de meios digitais, com foco na população mais 

velha. A revisão bibliográfica serviu de suporte em aspetos, tais como a metodologia a adotar 

e os passos a seguir na realização do documentário. 

Com vista a contribuir para o primeiro objetivo, aplicou-se um inquérito por 

questionário a uma amostra por conveniência, em que todos os inquiridos praticavam 

atividades física, como por exemplo, a caminhada e a corrida. Muitos participantes indicaram 

usar meios digitais, como o telemóvel, o computador, o smartwatch e o tablet, mas são 

poucos ainda os que usam no apoio à prática de atividade física. É importante ressaltar que, 

embora muitas dessas pessoas não utilizem os meios digitais para esse fim, demonstraram-se 

interessadas no assunto. Além de identificar alguns meios digitais utilizados pelos idosos, o 

inquérito por questionário serviu também para recolher informação que foi incluída no 

documentário, ajudando igualmente na identificação dos entrevistados.  

Para avaliar o produto final, o vídeo foi divulgado, juntamente com um inquérito por 

questionário, junto de pessoas com idade acima dos 55 anos, de forma a conhecer a opinião 

das mesmas sobre o conteúdo produzido e perceber o potencial do vídeo para a mudança de 

comportamento nos idosos, relativamente ao uso desses meios. A opinião sobre o produto 

final foi positiva e este revelou-se capaz de sensibilizar o público-alvo.  

Devido aos resultados atingidos, acredita-se que o trabalho desenvolvido contribui para 

fornecer informação sobre o uso de meios digitais, no âmbito da prática de atividade física 

por pessoas mais velhas. Serve igualmente para enriquecer o leque de conteúdos audiovisuais 
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relacionado com o tema e fornecer informações úteis sobre como realizar um documentário 

afeto à mobilização e sensibilização para a mudança de comportamentos relativamente à 

prática de atividade física pelas pessoas mais velhas. 

4.1. Limitações do estudo  

Não podemos generalizar a opinião desse público, uma vez que a quantidade da 

amostra é muito reduzida, comparativamente com a quantidade de pessoas com idades acima 

dos cinquenta e cinco anos a nível nacional. Durante o estudo, trabalhou-se só com um grupo 

(O Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda), uma vez que trabalhar com outros 

grupos de idosos, dar-nos-ia uma visão menos específica sobre o assunto. 

Considera-se que se poderia ter conseguido mais imagens e tornar o documentário 

visualmente mais dinâmico. Talvez se tivéssemos conseguido mais testemunhos, teríamos um 

retorno de mais opiniões e mais trocas de experiência, tornando o vídeo mais enriquecedor, a 

nível de conteúdo. Esta limitação advém, sobretudo, de um conjunto de situações que foram 

surgindo durante o estudo, nomeadamente dificuldades relacionadas com o agendamento das 

sessões com os participantes do Grupo Marcha e Corrida. 

Teria sido útil realizar um focus group, onde os idosos pudessem estar reunidos numa 

sala, na qual conseguissem ver o vídeo num tamanho mais amplo e com bom som e, de 

seguida, trocar ideias sobre o tema em questão, fazendo uma avaliação do vídeo. Isto 

contribuiria para perceber melhor as opiniões sobre o produto desenvolvido e, 

consequentemente, o melhoramento do documentário. 

Se fosse possível publicar o documentário não só na plataforma do Youtube, como 

noutra plataforma de vídeo, como por exemplo no Vimeo, isso teria permitido que o vídeo 

tivesse maior envolvimento, provocando mais impacto. 

4.2. Possível temas a explorar no futuro  

No estudo desenvolvido, optou-se por obter apenas a opinião das pessoas mais velhas 

sobre o vídeo. No futuro, seria interessante alargar este estudo ao público em geral, que tenha 

interesse na temática. Seria também abonatório divulgar este estudo noutros meios, como por 

exemplo, programas de televisão que falam da saúde e do bem-estar ou de tecnologias, e 

refletir sobre o impacto que estas poderia ter na melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

Como trabalho futuro, poder-se-ia também desenvolver um documentário focado não 

só nas pessoas mais velhas, que usam os meios digitais para a prática de atividade física, mas 

também naquelas que não utilizam os meios digitais para este fim.   
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Anexos A - Questionário sobre o uso de meios digitais para a prática de 

atividade física 
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Anexos B - Guião de entrevista 
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Anexos C - Guião das filmagens 
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Anexos D - Autorização de cedência de imagem 
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Anexos E - Questionário de validação de documentário 
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