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RESUMO 

 

A última década registrou um aumento da população idosa mundial, no Brasil 

observa-se que a grande parte desta população está asilada. O ambiente dessas 

instituições pode desencadear ociosidade, afastamento da família e amigos, que 

por sua vez pode promover déficit cognitivo e sintomas depressivos. Com base 

nesses dados, na teoria do comboio social, na teoria da seletividade 

socioemocional e na existência de uma associação positiva entre a 

espiritualidade, os níveis de saúde e função psicológica, o objetivo do trabalho foi 

demonstrar a importância dos relacionamentos sociais, a afetividade e a 

espiritualidade na vida dos idosos asilado.  Foi realizada uma pesquisa de 

abordagem quantiqualitativa, com uma população de treze idosos asilados com 

faixa etária de 62 a 89 anos, na qual apresentou-se imagens relacionadas às 

estações do ano para que se escolhesse a imagem que melhor representasse o 

cotidiano deles dentro da instituição. Os resultados obtidos revelaram que os 

idosos que participam das atividades de interação social, espiritual e afetiva, são 

idosos mais ativos e comunicativos, menos deprimidos e com menos déficit 

cognitivo do que daqueles que não participam de nenhuma atividade. Portanto, as 

teorias aqui apresentadas junto a interação social, espiritual e a afetividade 

colocadas em prática trazem bons resultados, podendo assim ser aplicados em 

outras populações de idosos asilados.  

 

Palavras chave : terceira idade, teoria comboio social, melhor qualidade de vida. 

 

O aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno mundial e 

profundo, que tem recebido o nome de "revolução demográfica". Tal fenômeno, 

antes observado exclusivamente em países desenvolvidos, passou a ser 

característico nos países em desenvolvimento. No último meio século, a 

expectativa de vida aumentou cerca de 20 anos, ou seja, se considerados os 

últimos dois séculos, ela quase dobrou (LIMA 2006 apud LOPES e BOTTINO). 

Estima-se que, em 2025, o Brasil, que até há pouco tempo era considerado um 

país jovem, atinja a sexta posição mundial em número de idosos, e as 



consequências econômicas e sociais desse fenômeno possam se tornar graves, 

caso seja ignorado (LIMA 2006 apud IBGE, 2002). 

 

O impacto econômico de uma população que está envelhecendo depende da 

proporção de pessoas saudáveis e fisicamente capazes dessa população. Nesse 

sentido, a tendência é encorajadora. Muitos problemas que costumam ser 

considerados parte inevitável da idade avançada, agora são entendidos como 

resultantes de fatores do estilo de vida ou doenças. (PAPALIA et al. 2008.) 

 

Hoje em dia, os cientistas sociais especialistas em envelhecimento se referem a 

três grupos de adultos mais velhos: o “idoso jovem”, o “idoso médio” e o “idoso 

mais velho”. Onde cronologicamente, o idoso jovem são as pessoas entre 65 e 74 

anos, que em geral estão ativas e vigorosas. O idoso médio são pessoas entre 75 

e 84 anos e o idoso mais velho são pessoas de 85 anos em diante, que têm mais 

probabilidade de estarem frágeis e enfermas e apresentarem dificuldades em 

administrar as atividades diárias da vida. Sendo que ambos segundo a Psicologia 

do desenvolvimento pertencem ao grupo denominado terceira idade. (PAPALIA et 

al. 2008.). 

 

Uma das consequências do envelhecimento populacional tem sido o aumento da 

prevalência dos problemas de saúde. Onde além do declínio do funcionamento de 

atividades fisiológicas, ocorre também o declínio nas atividades cognitivas e em 

especial as dificuldades relacionadas à memória, que são tradicionalmente 

consideradas características intrínsecas do processo de envelhecimento. (LIMA 

2006 apud ALMEIDA). 

 

Mais para Papaliaet al. (2008), os relacionamentos sociais junto com o contato 

social andam de mãos dadas com a saúde e podem auxiliar no prolongamento da 

vida dos idosos. E que os adultos mais velhos com ampla e frequente rede de 

contato social têm menos tendência a experimentar declínio cognitivo, comum 

acontecer a esta fase da vida. 

 

Para a teoria do comboio social, os adultos em envelhecimento mantêm seus 

níveis de apoio social identificando os membros de seu círculo social que podem 



ajudá-los e afastando-se daqueles que não lhes dão apoio. (PAPALIA et al. 2008 

apud  ANTONUCCI e AKIYAMA,1995). 

 

E a teoria da seletividade socioemocional, quando o tempo que lhes resta se 

torna curto, os adultos mais velhos escolhem estar com as pessoas e nas 

atividades que atendem às suas necessidades emocionais imediatas. Portanto, 

mesmo que os adultos mais velhos tenham círculos sociais menores do que os 

adultos jovens tendem a ter relacionamentos muitos mais próximos e a ficar mais 

satisfeitos com aqueles que têm. (PAPALIA et al. 2008 apud  LANG e 

CARSTENSEM, 1994). 

 

Com tudo percebemos que o apoio emocional ajuda as pessoas mais velhas, 

principalmente os muitos mais velhos – a manter satisfação pela vida, em face ao 

estresse e traumas como a perda de um conjugue ou de um filho, uma doença 

altamente letal ou um acidente. Os laços positivos tendem a melhorar a saúde e o 

bem estar das pessoas mais velhas. (PAPALIA et al. 2008 apud KRAUSE 2004 ). 

 

Além do contato social e dos relacionamentos sociais, outro fator muito importante 

para uma melhor qualidade de vida dos idosos, neste caso dos idosos asilados é 

a questão da espiritualidade, onde a religião parece ter um papel determinante de 

apoio para muitos idosos. Possíveis explicações incluem que a espiritualidade 

traz apoio social, encorajamento a levar estilos de vida saudáveis, percepção de 

uma medida de controle sobre a vida por meio da oração, criação de estados 

emocionais positivos, redução do estresse e a fé em Deus como forma de 

interpretação dos infortúnios. Onde há a existência de uma associação positiva 

entre a religiosidade ou espiritualidade com níveis de saúde, bem-estar, 

satisfação conjugal e função psicológica. (PAPALIA et al. 2008 apud  SEYBOLD e 

HILL). 

 

 

 

 

 

 



Objetivos 

 

Visando que o aumento da proporção de idosos na população é um fenômeno 

mundial e profundo, e que não só o Brasil, mas outros países em 

desenvolvimento terão durante os próximos anos um grande aumento em sua 

população idosa. Procuramos acompanhar como está sendo realizado o trabalho 

com a população de idosos asilados nos dias de hoje, com expectativas para 

acontecimentos futuros.  

 

Procuramos compreender como é a vida desses idosos, a forma como são 

cuidados e atendidos em suas necessidades. E diante de tudo isso, relacionar 

suas condições com as teorias aqui apresentadas. Verificando se de fato essas 

teorias podem ser aplicadas na população idosa atual, para uma melhor 

qualidade de vida não só agora, mas também futuramente. 

 

Este trabalho tem como objetivo demonstrar a importância dos relacionamentos 

sociais, afetividade e a espiritualidade na vida dos idosos asilados. E se através 

deles os idosos têm menor tendência a experimentar declínios cognitivos, maior 

estimativa de vida e uma qualidade de vida melhor. 

 

E para isso pretendemos relacionar os comportamentos observados com as 

teorias aqui apresentadas. Verificando se de fato os idosos mantêm seus níveis 

de apoio social identificando-se com os membros que os ajudam e se afastam 

daqueles que não lhes dão apoio e se a espiritualidade e o apoio emocional 

ajudam as pessoas mais velhas, principalmente os muitos mais velhos – a manter 

satisfação pela vida. 

 

Método 

 

Este trabalho foi realizado em uma instituição que se localiza na cidade de 

Ribeirão Pires – SP. Instituição chamada “Viva bem a idade que tem” que cuida 

no total de vinte e oito idosos, sendo treze do sexo masculino e quinze do sexo 

feminino, com faixa etária entre60 e 92 anos. 

 



 

Foi realizada com os idosos uma dinâmica para relacionarmos se o contato social, 

a interação social, a espiritualidade e a afetividade podem mesmo influenciar no 

modo em que eles vivem dentro da instituição. Mas nem todos puderam participar 

das atividades práticas, alguns porque não quiseram e outros devido às 

incapacidades físicas e cognitivas.  

 

A atividade foi realizada com um total de treze idosos sendo cinco do sexo 

feminino e oito do sexo masculino com faixa etária de 62 a 89 anos. Desses treze 

idosos somente três não participam das atividades recreativas dentro da 

instituição. 

 

Solicitamos para cada um escolher uma figura onde as mesmas apresentadas 

foram imagens relacionadas com as estações do ano, ou seja, primavera, verão, 

outono e inverno. Explicamos individualmente o significado de cada imagem e 

pedimos para que eles escolhessem qual estação ou qual imagem mais refletia 

ou se relacionava com o seu modo de vida dentro da instituição e qual o motivo 

da imagem escolhida. 

 

Cada imagem tem um significado, sendo o verão a representação de uma vida 

ativa e alegre, a primavera a representação do renascimento o surgimento do 

novo, o outono representa mudanças e transformações e o inverno seria o 

declínio relacionado a perdas a um estado mais depressivo. 

 

Desenvolvimento 

 

Da totalidade de idosos que participaram da atividade, 46,0 % escolheram a figura 

do verão e explicaram que preferiam o verão por ser uma estação mais alegre e 

quente e que eles ficavam mais dispostos e mais participativos das atividades 

realizadas na instituição.  E 23,0 % escolheram a figura que representava a 

primavera e explicaram que preferiam a primavera por ser a estação das flores e 

que as flores para eles representavam a vida.  

 



Outros 23,0 % escolheram a figura que representava o outono e explicaram que o 

outono para eles significava uma estação de mudanças onde as folhas estão 

caindo, mais algo novo logo iria surgir. E por fim somente 8,0 % escolheram a 

figura do inverno, sendo este 8% representado por um idoso, que nos explicou 

que ele não iria escolher nem a primavera, nem o verão por serem figuras que 

todo mundo escolhe, mesmo ele achando linda a figura da primavera ele escolheu 

o inverno.  

 

Questionamos os responsáveis da instituição inclusive a psicóloga sobre este 

idoso, e descobrimos que ele antes de chegar à instituição vivia sozinho, sem 

tomar banho sem uma vida de interação social, no qual o mesmo demorou um 

bom tempo para se relacionar dentro da instituição e que só agora ele está 

começando a participar das atividades de interação social e deixando o 

isolamento. 

 

 Resultados  

 

Observamos que entre a totalidade de idosos que participaram da atividade, 69% 

escolheram entre primavera e verão, 23 % escolheram o outono e somente 8 % 

escolheu o inverno. 

 

A instituição “Viva bem a idade que tem” realiza algumas festas e atividades 

interativa tais como: bingo, dominó e dinâmicas de grupo, realizada pela psicóloga 

responsável. Há também terços católicos durante as terças feiras, cultos 

evangélicos as quintas feiras esessões de fisioterapia. Podemos dizer então que 

a instituição utiliza a interação social, a afetividade e também a espiritualidade 

para que haja uma maior integração entre os idosos. 

 

Relacionando os resultados obtidos a partir da dinâmica e mais as atividades 

realizadas pela instituição, podemos observar que os idosos que participam 

dessas atividades recreativas de interação social, espiritual e afetiva, não só 

interagiram muito bem durante a dinâmica como também entenderam o intuito do 

nosso trabalho. São idosos ativos, comunicativos e com um bom funcionamento 

cognitivo. Diferente do esperado para essa população. 



 

 Através das visitas percebemos que os asilados se mostraram muito carinhosos 

e com um grande apego com as pessoas que os ajudam. E que o contato social 

tanto entre eles como daqueles que os cuidam faz com que seu desenvolvimento 

seja bom, tendo laços afetivos ajudando em sua parte emocional. 

 

Considerações Finais  

 

Observa-se que na instituição “Viva bem a idade que tem” localizada na região de 

Ribeirão Pires-SP, que cuida de idosos com faixa etária de 60 a 92 anos e por 

serem idosos médios e idosos mais velhos o contato social, espiritual e afetivo, 

ajuda-os a terem menor tendência a experimentar declínios cognitivos e a terem 

uma estimativa de vida mais longa e uma qualidade de vida melhor.  O grupo 

multidisciplinar formado pela instituição possibilita está integração social e 

aproximação entre eles e o afastamento da família não é sentido como algo 

terrível, ocorre a troca de grupos como está descrito na teoria do comboio social.  

 

Portanto as teorias aqui apresentadas, colocadas em prática trazem grande 

resultados não só para os profissionais que trabalham com essa população mais 

também para a própria população que será aplicada. 

 

Compreendemos que esse trabalho pode sim ser aplicado para outras 

populações de idosos asilados, visando uma melhor qualidade de vida não só 

para eles, mas para as gerações futuras.  
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