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A evidência dos benefícios da atividade física (AF)   levou a Organização Mundial da
Saúde (OMS) a atualizar a sua recomendação para um intervalo de 150 a 300 minutos
de AF aeróbia de intensidade moderada ou 75 a 150 minutos de intensidade   
 vigorosa   . Como consequência do esforço de consciencialização desenvolvido por
várias entidades, e segundo dados do Programa Nacional de Promoção da AF da
Direção-Geral da Saúde, a percentagem de portugueses que alcançava as
recomendações da OMS era, em outubro de 2021, cerca de 50%   . Porém, podemos
considerar que as abordagens tradicionais de comunicação sobre a AF têm tido uma
eficácia limitada, por terem sido essencialmente baseadas na evidência da sua
relação com a saúde (p. ex., dose-efeito) e menos na ciência da modificação
comportamental  , como as teorias da motivação, autorregulação e hedonismo.
Historicamente, foi privilegiada a quantidade de AF em detrimento da qualidade e
individualidade, pelo que é compreensível serem apregoados slogans mais
controladores como “no pain, no gain”, que aparentam resultar a curto prazo, mas
que se revelam ineficazes a médio termo, quer em termos comportamentais (p. ex.,
manutenção do comportamento), quer ao nível do bem-estar    .

Na verdade, a mentalidade “no pain, no gain” é mais perniciosa do que possa
superficialmente aparentar. Entre os aspetos que se destacam na literatura que
justificam esse efeito, estão: (1) a baixa perceção de autonomia para o
desenvolvimento da (sua) prática, que “força” os praticantes a agir num determinado
sentido; (2) o reforço de perceções afetivas/emocionais negativas (p. ex.,
desconforto, desprazer) sobre a AF; e (3) a instrumentalização da AF (meio para
atingir um fim), tornando-a independente do indivíduo. 

No que diz respeito ao ponto (1), é extensa a literatura que evidencia que praticantes
que percecionam maiores níveis de competência nas tarefas que desenvolvem, que
se relacionam positivamente com os restantes praticantes e/ou profissionais, e que
sentem a possibilidade de uma escolha e autonomia guiadas, tendem a apresentar
melhores indicadores de adesão e de bem-estar (i.e., maior frequência ou maior
intenção em continuar, e diversão)   . Para a maior parte dos praticantes, o
aconselhamento/prescrição que assente na necessidade de dor/desconforto e na sua
superação, coloca a perceção do desenvolvimento da AF fora do seu controlo (p. ex.,
AF que não gostam, que os fazem sentir menos bem, que não tem em consideração o
que gostariam de fazer/experimentar), trazendo consequências negativas para a sua
autonomia motivacional e, posteriormente, para o seu comportamento orientado
para a prática (p. ex., menor frequência, menor adesão, menor intenção). 

Na sequência, o ponto seguinte (2) destaca um outro aspeto pernicioso da
mentalidade da superação pela dor e desconforto. Vários estudos recentes
demostram a importância da criação de experiências afetivas positivas no
comportamento futuro. Assente em pressupostos hedónicos (i.e., aproximação do
que nos faz sentir bem, dá prazer; afastamento do que promove desprazer), a
evidência mostra que o que experienciamos afetivamente na AF tende a reforçar vias 
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nervosas que podem automaticamente criar sensações positivas ou negativas sobre
essa prática      . Quando não se respeita a individualidade na promoção/prescrição de
AF (p. ex., intensidades excessivas promovidas pela lógica de superação “no pain, no
gain”), criam-se automatismos e julgamentos afetivos negativos sobre a AF. Como
consequência desta gestão inadequada da intensidade (face a cada indivíduo),
muitas vezes também por falta de acompanhamento profissional, pode-se estar a
incorrer na criação de uma aversão afetiva à AF  . Assim, um inadequado
aconselhamento / prescrição / supervisão sobre a díade prazer/desprazer (p. ex.,
dor/desconforto associada à prática de AF) pode não promover a AF e criar barreiras
futuras para a sua prática. 

Em articulação com os restantes pontos encontra-se (3) a instrumentalização da AF,
tornando-a independente do indivíduo. Alguns dos locais de prática tendem a
organizar a AF com base em modelos de gestão de oferta para massas (p. ex., aulas
com elevado número de praticantes por profissional e com supervisão insuficiente),
criando subliminarmente a necessidade de intervenções personalizadas (p. ex., treino
personalizado), não acessíveis ao poder de compra de todos os interessados       . Isto
tende a criar um vazio no trabalho individualizado que tem sido apontado como um
dos principais fatores explicativos do abandono, particularmente nos meses iniciais
de prática       . Este trabalho em proximidade é essencial para um ajuste da prática
que permita a experiência individual de AF com um esforço corporal ajustado (p. ex.,
melhor relação prazer/desprazer). Permite ainda promover a literacia para a AF (p.
ex., desmistificar a dor como indicador de um bom treino), o trabalho motivacional
continuado (p. ex., promoção da autonomia na seleção e envolvimento em
determinada atividade) e alterações ao estilo de vida (p. ex., estratégias individuais
de redução do comportamento sedentário). 

Assim, ao olhar para os três temas apresentados, destacados na literatura como
relevantes para a promoção e continuidade da AF, torna-se mais fácil compreender
que todos confluem para um fator comum, a individualidade, que está
intrinsecamente ligada à qualidade motivacional da prática. Havendo vários fatores
influenciadores, a mentalidade “no pain, no gain”, será certamente um aspeto a
corrigir. Ao longo do tempo, o foco das recomendações de AF tem se aproximado da
flexibilização da individualização das estratégias para os alcançar – “Todo o
movimento conta!”   , pelo que talvez seja oportuno repensar novas estratégias que
possam simultaneamente chegar a mais cidadãos e respeitar a sua autonomia e
individualidade. 
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