
ANÁLISE DA PRÁTICA DA CAMINHADA NA TERCEIRA IDADE DOS 
FREQUENTADORES DA PRAÇA BICENTENÁRIO EM CRATO - CE 

 
 

RESUMO 

O presente estudo caracterizado como teórico-empírico do tipo descritivo qualitativo enfocou 
como aspectos de investigação os benefícios da prática da caminhada para as pessoas da 3ª 
idade que frequentam a Praça Bicentenário na cidade de Crato – CE e como estes estão 
inseridos na qualidade de vida de seus praticantes. Diante deste exposto fez-se necessário 
realizar um estudo para esclarecer melhor sobre a problemática procurando investigar a 
opinião dos participantes a respeito da atividade realizada, bem como os efeitos positivos 
proporcionados em suas vidas. Este estudo propõe também, conhecer os motivos que levaram 
estes idosos a praticarem a caminhada observando a maneira como a mesma é realizada. 
Diante desta situação, este artigo irá apresentar os procedimentos utilizados neste estudo e os 
resultados encontrados com as pesquisas. Como instrumento de medida foi utilizado um 
questionário aplicado a uma pequena amostra de 30 frequentadores da referida praça. Por 
meio deste estudo, verificou-se que a prática da caminhada torna-se benéfica para as pessoas 
da terceira idade, pois auxilia na obtenção da saúde minimizando os riscos de várias doenças 
advindo desta etapa da vida. A maior parte de seus praticantes prefere praticar a caminhada de 
forma coletiva. Dentre os principais benefícios pode-se citar recomendações médicas no 
controle de certas doenças advindas da terceira idade, convívio social minimizando assim a 
obtenção de possíveis problemas psicológicos ou mesmo depressivos, etc. 
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