
 

 

 

TÍTULO: TURISMO COMO QUALIDADE DE VIDA PARA O IDOSO.TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: PSICOLOGIASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEUINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MONIQUE BARBOSA SIMOES, AMANDA CRISTINA ARRUDA GUEDES, DANUBIA DE
ARAUJO WANDERLEY, LETÍCIA DOS SANTOS FERREIRA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARCELO DE ALMEIDA BURITI, MARIA ESMERALDA MINEU ZAMLUTTIORIENTADOR(ES): 



 

Resumo 

O turismo como lazer na terceira idade está longe de ser apenas uma atividade 

passiva de mera complementação e imposição de horários ou programação, 

constituindo-se num instrumento ativo de conhecimento e participação social. O 

turismo proporciona ao idoso alternativas de bem-estar físico, elevação de auto-

estima e autoconhecimento. O objetivo geral do trabalho foi verificar a qualidade de 

vida de idosos praticantes de viagens turísticas. Como objetivos específicos 

estabeleceram-se: a)-descrever os motivos que levam os idosos a viajar; b)-

caracterizar o perfil de idosos que buscam o turismo como forma de lazer;  c)-

identificar os benefícios que as atividades trouxeram para essa população e, d)- 

analisar a eficácia do turismo como indução à qualidade de vida. A metodologia 

utilizada foi de campo, descritiva e de corte transversal, com 08 idosos com idades 

iguais ou maiores a 60 anos, de ambos os sexos, escolhidos por conveniência, 

participantes de um grupo de turismo da cidade de São Paulo. Foram utilizados 

como instrumento: uma entrevista semi-dirigida, composta por 12 questões de 

múltipla escolha que irá avaliar o perfil de idosos praticantes de atividades turísticas, 

incluindo a descrição do participante e o instrumento WHOQOL-OLD que avalia a 

qualidade de vida por meio de seis domínios. Os resultados obtidos na entrevista 

foram analisados pela estatística descritiva e analítica com nível de significância de 

0,05. Os resultados preliminares mostraram que: 43,75% dos participantes 

decidiram viajar para conhecer determinada localidade. 30,77% demonstraram bem 

estar, satisfação e autoestima como principais benefícios em sua qualidade de vida. 

Dentre os benefícios na vida interpessoal, 53.33% disseram ter aumento a 

quantidade de amizades. Em relação aos conhecimentos adquiridos com as 

viagens, 31,82% fizeram referência às histórias dos locais visitados e pratos típicos 

de cada localidade. Quanto a avaliação da qualidade de vida pelo WHOQOL-OLD, 

observou-se funcionamento do sensório 80,66% e participação social com 81,82%. 

A pesquisa esta em andamento e seus resultados são parciais. 
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Introdução  

O turismo é atividade cultural do lazer que está sempre em crescimento, é 

uma fonte de elo entre as entre pessoas de diferentes lugares e traz benefícios para 

o lugar receptor e para o turista. 

De acordo com Pereira, Waismann e Santos (2009), o turismo voltado à 

terceira idade é uma vertente que envolve inúmeras variáveis, por ser uma saída 

para a ociosidade e uma alternativa de lazer e conhecimento, abrangendo um grupo 

que possui algumas limitações, mais ainda vigoram desejos e motivações distintos. 

Segundo Souza (2006), O turismo não pode ser visto apenas como uma procura por 

prazer ou fuga da realidade. Sua prática estimula novos olhares, novas perspectivas 

e novos valores e compreensão nas relações com o outro.” (p.3).  

O turismo é uma boa opção para a ressocialização do idoso, podendo auxiliá-

lo a retomar seu papel na sociedade, modificar hábitos, ocupá-lo com atividade física 

e psicológica e mantê-lo por mais tempo capaz de realizar tarefas da vida diária e 

prorrogar o aparecimento de doenças comuns nessa etapa da vida. 

 

Objetivo geral: verificar a qualidade de vida em idosos praticantes de viagens 

turísticas em um grupo de turismo. 

Objetivos específicos:  a)-escrever os motivos que levam os idosos a viajar; b)-

caracterizar o perfil de idosos que buscam o turismo como forma de lazer: c)-

descrever os benefícios que as atividades trouxeram para essa população e, d)-

analisar a eficácia do turismo como indução à qualidade de vida.  

Metodologia: participaram da pesquisa 08 indivíduos com idades igual ou acima de 

60 anos, integrantes de um grupo de turismo da cidade de São Paulo.  

Desenvolvimento: a pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa – 

CEP da Universidade São Judas Tadeu, sob número 656.062. Aos idosos que 

concordaram em participar da pesquisa foi entregue o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) no qual está descrito o objetivo da pesquisa. Foram 

utilizados dois instrumentos para a realização desta pesquisa: entrevista semi-

dirigida, composta por 12 questões de múltipla escolha e o instrumento  WHOQOL-

OLD, que consiste em um instrumento para medir a qualidade de vida da pessoa 

idosa. Os idosos foram entrevistados individualmente em local reservado e de 

melhor conveniência nas datas acordadas com os participantes do grupo de turismo. 

O tempo de aplicação dos instrumentos foi de aproximadamente 30 minutos. 



Resultados Preliminares 

Nessa etapa da pesquisa, observou-se que 43,75% dos participantes decidiram 

viajar para conhecer determinada localidade. Quanto a melhora da qualidade de 

vida, 30,77% destacaram bem estar, satisfação e autoestima. Dentre os benefícios 

na vida interpessoal, 53.33% disseram ter aumento a quantidade de amizades. Em 

relação aos conhecimentos adquiridos com as viagens, 31,82% faz referência às 

histórias dos locais visitados e pratos típicos de cada localidade. 

Gráfico 1 – Resultados destacados do instrumento WHOQOL-OLD 

 

Dentre os resultados obtidos pelo WHOQOL-OLD, as facetas que conquistaram 

maior destaque foram: Intimidade 76,70%, funcionamento do sensório 80,68% e 

participação social 81,82%.  
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