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RESUMO 

 
A partir da compreensão da importância da coordenação motora na 

terceira idade, tivemos o interesse em realizar esta pesquisa, que teve como 

objetivo verificar como estava à coordenação motora dos indivíduos idosos que 

participam dos projetos “Viva em ação para o Controle da Hipertensão” e 

“Mexa-se e Viva Melhor”, que são desenvolvidos na Faculdade de Educação 

Física, Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí. Estes proporcionam 

atividade física para idosos hipertensos e diabéticos. A pesquisa foi realizada 

durante o período de um ano. E assim, foi possível averiguar como estava a 

coordenação motora dos indivíduos participantes dos projetos, durante este 

tempo. E ainda, foi realizada uma análise da coordenação motora através da 

aplicação de testes. Pois entende-se que na velhice os níveis de coordenação 

motora tendem a cair, devido a involução que ocorre nesta fase da vida. E uma 

das maiores preocupações que existe hoje ao se falar em velhice, seria no 

sentido de como é a vida deste indivíduo no meio social, ou seja, até quando 

permaneceria independente. A autonomia do idoso, juntamente com o bem-

estar físico e social, são fatores que podem determinar uma boa qualidade de 

vida. E, com o avançar da idade, fica mais complicado o indivíduo manter 

esses fatores, porém com a prática de atividade física regularmente, isto seria 

possível. Pois a atividade física consegue contrabalançar os efeitos 

degenerativos do envelhecimento, melhorando as capacidades físicas e 

mentais do indivíduo, e assim, mantendo-o autônomo por maior tempo e com 

melhor qualidade de vida. Desenvolvemos uma pesquisa do tipo qualitativa-

descritiva. Tivemos numa observação inicial 34 sujeitos. Os instrumentos da 

coleta de dados foram às observações dos resultados dos testes aplicados 

com 20 sujeitos, sendo 14 participantes dos projetos e 6 do grupo controle, 

realizamos também, um questionário com os 14 sujeitos que participavam dos 

projetos. Por meio deste trabalho, verificamos o papel da atividade física na 

coordenação motora de indivíduos idosos, sendo que percebemos que idosos 

ativos fisicamente, têm melhoras significativas em relação à coordenação 

motora, capacidade físicas e funcionais, autonomia, qualidade de vida e 

autoestima. Assim, a atividade física por ser tida como fator imprescindível no 

cotidiano do idoso. 


