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RESUMO 

A população idosa tende a crescer cada vez mais, pelo fato da expectativa de vida ter aumentado nos 

últimos anos. A atividade recreativa é um ótimo método para a distração, melhora da saúde e qualidade de 

vida. O objetivo deste estudo foi identificar os benefícios de atividades recreativas para idosos 

institucionalizados. Realizou-se uma revisão de literatura na base de dados Google Acadêmico, sendo 

selecionados artigos cujo tema é voltado aos benefícios e importância do lazer e das atividades lúdicas e 

recreativas para pessoas da terceira idade residentes em instituição de longa permanência de idosos 

(ILPI). As atividades lúdicas e recreativas contribuem beneficamente no que se refere aos aspectos 

afetivos, cognitivos, motores e psicossociais. Conclui-se que essa prática requer cuidado e deve ser 

estimulada de forma regular e continuada, reforçando a necessidade de eventos e ações que promovam o 

lazer na terceira idade, especialmente para residentes de ILPIs. 
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ABSTRACT 

 
The elderly population tends to grow more and more, due to the fact that life expectancy has increased in 

recent years. Recreational activity is a great method for distraction, improving health and quality of life. 

The aim of this study was to identify the benefits of recreational activities for institutionalized elderly 

people. A literature review was carried out in the Google Scholar database, selecting articles whose theme 

is focused on the benefits and importance of leisure and recreational and recreational activities for elderly 

people living in a long-term care institution for the elderly (ILPI). Playful and recreational activities 

contribute beneficially in terms of affective, cognitive, motor and psychosocial aspects. It is concluded 

that this practice requires care and should be stimulated on a regular and continuous basis, reinforcing the 

need for events and actions that promote leisure in the elderly, especially for residents of ILPIs. 
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1 – INTRODUÇÃO  

 

O envelhecimento é um processo geral que não pode ser revertido, ocasionando 

uma perda funcional gradativa no organismo. Esse processo se da por modificações 

orgânicas, como limitação do equilíbrio, mobilidade, capacidades fisiológicas e 

psicológicas, sendo fundamental conduzir uma vida ativa e de prática saudável 

(NAHAS, 2006). 

O número de idosos institucionalizados aumentou entre as idades mais 

avançadas sendo maior entre as mulheres. Também, o número de idosos que apresentam 
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algum tipo de deficiência física ou mental é mais alto entre os institucionalizados do 

que nos demais idosos (CAMARANO, 2005). 

A institucionalização de idosos ocorre em razão de duas causas: socioeconômica 

e de saúde. Quanto ao socioeconômico: precariedade ou ausência de suporte familiar e 

social e precariedade de condições financeiras; e em relação às morbidades: sequelas de 

doenças crônicas, limitações físicas e cognitivas importantes para o desenvolvimento 

das atividades de vida diária e necessidade de reabilitação após período de internação 

hospitalar são os motivos mais listados. Registra-se, ainda, aumento no motivo opção 

pessoal (WATANABE, 2009). 

Observa- se em instituição de longa permanência de idosos (ILPI), que há 

limitada oferta de atividades e terapias, com isso, é notório a dificuldade de cuidados 

com os moradores, pois se podem ver as expressões cabisbaixa, pensativas e sem 

distrações dos moradores (OLIVEIRA; ROZENDO, 2014). A atividade física para os 

idosos auxilia na prevenção e controle de doenças crônicas e também é fundamental nas 

atividades do dia a dia (OKUMA, 1998). 

O objetivo deste estudo foi identificar os benefícios de atividades recreativas 

para residentes em instituição de longa permanência de idosos (ILPI). 

  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

            De acordo com a organização mundial da saúde (OMS, 2014) o número de 

pessoas idosas chegará a 2 bilhões até 2050, representando um quinto da população 

mundial.  

            O artigo 1° da Lei 10.741/03, do estatuto do idoso (Brasil, 2003), diz que idosos 

são todas as pessoas com idade de 60 anos ou mais. Segundo dados da OMS no ano de 

2025, pessoas com mais de 60 anos no Brasil chegará a cerca de 32 milhões, levando o 

pais a 6° colocação mundial dos países mais longevo. Segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), hoje a população idosa ultrapassa aos 29 milhões e a 

expectativa até 2060 é que esses números subam para 73 milhões. 

             O idoso, quando encaminhado para uma ILPI, passa por uma grande mudança 

no seu estilo de vida. Por isso, o ambiente deve ser atrativo, proporcionar uma nova 
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condição para que o idoso seja ativo e independente, a fim de promover melhorias na 

qualidade de vida (VITORINO; PASKULIN E VIANNA, 2013).  

Atividades recreativas podem ser assimiladas facilmente por idosos. Essas 

atividades e brincadeiras são bem receptivas pelos grupos da terceira idade 

(FERREIRA, 2011). A realização de atividades físicas e recreativas promovem 

sensação de bem-estar, autoestima, inibição do estresse e sedentarismo, evitando o 

aparecimento de doenças fisiológicas e psicológicas (MELLO E BAGNARA, 2011). 

Os eventos recreativos podem ser utilizados sem nenhuma limitação, tanto com 

idosos fisicamente ativos quanto com idosos que apresentam limitações. Quando 

realizada com idosos com limitação, devem ser realizadas com músicas e materiais 

diversos para avivar seus sentidos, gestos e raciocínio (BENEDETTI, 1999 apud 

SIVIERO; CORTES NETO; DOMINGUES, 2012). 

O ato de brincar mostrou ser um recurso terapêutico significativo para o 

desenvolvimento, considerando ser uma intervenção com experiências, habilidades, 

liberdade e integração com o ambiente. O processo de entreter-se é mais importante que 

o resultado, revelando o lúdico como estratégia para estimular a criatividade e retomar 

lembranças (FREIRE E GARCIA, 2011). 

As atividades físicas praticadas pelos idosos em seu momento de lazer, 

contribuem para melhoria da sua vida social, evitando a apatia, a autodesvalorização, a 

insegurança, o isolamento social e a solidão (GOYÁZ, 2003 apud OLIVEIRA; 

NACSIMENTO, 2014). 

Mello e Bagnara (2011) asseguram que as atividades de sociabilização 

proporcionam aos idosos, momentos de integração, socialização, autoconfiança e, 

assim, uma vida mais saudável. Além disso, estimulam o idoso ao convívio com outras 

pessoas, tornando-se um processo terapêutico de restauração e qualidade de vida 

devolvendo ao idoso o prazer de viver (SIVIRO; CORTES NETO; DOMINGUES, 

2012). 

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A prática de atividades lúdicas e recreativas em instituições de longa 

permanência para idosos é de extrema importância, pois a população idosa tende a 

crescer cada vez mais, pelo fato da expectativa de vida ter aumentado nos últimos anos. 

A atividade física por meio da recreação e de lazer ofertadas aos idosos 

institucionalizados, proporcionam benefícios em sua vida no que se refere aos aspectos 

afetivos, cognitivos, motores e psicossociais, oportunizando uma melhora na qualidade 

de vida, com essa prática os idosos exercitam suas capacidades físicas, motoras e 

psicológicas.  

Com a prática de atividades recreativas foi possível identificar vários aspectos 

positivos, como: redução da agressividade, diminuição da acomodação, aproveitamento 

do tempo ocioso, promoção da interação social, desenvolvimento da coordenação 

motora, resistência cardiovascular, aumento da autoestima e da saúde, sensação de bem-

estar e alegria. Desta forma, essa prática é uma estratégia de cuidado que deve ser 

estimulada de forma regular e continuada, reforçando a necessidade de eventos e ações 

que promovam o lazer na terceira idade, especialmente para idosos institucionalizados. 
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