
Autores
Instituições
e-mails

OS BENEFÍCIOS DAS ATIVIDADES LÚDICAS 
PARA IDOSOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Pensar no envelhecimento atualmente é pensar em novas possibilidades de vivência, conhecimentos, sentimentos e
participação social. A criação de instituições e centros de atividades destinadas a idosos podem contribuir de forma
satisfatória em proporcionar bem-estar e condições favoráveis ao envelhecimento saudável. Com o objetivo de promover a
valorização do idoso e sua interação entre o meio, nessas instituições é comum a utilização da ludicidade, com atividades mais
prazerosas e descontraídas, promovendo assim um espaço de reabilitação e convivência, com maior interação no grupo e
buscando assim promover também sua participação na sociedade. O lúdico contempla diversos tipos de atividades, dentre
elas, o brincar e o jogo/jogar, que abrangem os jogos de recreação, competição e representações, que variam de acordo com a
época e a cultura. Associar o lúdico à terceira idade, é resgatar atividades que promovam convívio, vínculos, divertimento,
entretenimento, aprendizagem, desenvolvimento e lazer, com foco na promoção de uma melhora na qualidade de vida, desde
o desenvolvimento cognitivo, biopsicossocial, motivação da autonomia, criatividade, autoestima e o autocuidado, até
atividades que os estimulem, sobretudo mentalmente, através de exercícios que envolvam atenção, concentração,
pensamento lógico, memória, entre outros, respeitando suas limitações funcionais e desenvolvendo suas potencialidades.
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A partir da análise dos dados, estabeleceram-se categorias e subcategorias, de acordo com o tema a que se referem.
Através dos resultados, constata-se que as atividades utilizadas de maneira lúdica foram os Jogos (56,25%), as Oficinas e
Ateliês (37,5%), as Artes Cênicas (37,5%), as Atividades Físicas (25%) e as Brincadeiras (18,75%).

Em relação aos benefícios obtidos através da prática lúdica com a terceira idade, foi possível criar 4 categorias, e em cada
uma delas criou-se subcategorias, sendo elas: a) Contribuições no Âmbito Psicológico (34,7%) – tendo como subcategorias:
Autoestima (34,6%), Motivação, autoconfiança e felicidade (34,6%), Autonomia e Independência (19,2%), e Autocuidado
(11,5%); b) Contribuições no Âmbito dos Processos Cognitivos (24%) - os resultados apontaram 2 subcategorias, sendo:
Memória (50%) e Aprendizagem, Raciocínio e Desenvolvimento do Senso Crítico (50%); c) Contribuições no Âmbito Social
(24%) – abrangendo as subcategorias: Interação interpessoal e socialização (50%), Amizade, integração e pertencimento
(33,3%), Troca de experiências (16,7%) e d) Contribuições no Âmbito Físico e Biológico (17,3%) – envolve as subcategorias:
Bem-estar e capacidade funcional (61,5%), Coordenação e habilidade motora (23,1%) e Mudanças de Hábitos e Estilo de
vida (15,43%).

Sobre compreender como o público alvo vivência a experiência das atividades lúdicas propostas, foi possível identificar 6
categorias, sendo: a) Aspectos Psicológicos (30,4%), sendo eles: Autonomia (35,7%); Autoestima (35,7%); Motivação
(21,4%); e Autocuidado (7,1%). b) Socialização (30,4%) sendo eles: Interação Social (50,0%); Diversão (21,4%); Afetividade
(14,3%); e Sentimento de Pertencimento (14,3%). c) Bem-Estar e Qualidade de Vida (19,57%). d) Aspectos Cognitivos
(15,2%), sendo eles: Aprendizagem (42,9%), Memória (28,6%), Raciocínio (14,3%) e Concentração (14,3%). E por último, a
categoria e) Aspectos Físicos (4,35%).

Este estudo objetivou verificar quais as contribuições que as atividades lúdicas podem proporcionar para a terceira idade,
tendo como objetivos específicos: apontar quais atividades lúdicas podem ser utilizadas durante a prática; quais os
benefícios relacionados às atividades; e compreender a vivência do lúdico a partir da perspectiva do idoso para, com isso,
propor sugestões de estudo e trabalho nessa área.

Trata-se de uma revisão de literatura, de caráter exploratório. Foram utilizados artigos, monografias e teses e palavras-chaves:
idoso, idosos, envelhecimento, terceira idade, ludicidade, lúdico e atividades lúdicas. O levantamento de dados foi realizado
durante os meses de fevereiro e março de 2020, a delimitação de tempo foi de produções com tempo máximo de publicação
de 10 anos, ou seja, de 2010 até 2020, e limitados ao idioma português. Foram adotados como critérios de inclusão: artigos
contendo participantes com idade igual ou superior a 60 anos, práticas de atividades lúdicas, demonstração de benefícios das
atividades lúdicas, conter exemplos de atividades lúdicas que podem ser utilizadas. Como critérios de exclusão, foram
adotados: artigos contendo participantes abaixo dos 60 anos de idade, idosos com comprometimento físico e/ou mental grave
e outras atividades além das atividades lúdicas. Foram identificadas 255 publicações, após retirar a duplicidade nas bases de
dados, sobraram 163 artigos. Destes, após a leitura do resumo, sobraram 33 artigos, os quais foram lidos na íntegra, e após
exclusão daqueles que não atendiam ao objetivo, restaram 24 artigos. Ao final do levantamento, totalizaram-se 16 artigos
científicos, os quais foram selecionados e utilizados nesta pesquisa. Após a seleção dos artigos, procedeu-se a uma análise
criteriosa do conteúdo dos artigos, através de uma leitura exploratória, extraindo dos mesmos as evidências relativas aos
objetivos do trabalho. Nesta fase, os dados extraídos dos estudos foram compilados de forma descritiva numa tabela de
fichamento, o que facilitou a identificação e criação das categorias e subcategorias. Esclarece-se que, nas três análises em que
categorias foram criadas, foi possível incluir um artigo em mais de uma categoria e, desse modo, a somatória da contagem e da
porcentagem ultrapassa o N.

Este estudo possibilitou demonstrar que a ludicidade pode trazer inúmeros benefícios aos idosos, em diversos campos da
vida diária. Verificou-se que os jogos, as oficinas e ateliês, as artes cênicas, os exercícios físicos e as brincadeiras são
atividades utilizadas com os idosos de maneira lúdica. Proporcionando benefícios nos âmbitos psicológico, cognitivo,
social e físico e biológico do sujeito, resultando em uma vivência, para o idoso, relacionada à aspectos cognitivos e físicos,
à socialização, ao bem-estar e à qualidade de vida.

Embora os objetivos propostos tenham sido atingidos, a dificuldade em encontrar pesquisas relacionadas ao tema na
área da psicologia pode ser entendida como uma limitação do estudo. Diante dos apontamentos, sugere-se à
comunidade acadêmica a realização de um estudo mais amplo que possa avaliar e elencar os benefícios com atividades
propostas, bem como a possibilidade de adaptação e integração de idosos com algum déficit intelectual ou físico em
programas de atividades lúdicas. Sugere-se, ainda, a avaliação e comparação dos benefícios nas práticas individuais e
grupais, a fim de verificar se há diferenças significativas nas contribuições dessa prática.


