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RESUMO
Este estudo teve como objetivo conhecer os benefícios que o Projeto de Extensão “Idoso e
Cidadania” proporcionam aos idosos em uma comunidade. Pesquisa descritiva exploratória
com abordagem qualitativa e quantitativa. Participaram do estudo dez idosos que frequentam
atividades sociais em um Centro Comunitário em parceria com a Universidade Salgado de
Oliveira, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Como resultados, a
socialização do idoso é realizada por meio das atividades sociais semanais, a qual favorece a
reconstrução de sua vida social. Entretanto, faz se necessária mobilização para adesão de um
maior número de idosos para participação das ações sociais, pois a maioria deles tende ao isolamento.
Palavras-chave: Idoso, socialização, projeto de extensão.

ABSTRACT
This study aimed at examining the benefits that the extension Project “The Elderly and Citizenship”
provide elderly people in a community. Being a descriptive exploratory research with qualitative and
quantitative approach, ten senior citizens took part in the study. They frequently participate in social
activities carried by a Community in partnership with Salgado de Oliveira University, after having
signed a term of free and informed consent. As a result, the socialization of the elderly is accomplished through weekly social activities which favors the reconstruction of their social life. However,
we need further mobilization towards increasing the number of elderly participating in such social
activities, since as we know, most of the elderly tend to isolate.
Keywords: Elderly, socialization, extension project.
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INTRODUÇÃO
Dentre as diversas transformações que
ocorrem na sociedade, chamamos atenção às
mudanças sócio-demográficas ocorridas na
população brasileira no século XX. Nota-se
alteração na esfera da população ocorrida nas
últimas duas décadas com o declínio da
fecundidade e da mortalidade, bem como o
aumento do número de idosos. Nascem menos
pessoas e estas, passam a ter sua expectativa de
vida aumentada cada dia mais (NASCIMENTO,
2008).
Para Ramos, (2009) esses dois fatores
associados promovem a base demográfica para
um envelhecimento real dessas populações.
Segundo os padrões estabelecidos pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil,
é considerado um país estruturalmente
envelhecido.
No Brasil, segundo o IBGE, (2007) havia
cerca de sete milhões de pessoas com idade igual
ou superior a 60 anos em 1980 e estima-se para
o ano 2025 que essa população atingirá,
aproximadamente, 34 milhões de idosos no
Brasil tornando-se a sexta população mundial de
idosos em números absolutos.
O envelhecimento progressivo da
população constitui um fato com implicações
médicas, econômicas, sociais e políticas. O idoso
sofre modificações biológicas, fisiológicas,
cognitivas, patológicas e socioeconômicas
necessitando, portanto, de atenção especial. De
acordo com Martins et. al. (2007), as
particularidades da idade não podem determinar
que o idoso seja um ser doente e sim que tais
modificações podem ser adaptáveis a uma vida
ativa e saudável, sendo essencial que os
profissionais de saúde tomem consciência dos
fatores determinantes desse processo,
compreendendo sua complexidade e magnitude,
32

atuando em prol da promoção da saúde desses
idosos.
Daí então a importância de oferecer aos
idosos alternativas que atendam às diferentes
condições biológicas, psicológicas e sociais dos
mesmos, valorizando a promoção da saúde e a
prevenção das incapacidades que essas doenças
podem desvirtuar nas pessoas (MOURA, 2005).
Para Veras, (2009), as políticas destinadas
aos idosos devem levar em conta a capacidade
funcional, a necessidade de autonomia, de
participação, de cuidado, de auto-satisfação,
abrindo campo para a possibilidade de atuação
em variado contexto social e de elaboração de
novos significados para a vida na idade avançada
com incentivo à prevenção, com o cuidado e a
atenção integral à saúde.
A Política Nacional do Idoso (PNI), na
tentativa de transformar o modelo assistencial que
se baseia nos moldes biomédicos, considera
essencial a qualificação profissional em saúde do
idoso para o reconhecimento da interação entre
doença e envelhecimento; noções básicas de
prevenção, diagnósticos e cuidados em
problemas de saúde típicos e doenças mais
prevalentes (BRASIL, 2006).
Para Torres e Sá (2008), preservar a
qualidade de vida da população idosa é um dos
grandes desafios aos profissionais que atuam na
área do envelhecimento. É necessário construir
estratégias de socialização e interação do idoso
junto à família e comunidade.
A nosso ver, os programas diversos
realizados junto à população idosa têm dado
visibilidade a essa população. Porém, ainda
temos um grande contingente de idosos em nossa
sociedade que sofrem um processo de exclusão
social.
Contudo, ao longo desses cinco anos, por
meio das atividades sociais e solidárias junto à
comunidade, a Universidade Salgado de Oliveira
junto ao curso de enfermagem e o Projeto de
Extensão Idoso e Cidadania viu a necessidade

CADERNOS DE ESTUDOS E PESQUISAS / Vol. 16, Nº 36 (DEZ 2012) - ISSN 2179-1562

SOCIALIZAÇÃO DO IDOSO EM UMA COMUNIDADE

de atuar na inclusão social do idoso e desenvolver
ações junto a essa população possibilitando
atividades de lazer, cultura, construção de
conhecimentos sobre temas relevantes para a
compreensão do processo de envelhecimento.
Desta forma, pode-se afirmar que o
envelhecimento por meio de ações solidárias são
importantes determinantes para um
envelhecimento bem sucedido. Assim, vimos a
necessidade de discutir e refletir sobre as ações
realizadas pelo projeto com o objetivo conhecer
os benefícios que o Projeto de Extensão “Idoso
e Cidadania” proporcionam aos idosos em uma
comunidade de Goiás.

METODOLOGIA
As estudantes pesquisadoras foram
colaboradoras no Projeto de Extensão Idoso e
Cidadania, por meio do desenvolvimento de
oficinas educativas durante o ano de 2009. Após
as ações educativas, despertaram para a
realização da pesquisa.
Este estudo foi de natureza descritiva
exploratória com abordagem qualitativa,
realizado na Sociedade Espírita João Nunes
Maia – SEJOMA no Município de Aparecida
de Goiânia-Goiás. Participaram do estudo, 10
idosos que frequentam as atividades sociais da
SEJOMA.
A coleta de dados foi realizada, por meio
de entrevista semi-estruturada no primeiro
semestre de 2010. Cada entrevista teve uma
duração de 20 minutos, o que permitiu um
diálogo de forma participativa. Os dados foram
coletados e ordenados após leitura exaustiva e
repetida do material obtido, a fim de estabelecer
questões importantes e construir as categorias
do estudo conforme preconizado (BARDIN,
2008).

A análise das informações foi realizada
mediante a descrição das categorias definidas,
por meio de leitura flutuante do texto que permitiu
fazer a seleção de conteúdos. Iniciou-se o
processo de exploração do material, sendo os
dados organizados e reunidos em unidades de
registro pelo recorte e pela codificação do
conteúdo. Neste trabalho foi utilizada a escolha
das unidades de registro e a categorização
(BARDIN, 2008).
Esta pesquisa teve seu projeto aprovado
pelo Comitê de Ética e Pesquisa do da
Universidade Salgado de Oliveira. Foi assinado
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido,
sendo assegurados aos participantes:
confidencialidade das informações, liberdade
para se retirarem da pesquisa a qualquer
momento e anonimato conforme o que determina
a Resolução 196/96 do CONEP para pesquisa
com seres humanos (BRASIL, 1996).
Para construção da revisão de literatura
foi realizada busca nas fontes de dados artigos
publicados em periódicos indexados nas bases
de dados informatizados, tais como LILACS
(Literatura Latino-Americana e do Caribe em
Ciências da Saúde), SCIELO e revistas
eletrônicas da área de saúde, utilizando como
descritores: Idoso; Socialização; Projeto de
Extensão.

RESUL
TADOS E DISCUSSÃO
RESULT
A partir da organização e análise do
conteúdo dos discursos referidos pelos idosos
deu origem a quatro categorias, que apareceram
sempre interligadas entre si. 1ª Conhecendo as
instituições; 2ª Perfil dos idosos e Hábitos de
vida; 3ª Encontros do SEJOMA e 4ª Sentimentos
dos idosos.
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1. Conhecendo as instituições atuantes
A SEJOMA é a concretização do sonho
de um grupo de voluntários militantes na
Federação Espírita de Goiás – FEEG, que iniciou
em 1987. Em 22 de Outubro de 2001 deu-se o
inicio da tão sonhada sede. Paralelo as obras se
iniciou as atividades assistenciais mesmo com as
obras inacabadas.
No momento, a instituição soma esforços
a cada semestre para melhoria de sua infraestrutura. A instituição conta com 30
colaboradores, os quais realizam programações
as quintas-feiras, sábados e domingos
desenvolvendo atividades para toda a
comunidade participante da instituição, sendo
essas, distribuição de cestas-básicas, refeições
para comunidade, reforço escolar, palestras (com
enfoque em vários assuntos, objetivando o
crescimento integral da comunidade),
evangelizações, cursos, distribuição de enxovais
para gestantes, entre outros.
Com o objetivo de socializar e promover
medidas de atenção básica a saúde do idoso
envolvendo estudantes de enfermagem da
Universidade Salgado de Oliveira criou o Projeto
de Extensão Idoso e Cidadania em abril de 2008
em parceria com a SEJOMA.
A Universidade Salgado de Oliveira está
vinculada ao Conselho da Comunidade solidária,
a qual desenvolve vários serviços voltados à
comunidade. Além dos programas oficiais, a
Universidade criou o Programa Universo
Solidário, que reúne os projetos e subprojetos
que contemplam ações solidárias.
As oficinas de educação em saúde
ocorrem todas as terças feiras, tendo como
proposta pedagógica na forma participativa e
problematizadora que permite ao idoso a
absorção de novos conhecimentos e os
oportunizam para a sua autonomia.
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Pensar a educação de idosos como um
processo contínuo é desenvolver uma postura
crítica e reflexiva frente aos problemas
decorrentes nessa fase da vida, estimulando a
emergência de potencialidades e da criatividade
dos alunos idosos. Nesse processo é importante
que o idoso possa exercitar uma visão crítica da
realidade em que vive e atua, bem como a
convicção de que é possível transformá-la.
2. Perfil dos idosos
Conhecer os idosos do estudo, suas
características e história de vida, favoreceu a
compreensão dos seus processos de viver. Eles
tiveram uma vida de lutas, sendo a maioria com
dificuldades financeiras enfrentando com
perseverança grandes dificuldades, perdas,
conflitos e dramas pessoais. As histórias deles
são complexas, envolvendo sentimentos, valores
e crenças.
Atualmente, 88,8% são do sexo feminino,
as quais demonstram maior interesse em discutir
questões de seu processo de envelhecimento e
são pessoas ocupadas, pois, além terem
atividades domésticas e maternas, faz parte do
Projeto de Extensão Idoso e Cidadania e
SEJOMA e desenvolvem atividades sociais e
religiosas na comunidade. Tiveram uma
participação ativa na educação e no sustento dos
filhos e destacam-se como pessoas disponíveis
para auxiliar os outros.
São de grande relevância estes resultados
que é a busca de participação e de encontros
sociais. Consideramos que os grupos de apoio
social aos idosos são importantes, principalmente
em casos adaptação, pois os grupos possibilitam
vínculos e laços entre si e promovem efeitos
benéficos à saúde e ao bem-estar dos idosos.
Quanto ao nível de escolaridade 44,4%
tem o Ensino Médio, 22,2% Ensino fundamental
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incompleto e 33,3% são analfabetos. Dessa
forma, é necessário incentivo e estímulos a
alfabetização, a fim de proporcionar a
socialização e a cidadania. O estado civil 22,2%
são viúvos, 22,2% são solteiros e 56,% são
casados. Quanto à aposentadoria, 33,3%
recebem aposentadoria e os demais (77,7%)
encontram-se no processo de busca de
aposentadorias.
Contudo, é a partir das características
desse perfil e do desejo desses idosos de adquirir
novos conhecimentos e associar-se a outros
grupos pode-se pensar nas condições para a
participação social no interior dos programas de
universidade de terceira idade.
2.1. Hábitos de Vida
Muitas alterações fisiológicas e
psicológicas relacionadas ao envelhecimento
contribuem para o desenvolvimento de doenças
crônico-degenerativas e podem estar associadas
aos hábitos de vida.
De acordo com Nahas, (2003), o perfil
do idoso hoje se diferencia do idoso de alguns
anos atrás, pois é uma geração que se caracteriza
por indivíduos mais ativos que buscam um estilo
de vida sadio indo do convívio social à
manutenção de boas condições físicas. Além da
atividade física praticada, outros fatores do estilo
de vida afetam a qualidade do envelhecimento:
nutrição, tabagismo, stress, relacionamentos e
atividades mentais. Matsudo, (2001) afirma que
a mudança para um estilo de vida ativo
corresponde a um ganho médio de um ano e
meio de vida a mais.
Entretanto, os sujeitos em estudo
demonstram não serem adeptos aos exercícios
físicos, pois 44,4% de vez em quando realizam
alguns exercícios físicos, 33,3% fazem
caminhadas e os demais não realizam nenhum
tipo de exercício físico. Portanto, faz-se

necessário o estimulo aos idosos a realização de
caminhadas esclarecendo quanto aos seus
benefícios.
Quando questionados sobre participação
de eventos sociais, 100% freqüentam as oficinas
realizadas pelo Projeto de Extensão. Entretanto,
ao verificar a freqüência de participação dos
sujeitos nas oficinas, verificamos alto índice de
faltosos, os quais referem cansaço, problemas
de doenças, trabalho, como cuidarem de netos.
Moura & Camargo (2005) pondera que
na velhice é importante que as pessoas não
percam o interesse pelas alegrias e vida. É
igualmente essencial que prossigam
desenvolvendo tarefas físicas, intelectuais e
culturais e que a sociedade continue a se
beneficiar com sua eficiência.
3. Encontros do SEJOMA
A importância da participação de
encontros sociais proporciona aumento da
Qualidade de vida, a qual é uma preocupação
constante do ser humano. De acordo com
Galisteu et. al. (2006), nos dias atuais existe um
cuidado na atenção à saúde do idoso,
abrangendo as condições biológicas, psicológicas
e a sócio-cultural, sendo que os grupos de
convivência resgatam com as suas atividades
sociais.
Em relação do que as oficinas realizadas
pelo Projeto e o SEJOMA proporcionam aos
idosos, as falas mostram:

Vir aqui nesses encontros traz
aprendizado, as palestras de
educação e saúde ajudam no nosso
dia-a-dia. Os encontros trazem
esclarecimentos sobre diversos
assuntos desconhecidos por nós. .
É uma grande contribuição
principalmente para o aumento da
auto-estima. (S-1)
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Dá oportunidade de
conhecer outras pessoas,
aprendemos
artesanatos,
conhecimento, muito bom participar.
Trouxe conhecimento, mudou
minha vida e sinto mais feliz (S4)
É muito importante, pois traz
conhecimento e ajuda superar a
timidez. Ajuda corrigir hábitos
incorretos de vida. (S-5)
Traz esclarecimentos, ensina
muitas coisas, conhece mais
pessoas.
Foi muito bom na minha vida,
me tranquilizou muito, pois meu
esposo morreu. Enfeitei minha casa
com os artesanatos que aprendi aqui
nas reuniões Aprendi muitas coisas,
que não sabia. (S-7)
Ajuda a comunidade que é
carente, traz crescimento espiritual.
Acrescentou muito em nossos
conhecimentos e trouxe integração
dos participantes (S-9)
Trouxe o aumento de
conhecimento, ajudou a superar a
timidez e a sair do comodismo e não
ficar só em casa Os assuntos
discutidos favorecem para aumentar
a qualidade de vida no dia-a-dia.
(S-8)
De acordo com as falas, percebe-se
satisfação geral dos sujeitos de estarem
participando das oficinas, as quais trazem
conhecimentos e proporcionam socialização. O
trabalho em grupo permite compartilhar
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experiências e favorece o crescimento mútuo por
meio da promoção da saúde para o auto
cuidado, em que cada um cuida de si, do outro,
da comunidade e do meio ambiente, através de
atividades físicas, recreativas, interativas e sociais
(VICTOR, et. al. 2010).
Entretanto, mesmo com os benefícios que
o projeto proporciona, ocorrem algumas
dificuldades na busca de inserção de mais idosos
no grupo, pois os mesmos têm resistência à
socialização.

Já convidei muitas pessoas.
Pois é bom pra mim vai ser bom
para eles também (S-4).
Buscaria mais pessoas para
socializar, aprender nos eventos e
ensinar também, pois detém
experiência (S-5).
Eu busco mais idosos, mas
eles têm preguiça de vir até aqui.
Seria muito bom participação de
mais outras pessoas, sabemos que
temos muitos idosos que precisam.
(S-7)
Dessa forma, percebe-se a necessidade
de mobilização dessa população, a fim de
proporcionar-lhes melhor qualidade de vida.
Mediante o exposto é visto a necessidade de se
desenvolver ainda mais atividades educativas e
de recreação com idosos.
De acordo com Melo, (2010), a educação
em saúde é como agente promotor da qualidade
de vida a fim de atingir ações e condições
conducentes à saúde do idoso. Para Gaspari &
Schwartz, (2007) os grupos representam tanto
um espaço de educação em saúde, como
também estimulo a organização social, pois
facilitam o exercício da cidadania, gerando assim
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alternativas para que as pessoas retornem a seus
papeis sociais e /ou atividades, passando a,
consequentemente, ocuparem seu tempo livre e
a aumentarem seu relacionamento social.
4- Sentimentos dos Idosos
Moura & Camargo (2005) ponderam que
na velhice extrema é importante que as pessoas
não percam o interesse pelas alegrias e vida. É
igualmente essencial que prossigam
desenvolvendo tarefas físicas, intelectuais e
culturais e que a sociedade continue a se
beneficiar com sua eficiência.
Ballone (2006) ressalta que na idade
avançada é mais freqüente o aparecimento de
fenômenos degenerativos ou doenças físicas
capazes de produzir sintomatologia depressiva.
Contudo, em relação aos sentimentos de
alguns idosos em estudo, constata-se que 66,6%
dos idosos deixaram muitos dos seus interesses
e atividades. Enquanto 55,5% preferem ficar
em casa a sair e fazer coisas novas, 66,60%
deles têm medo de que algum mal vá acontecerlhes e 66,60% deles acredita que sua situação
seja sem esperança.
Os dados são preocupantes com riscos à
depressão. Portanto, é urgente mobilização para
identificar e reconhecer o motivo pelo qual os
idosos perderam os interesses pelas atividades
e propor estratégias para que esses idosos
retornem ao meio social, a fim de poder atuar
de maneira mais efetiva na prevenção de
consequências mais graves.
De acordo com Gaspari & Schwartz,
(2007) a depressão é manifestado por muitos
idosos, que não compreendem o envelhecimento
e, consequentemente, têm dificuldade de
aceitarem-se tal como são nessa fase levandoos a sentirem-se inúteis e sem esperança e
passam a isolar-se. Essa situação é, muitas vezes,
reforçada pelo preconceito manifesto pela
sociedade em relação ao envelhecimento.

Contudo, o enfermeiro tem um importante papel
junto ao indivíduo deprimido, pois ele participa
mais do espaço privado do doente, pela própria
característica de proximidade que os cuidados
de enfermagem detêm.
A assistência de enfermagem não deve ser
voltada unicamente para o idoso, mas precisa
estender-se à família e à comunidade sendo
necessário, que saibam manejar a problemática
e apóiem também a sua família, com vistas ao
seu bem-estar físico e mental.
Nesta perspectiva, frente às
experiências vivenciadas nos deparamos com
uma sociedade que tem demonstrado despreparo
para lidar com o idoso de forma adequada frente
aos problemas que eles vivem, seja no setor
saúde, na família, na comunidade. Dessa forma,
é necessário maior preparo aos profissionais de
saúde para lidarem junto à comunidade, por meio
de parcerias intersetoriais minimizando esses
problemas proporcionando qualidade de vida a
população idosa.

CONCLUSÃO
Desenvolver este estudo e participar do
Projeto de Extensão Idoso e Cidadania na
SEJOMA foi, sem dúvida, uma experiência
gratificante. Conhecer diferentes experiências dos
idosos trouxe muita reflexão e contribuiu para o
crescimento dos participantes e das
pesquisadoras. Deste modo, um sistema de
saúde com profissionais envolvidos com a
comunidade contribui com resolutividade da
atenção em saúde.
O estudo mostra que o Projeto junto a
SEJOMA possibilita a socialização à população
idosa, embora o número de participantes seja
pequeno. Nesse sentido, faz-se necessária
mobilização, a fim de buscar maior número de
idosos.
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Quanto aos hábitos de vida revelou-se que
grande parte dos idosos não são adeptos aos
exercícios físicos, portanto faz-se necessário o
estímulo aos idosos à realização de caminhadas
esclarecendo quanto aos seus benefícios, pois
se percebe que a opção pela caminhada é
primordial pelo fato dos mesmos não
apresentarem atividade física regular, o que pode
potencializar as alterações do processo de
envelhecimento.
Os dados relacionados aos sentimentos
dos idosos na atualidade nos preocupam, pois
apresentam riscos de depressão para alguns.
Portanto é necessário programar ações
preventivas relacionadas à saúde mental. Dessa
forma, cabe ao profissional de enfermagem
buscar, identificar e reconhecer o motivo pelo
qual os idosos perderam os interesses pelas
atividades, propondo estratégias para que
retornem ao meio social.
Ademais, este estudo alerta os
profissionais da saúde, em especial da
Enfermagem, para atuarem junto à população
idosa e comunidade, preparando-os para esta
importante fase de suas vidas, estimulando-os a
se responsabilizarem pelo auto cuidado,
redirecionando suas condutas, assumindo, assim,
o papel principal de suas vidas para viverem as
questões sociais de forma participativa.
Esperamos que o presente estudo sirva
como estímulo aos profissionais de enfermagem,
no intuito de buscarem maior compreensão sobre
o processo de envelhecimento e sua socialização.
Os dados desse estudo não são generalizáveis,
em virtude do número reduzido de participantes.
Deste modo, sugerimos que novos estudos sobre
este tema sejam realizados, para ampliar a
socialização da população idosa em diferentes
regiões.
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