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• Velhice e espiritualidade na perspectiva da Psicologia Analítica

Old age and spirituality in the perspective of Analytical Psychology

Vejez y espiritualidad desde la perspectiva de la Psicología Analítica

Maria Aparecida Mello1

Ceres Alves de Araújo (Cad. 39)2

Resumo: O objetivo do estudo é compreender a percepção do idoso acerca do processo
de envelhecimento e da vivência da espiritualidade nessa fase da vida. Esta pesquisa  é
realizada com uma amostra de 100 idosos, com a média de idade de 74,8 anos. Os
instrumentos utilizados na coleta de dados são: Mini-Exame do Estado Mental (MEEM),
Entrevista Semiestruturada, Escala de Bem-Estar Espiritual (SWB Scale). Os resultados
gerais das narrativas dos participantes indicam que o sentido da velhice está relacionado
ao suporte social do núcleo familiar, saúde e vigor físico, participação em atividades
grupais, autonomia para novas aprendizagens, qualidade de vida e espiritualidade e
experiência/maturidade/ sabedoria. Já o sentido da espiritualidade na velhice é associado
ao contato íntimo com Deus/oração, sintonia com o universo, fé, amor ao próximo,
capacidade para enfrentamento e velhice como momento de viver plenamente a
espiritualidade. Quanto à distribuição dos resultados da Escala de Bem-Estar Espiritual,
51% da amostra tem senso de bem-estar espiritual alto e 49% senso de bem-estar
espiritual moderado. Concluímos que, para grande maioria dos idosos, a velhice
caracteriza como momento propício para vivenciar a espiritualidade, elemento essencial
no processo de individuação, ampliação de consciência, auto-transcendência e encontro
do si-mesmo.

Palavras-chaves: idoso; espiritualidade; Psicologia Analítica.

Abstract: The objective of the study is to understand the perception of the elderly on

the aging process and the experience of spirituality in this phase of life. This research

was conducted with a sample of 100 elderly people, and average age of 74.8 years.

The instruments used in data collection were: Mini-Mental State Exam (MMSE), Semi-

Structured Interview, Spiritual Well-Being Scale (SWB Scale). The general results of

the narratives of the participants indicate that the meaning of old age is linked to the

social support of the family, health and physical vigour, participation in group activities,

autonomy to new learning, life quality and spirituality, experience / maturity / wisdom.

The sense of spirituality in old age was linked to close contact with God / prayer,

harmony with the universe, faith, love of neighbor, coping capacity and old age as a

time to live spirituality fully. Regarding distribution of Spiritual Well-being Scale results,
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51% of the sample has a high sense of spiritual well-being and 49% of moderate sense

of spiritual well-being. We conclude this research considering that, for the majority of

the elderlies, aging is characterized as a propitious moment to experience spirituality,

an essential element in the individuation process, consciousness expansion, self-

transcendence, encounter with the self.

Keywords: elderly; spirituality; Analytical Psychology.

Resumen: El objetivo de este estudio es comprender la percepción de los adultos

mayores sobre el proceso de envejecimiento y la vivencia de la espiritualidad en esta

fase de la vida, con una muestra de 100 adultos mayores, (media de edad de 74,8

años). A través del uso del Test Minimental de Folstein (MMSE de Folstein), entrevistas

semi-estructuradas, la Escala de Bienestar Espiritual de Ellison (SWB Scale), los

resultados generales de las narrativas de los participantes muestran que el sentido de

la vejez está relacionado con el soporte social del núcleo familiar, salud y vigor físico,

participación en actividades grupales, autonomía para nuevos aprendizajes, calidad de

vida y espiritualidad y experiencia/madurez/sabiduría. Por su parte, el sentido de la

espiritualidad en la vejez es asociada al contacto íntimo con Dios/oración, sintonía con

el universo, fe, amor al prójimo, capacidad para los enfrentamientos y vejez como

momento de vivir plenamente la espiritualidad. En relación a la distribución de los

resultados de la Escala de Bienestar Espiritual de Ellison, 51% de la muestra presenta

sentido de bienestar espiritual alto y 49% sentido de bienestar espiritual moderado. Se

puede concluir en esta investigación que, para la gran mayoría de los adultos mayores,

la vejez es caracterizada como un momento propicio para vivir la espiritualidad, elemento

esencial en el proceso de individuación, ampliación de conciencia, auto transcendencia,

encuentro del sí mismo.

Palabras claves: adulto mayor; espiritualidad; Psicología Analítica.

Introdução

O envelhecimento humano, prolongamento da vida, antes inspiração de
qualquer sociedade, hoje uma realidade mundial e como podemos verificar,
acentuado fenômeno, também, no Brasil.

A justificativa para o desenvolvimento desta pesquisa foi baseada na
relevância da integralidade na assistência a população idosa, tendo em vista que
a partir do aumento da expectativa de vida em todo mundo e no Brasil, este
fenômeno gerou grande impacto social, econômico, cultural e, principalmente, na
área da saúde. Diante dessa nova realidade é importante a reflexão e
implementação de políticas públicas de saúde adequadas para essa população.
Desta forma, torna-se imprescindível a interface Psicologia e Gerontologia na
tríade Assistência, Ensino e Pesquisa, contribuindo para o aprofundamento no
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estudo das características e experiências específicas da velhice, visando
intervenções no âmbito biopsicossocial da população idosa.

Neste estudo, buscamos traçar um paralelo entre a vivência da velhice e a
expressão da espiritualidade. O termo espiritualidade foi utilizado de acordo com
Koenig, H. G.; McCullough, M. e Larson, D. B. (2001), que conceitua este fenômeno
(espiritualidade) como algo que faz parte de todo desenvolvimento humano no
sentido de busca pessoal, de compreensão de perguntas e respostas para as
questões fundamentais e importantes, como o sentido da vida, a relação com o
sagrado e com o transcendente. Nesse caminho, esta experiência pode levar ao
desenvolvimento de rituais religiosos e a busca por pertencer a uma comunidade.

O objetivo geral da pesquisa é compreender a percepção do idoso acerca
do processo de envelhecimento e da vivência da espiritualidade nessa fase da
vida. Já os objetivos específicos foram o de verificar a percepção do idoso acerca
do seu processo de envelhecimento; da sua espiritualidade, relacionada aos
enfrentamentos nessa fase da vida; verificar Bem-Estar Espiritual, Bem-Estar
Religioso e Bem-Estar Existencial; compreender e analisar os resultados do estudo
de acordo com os pressupostos teóricos da Psicologia Analítica.

Fundamentação Teórica
Atualmente, em todo o mundo, há um crescente aumento da população

idosa, conforme demonstram os numerosos estudos estatísticos, sócio-
demográficos e epidemiológicos. Este fenômeno requer desafios dos órgãos
governamentais, e da sociedade devido às demandas próprias do envelhecimento
populacional, Papaleo Netto, 2007:

O que se pode afirmar com segurança é  que no século XX produziu-se uma

verdadeira revolução da longevidade, que tende a se perpetuar por várias

décadas, tornando-se ainda maior no século XXI. Ressalta-se que o aumento

da longevidade sempre foi almejado pelos seres humanos, desde os primórdios

da civilização... Portanto, é importante promover envelhecimento ativo (p.7).

O envelhecimento humano deve ser compreendido como um processo
multifatorial, multidimensional e regido por várias questões como: gênero, situação
biológica, econômica, política, psicológica, histórico-cultural, influenciando e sendo
influenciado de maneira objetiva/subjetiva, por padrões de saúde tanto individuais
quanto coletivos, no desenvolvimento biopsicossocial/espiritual da sociedade, ou
seja, num movimento dialético (Mello, 2011).

A velhice é considerada por Schneider & Irigaray (2008) como uma etapa
da vida caracterizada por algumas peculiaridades, portanto só pode ser
compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos
cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Esta interação biopsicossocial
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institui-se de acordo com as condições da cultura na qual o indivíduo está inserido,
condições estas, históricas, políticas, econômicas, geográficas e culturais que
produzem diferentes representações sociais da velhice e também do idoso.

Chamamos de “envelhecimento” o conjunto de alterações que ocorrem

progressivamente na vida adulta e que, frequentemente, mas não sempre, reduzem

a viabilidade do indivíduo (Vargas, 2009, p. 26).

Nesse contexto também é importante validar os efeitos adversos do avançar
da idade, como também o conceito de “normalidade” e “patologia”. Foi justamente
a dificuldade em categorizar neste processo o que é “normal” ou “patológico”
(senescência/senilidade) que levou Rowe e Kahn (1987) a dividir o envelhecimento
em dois tipos: o envelhecimento bem-sucedido ou saudável e o envelhecimento
usual ou comum.

O termo “velhice bem-sucedida” surgiu na gerontologia dos anos 60 e
atualmente tem sido muito utilizado entre os estudiosos, entretanto não há uma
definição única, tendo em vista os vários fatores intrincados neste processo. Este
termo está atrelado à:

- Possibilidade das vivências das potencialidades do indivíduo para o alcance do
bem estar físico, psicológico e social, considerado ideal pelo mesmo e pelo seu
grupo de idade;
- Manutenção funcional e ao aperfeiçoamento dos vários domínios nas esferas
biopsicossociais como a capacidade física e de manter relações interpessoais;
- Utilização dos recursos cognitivos e recursos tecnológicos para compensação
dos declínios que acompanham o processo de envelhecimento (Freire,2001; Neri,
2001; Freire, 2007; Queiroz & Netto, 2007; Papaleo Netto, 2007; Aranha, 2007).

Em relação ao impacto demográfico do envelhecimento no Brasil, os
primeiros resultados definitivos do censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) referem que atualmente há 190.755.790 pessoas no território
nacional. Esse dado demonstra um crescimento de quase 20 vezes da população
brasileira desde 1872. Houve uma diminuição na proporção de jovens e aumento
de idosos, levando ao alargamento do topo da pirâmide etária e mudança na
representatividade dos grupos etários, principalmente da população acima de 65
anos (IBGE, 2010).

Como podemos perceber, verificou-se, através do último censo do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o notório aumento do número de
idosos na população como um todo. Contudo, não se pode esquecer que grande
parte dos nossos idosos ainda vive num ambiente de risco e vulnerabilidade
social, caracterizado pela pobreza e desigualdade social. Fatores econômicos,
culturais e falta de acesso a serviços de saúde, em conjunto com a baixa
aposentadoria, podem gerar situação de risco e vulnerabilidade social. Nesse
sentido, as próprias políticas públicas da seguridade social reforçam a
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vulnerabilidade e o risco nessa fase da vida. Muito diferente do que seria ideal no
que se refere à promoção da qualidade de vida e bem-estar social, ou seja,
promoção de Resiliência (Mello, 2011).

O Processo de Individuação na Velhice: Contribuições da Psicologia Analítica
A temática processo de individuação na velhice teve grandes contribuições

da Psicologia Analítica, nesse sentido é indispensável o olhar do envelhecimento
como um processo onde todos nós, seres humanos, possamos aprender a escolher
os caminhos, para que ao final da nossa existência, ao avaliar nossa vida,
possamos encontrar respostas de satisfação, sentindo-nos seres íntegros e
realizados, com um lugar no mundo, onde ainda seja possível nos desenvolver
de maneira ativa na sociedade, integrados à humanidade e ao cosmos (Paschoal,
2006).

Na nossa sociedade, dita contemporânea ou hipermoderna, percebemos
que a questão da consciência coletiva do envelhecimento dentro do processo de
individuação e seus caminhos ainda necessita  de amadurecimento coletivo. Galiás
refere que :

O envelhecimento e seus caminhos vivos, dentro do processo de individuação,

ainda não fazem parte da nossa consciência coletiva. Não temos, ainda,

reflexão suficiente para podermos tocar os preconceitos por conceitos.

Estamos, creio, nessa busca (Galiás, 2012, p. 4).

Jung (2011c) supõe que é muito comum a comparação do processo de
individuação com o processo de crescimento de uma árvore, pois essa, em virtude
de sua disposição embrionária natural fixa, consegue desenvolver uma tendência
de evolução, da melhor forma possível, dentro de suas possibilidades. Não
sabemos até que ponto esta meta ideal será alcançada ou não na natureza?
Sabemos que esta meta não é independente, depende sobretudo de condições
de desenvolvimento externo, com impedimentos e limites estabelecidos através
dos nutrientes do solo, volume suficiente de água e sol, assim como condições
climáticas (Roth 2011):

Na fase mais tardia da idade de adulto, que alcança mais ou menos dos 55

aos 75 anos de idade, este processo continua. Aproximando-se da “sabedoria”

pode-se abrir novas liberdades, frente a coerções impostas por funções. Pode

dar-se uma retrospectiva sobre a vida que se levou até o presente, numa

postura de introversão, e nascer uma relação para como todo. O arquétipo do

“velho sábio” tem aqui sua tarefa central (p. 204).

O processo de individuação na velhice, sob a perspectiva da psicologia do
envelhecer, na visão Junguiana, pode ser refletida a partir de vários eixos de
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articulação, com seus aspectos positivos e negativos. A articulação do eixo criança-
velho ou Puer-Senex, no processo de individuação na velhice se apresenta de
forma circular, nunca linear, como símbolo do Tao, pois o velho está em nós
desde o início do novo, e no velho está oculto  uma criança, no eterno processo
de transformação do viver, na posição de eternos aprendizes do mistério que é a
vida. Fugir disso pode tornar a vida frívola (Monteiro, 2008a).

Na velhice, é importante a ativação do eixo Puer-Senex pois estas dinâmicas
relacionais possuem função vital na maturidade e na velhice, afastando os aspectos
negativos do velho senil e inserindo na vivência da velhice aspectos de sabedoria.
O processo de envelhecimento com vivências positivas, integra o arquétipo da
criança e do velho, assim:

PUER: Rapidez, Plasticidade Adaptativa, Eficiência, Independência, Beleza

Exterior,  Investimento, Erótico-sexual, Expansão no Mundo Externo,

Conquistas, Força Física, Apego aos Bens, Ilusões Narcísicas, Negação da

Morte, Papel Desempenhado, Empunhar a Espada, Meta Almejada. SENEX:

Lentidão, Conservação, Sabedoria, Discernimento, Beleza Interior,

Investimento na Polifonia de Eros, Expansão no Mundo Interno (self), Mediação,

Força Espiritual, Desapego Reflexivo, Autotranscedência,  Apresentação da

Morte, Erguer Pontes, Emancipação (Monteiro, 2008a, p. 59)

A mesma autora postula que na velhice, a vivência dessas dinâmicas de
maneiras polarizadas unilateralizadas de uma ou de outra pode levar ao perigo
do aprisionamento. No Senex, rigidez, objetividade e certezas absolutas.

Puer-Senex ou criança-velho formam um arquétipo de duas cabeças, dois

lados da mesma moeda: um não deve existir sem o outro. Eles marcam o

calendário da vida, e devem atuar sempre na psique em conjunto com tantos

outros arquétipos (p. 63).

Acreditamos que o ser humano não chegaria aos 70, 80 anos, se esta
longevidade não tivesse um significado para sua espécie. “Portanto, a tarde da

vida humana no ciclo do desenvolvimento, deve ter um significado e finalidade

própria, e não pode apenas representar um lastimoso apêndice da manhã da

vida” (Jung, 2011c, par. 787). Contudo, nesse processo evolutivo, alguns idosos
demonstram dificuldade e comportamentos de discordância, continuam agarrados
a posturas relativas à infância e à juventude, numa atitude ilusória de parar os
ponteiros do relógio cronológico do tempo físico e psíquico. Esta postura de recusa
e confronto com as leis da natureza, psicologicamente paralisa o processo de
individuação. Neste  aspecto Jung (2011c) refere que:
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 A consciência paira suspensa no ar, a vida natural é o solo em que se nutre a

alma. Quem não consegue acompanhar esta vida permanece enrijecido e

parado em pleno ar (par. 800).

Parece que ninguém considera que a incapacidade de envelhecer é tão absurda

quanto a capacidade de abandonar os sapatos de criança que traz nos pés

(par. 801).

Conceituando Espiritualidade e Religiosidade
Em relação ao estudo da Espiritualidade e da Religiosidade, atualmente,

existem muitos equívocos, principalmente no que concerne à confusão de termos
na tentativa de definir o conceito de espiritualidade e o de religiosidade no campo
da Psicologia. Essa dificuldade existe devido ao fato de serem palavras de recente
introdução no vocabulário técnico dessa área, entretanto o interesse no estudo
desses fenômenos se tornou foco de  grande atenção de várias áreas da ciência
da saúde, na contemporaneidade.

Segundo Giovanetti  (2005), existe uma tendência de conceituar a palavra
religiosidade como sinônimo de espiritualidade. Religiosidade seria a relação do
homem com um ser transcendente, com Deus. Já a espiritualidade seria a ligação
do homem com uma experiência espiritual, que não necessariamente implica em
fé num ser transcendente, como característica necessária na vivência da
religiosidade, portanto espiritualidade tem a ver com experiência e pode provocar
uma mudança profunda, que não tem a ver com dogmas, ritos ou celebrações.

A espiritualidade não seria algo oposto ao que é  material, ao que é corpóreo
ou do mundo; seria algo encarnado na realidade das pessoas em qualquer época,
que expressa o sentido profundo do que se é e do que é  vivido de fato; nessa
busca, o silêncio reflexivo, a atitude contemplativa são vividos na totalidade das
circunstâncias temporais e espaciais da vida humana. A Espiritualidade é algo
inerente ao ser humano; neste sentido podemos dizer que ninguém é
psicologicamente adulto sem que seja espiritual, e isso independe de ritos, crenças
religiosas ou credo (Valle, 2005).

Como diz Solomon (2003), espiritualidade é o amor bem pensado à vida

(p.18). Nesse sentido, podemos pensar que espiritualidade seja uma vivência da
experiência espiritual com a experiência de amor e solidariedade humanizada;
seria o processo de aproximação e encontro amoroso com o todo, num
compromisso efetivo, afetivo e pleno com o universo.

No que se refere à Espiritualidade e o Processo de Individuação, Carl Gustav
Jung teve grande mérito no estudo da interface Psicologia e Religião. Reconheceu
a questão da religião como algo central no desenvolvimento de suas obras e de
grande importância no curso de vida do homem, haja vista que em quase todos
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os seus escritos, principalmente nos últimos anos de sua vida, o fenômeno religioso
ganhou espaço, profundidade e respeitosa dedicação do mesmo.

Conforme Jung (2011b), religião é uma palavra que vem do vocábulo latino
Religere que seria uma acurada e conscienciosa observação que vem de encontro
ao que Rudolf Otto conceituou de numinosum (numinoso), que seria algo dinâmico
não causado por um ato arbitrário, seria algo que domina o ser humano, constituindo
uma condição dele próprio, independente da sua vontade.

A religião seria então uma atitude do espírito humano, (...), seria

também um modo de consideração e observação cuidadosa, de

fatores dinâmicos concebidos como “potências”: Espíritos, demônios,

deuses, leis, ideias, ideais, ou qualquer outra denominação dada

pelo homem a tais fatores... Eu gostaria de deixar bem claro que

com o  termo religião não me refiro a uma determinada profissão de

fé religiosa... Não tomo como ponto de partida qualquer credo

religioso, mas sim a psicologia do homo religiosus, do homem que

considera e observa cuidadosamente certos fatores que agem sobre

ele e sobre seu estado geral ( p. 11)

Nesse sentido, podemos pensar na espiritualidade como uma função
psíquica proveniente da natureza do homem, na relação com o mundo interno/
externo. Nesse processo, o objetivo central é a expansão da consciência,
transcendência através da vivência simbólica.

Conforme Aufranc (2004), a vivência dos símbolos religiosos é uma

dimensão humana arquetípica que pode na história da humanidade, ser

experimentada e vivenciada das mais diferentes maneiras (p.19).
É importante esclarecer que Jung buscou oferecer por meio da Psicologia

Analítica elementos que pudessem fomentar a compreensão da relação entre os
fenômenos psíquicos e religiosos, evitando assim a redução da temática religião
ou religiosidade a algum conceito de sua teoria. Quando define religião, nunca
teve a pretensão de encontrar um único conceito acerca do que seria o fenômeno
religioso (Mendes e Freitas, 2004).

De acordo com Aufranc (2004), no seu percurso prático/teórico, Jung
estudou o polo espiritual arquétipo, aprofundando-se no estudo das mais diversas
religiões ocidentais e orientais, como também nas vivências místicas e na alquimia.
No estudo da alquimia, ele encontra uma linguagem simbólica a qual faz metáfora
com o processo de desenvolvimento que observava em seus pacientes, durante
o tratamento psicoterápico, o que ele chamou de processo de individuação. Para
ele, no segredo da alquimia, estaria a própria função transcendente, a união dos
opostos, consciência e inconsciência, corpo – espírito, na busca incessante da
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tal pedra filosofal, o self. Contudo, o opus alquímico não terminaria com a união
dos opostos (consciente – inconsciente) no indivíduo, mas sim na relação da
integração do indivíduo com o cosmos, ou seja, a união do tao individual com o
tao universal. Portanto, na atualidade, é importante que haja um equilíbrio entre o
espírito, a matéria e a razão, ou seja, a totalidade.

A Psicologia Analítica, ao resgatar o polo espiritual do arquétipo, recoloca a

questão da vivência do sagrado como uma necessidade humana legítima.

Não se trata aqui de prescrever religiões como necessárias para saúde men-

tal... Entendemos que resgate do espiritual em novo equilíbrio com a matéria

e a razão se faz necessário para ampliação da consciência e para o reencontro

do sentido do ser no mundo (p. 22).

Em relação ao aspecto da religião e o processo de desenvolvimento humano,
na obra de Jung, Mendes e Freitas (2004, p.25) encontra-se que “religião e

subjetividade é entendida como um dos aspectos essenciais ao processo de

individuação”.

Método

O estudo caracterizou-se como uma pesquisa de campo. A avaliação dos
resultados foi realizada de acordo com o referencial teórico da Psicologia Analítica,
utilizando os métodos qualitativo e quantitativo.

Participaram deste estudo 100 idosos, de ambos os sexos, faixa etária acima
de 60 anos, sendo a menor idade 63 anos e a maior 93. Os critérios de inclusão
foram; idosos com idade superior a 60 anos; com capacidade cognitiva preservada
e no mínimo 04 anos de escolaridade. Foram excluídos desta pesquisa idosos
com alterações neuro-cognitivas (dificuldades cognitivas de compreensão do
material apresentado), diagnóstico psiquiátrico delineado.

Os dados da amostra desta pesquisa foram coletados em 02 instituições
que prestam assistência à população idosa. Uma instituição está localizada na
cidade da  Grande São Paulo e a outra na região central da cidade de São Paulo.
A pesquisa estendeu-se por um período de 05 meses.

Os idosos que preencheram os critérios de inclusão propostos e assinaram
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foram avaliados através dos
seguintes instrumentos:

- Mini Exame do Estado Mental (MEEM), de Folstein, Folstein & Mchugh (1975),
traduzido e adaptado por Bertolucci e outros (1994), visou uniformizar os critérios
de avaliação dos participantes para a exclusão daqueles que apresentarem déficits
cognitivos acentuados.
- Entrevista Semiestruturada, com caracterização sócio-demográfica. No presente
estudo a formulação das questões da entrevista foi elaborada pela pesquisadora,
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tendo como ponto de partida leituras de dissertações de mestrado, teses de
doutorado e artigos científicos dos últimos 10 anos, referentes à temática da
pesquisa. O roteiro de questões buscou investigar aspectos relacionados à
percepção da velhice e percepção da espiritualidade nos enfrentamentos da vida.
- Escala de Bem-Estar Espiritual (SWB Scale), de Paloutzian & Ellison (1982),
traduzida e adaptada da língua inglesa para a língua portuguesa do Brasil por
Mello (2010), com permissão concedida pelos autores.

Nos Procedimentos de Pesquisa, no que se refere à seleção da amostra,
inicialmente os participantes foram encaminhados pelos profissionais das
instituições. Após os encaminhamentos, os participantes foram contatados pela
primeira pesquisadora, convidando-os a participar de forma voluntária e gratuita,
certificando-os do que se tratava a pesquisa e duração do encontro. Os
participantes foram entrevistados nas instituições, numa única sessão, com
duração de aproximadamente (2) horas.

Durante a realização deste trabalho, foram considerados os devidos cuidados
éticos discriminados a seguir: parecer sobre o projeto foi aprovado pelo Comitê
de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em reunião
ordinária em 02/05/2011; o Protocolo de Pesquisa, com  o número 081/2011; foi
assinado o Termo de Compromisso do pesquisador e utilizado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido aos participantes.

Análise dos Resultados:

A avaliação dos dados coletados foi realizada por meio dos métodos
quantitativo e qualitativo, de acordo com a proposta dos autores dos instrumentos
utilizados na coleta de dados e com a consultoria e orientação de Iara Pisanelli G.
de Castro, especialista em Estatística.

Na entrevista semiestruturada, os dados sócios demográficos (questões 1
a 13) foram categorizados por conteúdo, atribuindo-se codificação específica para
facilitar lançamento no programa estatístico informatizado SPSS – Statistical

Package for the Social Sciences, sendo este muito utilizado na área da saúde.
Esses resultados foram apresentados por meio de tabelas e gráficos. Já os
resultados das questões abertas da entrevista semiestruturada (questões 14 e
15), foram analisados da seguinte maneira; a princípio foi estabelecido Categorias
e Subcategorias Analíticas das narrativas dos participantes, através da leitura,
estudo e comparação do material, tendo como critérios delineados a frequência,
a repetição, intensidade e significados das verbalizações. Estes resultados foram
apresentados e analisados de acordo com referencial teórico da Psicologia
Analítica.
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Os resultados da Escala de Bem-Estar Espiritual e das Subescalas Bem
Estar Religioso e Bem- Estar Existencial foram examinados de acordo com a
padronização dos autores do instrumento.

Posteriormente, foi realizada a Análise Fatorial de Construção de
Agrupamentos (Cluster) através do programa SPAD – Système Portable de Analyse

des Donnèes, em todos os resultados da Escala de Bem-Estar Espiritual e
resultados da entrevista Semiestruturada, buscando possíveis agrupamentos ou
classes.

Discussão

A discussão e a análise dos resultados foram realizadas na seguinte
sequência: 1º) Dados Sócio-Demográficos; 2º)Entrevista Semiestruturada;
3º)Escala de Bem Estar Espiritual e Sub escalas e por último 4º) Análise Fatorial
de Construção de Agrupamentos Clusters. A análise  dos resultados foi baseada
nos pressupostos teóricos da Psicologia Analítica de Carl Gustav Jung, como já
referido.

Os resultados dos dados sócio-demográficos da pesquisa, quanto ao sexo,
evidenciam acentuada discrepância, uma vez que 65% da amostra foi composta
por participantes do sexo feminino e somente 35% do sexo masculino. Essa
diferença de um número maior de participantes do sexo feminino caracterizada
nessa amostra, pode ser transportada à realidade fática, espelhando a situação
estabelecida na sociedade brasileira. Um dos fatores implicados nesse dado é a
diferença na expectativa de vida de homens e mulheres no nosso país, pois como
demostram os dados estatísticos do último senso do IBGE (2008), a população
feminina no Brasil tem maior expectativa de vida que a população masculina.
Pesquisas na área da  Psicogerontologia já comprovaram que as mulheres idosas
procuram mais atividades em grupo no espaço público fora do âmbito familiar,
enquanto os homens preferem atividades no espaço privado (Koenig, 2007;
Patrocínio, 2010).

Com relação à distribuição da frequência da faixa etária da amostra , 39%
(a maioria) estão entre 71 e 80 anos, 36% estão entre 60 a 70 anos e 25% tem 81
anos ou mais, sendo a menor idade de 63 anos e a maior de 93 anos. A média de
idade da amostra é 74,8 anos.

No que se refere ao estado civil, a maioria da amostra, 56% são casados,
35% eram viúvos, 6% divorciados e 3% solteiros.

O nível de escolaridade de grande parte dos participantes desta pesquisa
(48%) é  de 4 anos, 20% tem de 9 a 11 anos, 19% de 5 a 8 anos e 13% possuem
o nível superior. O resultado geral da amostra denota razoável nível de
escolaridade, doravante, acreditamos ser sensato levarmos em consideração na
nossa reflexão o critério de inclusão da pesquisa que era de no mínimo 4 anos de
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escolaridade, esse critério foi estabelecido uma vez que os participantes deveriam
ter nível educacional para compreensão dos instrumentos utilizados no protocolo
da pesquisa. O nível de escolaridade da amostra, se comparado a nível nacional,
é significativamente diferente, pois os mesmos comprovam, com veemência, que
grande parte da população idosa brasileira é analfabeta ou tem baixa escolaridade
e não possui acesso à cultura.

Quanto à questão da religião, o resultado da pesquisa demonstra que 50%
da amostra foi formada por católicos,34% evangélicos, 11% espíritas, 3% budistas
e 2% judeus. No que se refere à prática da religião, 95% da amostra afirmam ser
praticantes, frequentando a instituição religiosa pelo menos uma vez por semana.
Esse dado da amostra é semelhante ao resultado da pesquisa de Koenig (2007),
que realizou um estudo (pesquisas Gallup) sobre a temática  do comportamento
religioso na população americana, entre o ano  de 2002 e 2005; o estudo concluiu
que 45% dos americanos participam dessas atividades semanalmente, sendo
que os adultos mais velhos participam mais das atividades religiosas, os mais
jovens, menos e, no quesito sexo, as mulheres participam mais do que os homens.
Esse mesmo estudo foi desenvolvido na América do Sul, pela Organização Mundial
de Saúde (OMS) que entrevistou 5.087 pessoas em 18 países, entre elas 225 na
Argentina, 493 no Brasil, e 251 no Uruguai. O Brasil apresentou a maior
porcentagem de participantes idosos que indicaram respostas positivas nos itens,
“moderadamente” ou “extremamente religiosos” (80 a 90%).

No que diz respeito à atividade profissional, a maioria da amostra é formada
por aposentados (68%), o salário da aposentadoria é caracterizado como fonte
de renda para sobrevivência. Na distribuição de renda da amostra por salário
mínimo, verifica-se que 50% recebem entre 2 e 3 salários mínimos, 21% recebem
1 salário mínimo, 19% recebem 6 ou mais e 1% não possuem  renda.

Os resultados demonstram que, quanto ao número de filhos, 55% tem de 2
ou 3 filhos. Quanto à questão da moradia, os participantes da amostra referem
que 42% moram com esposo (a), 18% moram sozinhos, 12% moram com a esposo
(a) e filhos, 22% moram com os filhos e netos, 4% cônjuge e 2% com a enfermeira
cuidadora. O fato da maioria dos participantes morar com familiares, e só 2% com
cuidador, indica uma especificidade desta amostra no que se refere a questão da
independência, mobilidade e envelhecimento bem-sucedido.

Quanto à avaliação do estado de saúde, percebida pelos participantes,
40% referem-se ter bom estado de saúde, 39% médio estado de saúde, 15%
avaliam como muito bom seu estado de saúde e somente 6% indicam ter um
estado de saúde insatisfatório ou ruim. O envelhecimento será bem sucedido
quando o indivíduo possuir baixa suscetibilidade a doenças, elevada capacidade
funcional (física e cognitiva), postura ativa perante a vida e a sociedade, boa
capacidade de adaptação às mudanças objetivas e subjetivas. Contudo, parece
que a nossa sociedade, por não ter modelos e nem tampouco padrões de
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comportamento esperados para esta faixa de idade, ainda não está preparada
para lidar com os “novos velhos”, diferente dos antigos. De maneira geral esses
“novos velhos” têm mais saúde, mais disposição, apresentando melhores condições
físicas e mentais, o que facilita uma vida mais rica, criativa e prazerosa (Vargas,
2009). Outros autores, como Neri (2001), Queiroz e Neto (2007), Papaleo Netto
(2007) e Aranha (2007), também aludem a características como fundamentais
para saúde na velhice.

Discussão das questões abertas (14 e 15) da Entrevista Semiestruturada

Tabela 1 – Categorias e Subcategorias Temáticas da Questões Abertas (14 e 15)

Fonte: elaborado pela autora.

Análise da Categoria Temática 1 – Sentido da Velhice:
Nesta amostra foi possível apreender que se torna indispensável o olhar e

a compressão desse processo de envelhecimento como um fenômeno pessoal,
individual, com suas particularidades e essência singular. Acreditamos que esta
perspectiva se faz necessária ao se estudar outros momentos do ciclo de
desenvolvimento humano, quer seja a infância, a adolescência ou fase adulta.

O resultado geral das narrativas dos participantes indica que em primeiro
lugar o sentido da velhice, para esses idosos está atrelado e incorporado de
maneira concreta às relações de afeto e suporte social do núcleo familiar, como
também vinculado à saúde e ao vigor físico, participação em atividades grupais,
relacionamentos com amigos (suporte social), na autonomia para novas
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aprendizagens, qualidade de vida e espiritualidade. A velhice é sentida como
privilégio, apesar do preconceito inerente a nossa sociedade, o sentido da velhice
também está atrelado à experiência, maturidade e sabedoria. Nos discursos
também apareceram o lado negro da velhice, composto por perdas/mortes,
dificuldades econômicas e vulnerabilidade psicossocial.

No processo de desenvolvimento humano, deparamo-nos com situações e
experiências que podem ser configuradas como boas e ruins. Cada um, de forma
singular e ao mesmo tempo plural, vai se articulando, re-significando, vivenciando
vida, morte e renascimento. Ao longo do processo de individuação, viver as
polaridades vida e morte do ponto de vista físico/psíquico em todo percurso do
desenvolvimento do ciclo vital, quer seja na infância, na adolescência, na idade
adulta ou na velhice, traduz-se como o grande mistério e essência da vida: essa
riqueza pode ser vivenciada nos confrontos diários objetivos e subjetivos. Nesse
caminho, Jung (2011c) faz a seguinte consideração, afirmando acreditar que o
ser humano não chegaria aos 70, 80 anos, se esta longevidade não tivesse um
significado: Portanto, a tarde da vida humana no ciclo do desenvolvimento, deve

ter um significado e finalidade própria, e não pode apenas representar um

lastimoso apêndice da manhã da vida (pag. 787). A postura de recusa e confronto
com as leis da natureza, psicologicamente paralisa o processo de individuação.

A seguir, com o intuito de ilustrar a percepção da temática “Sentido da
Velhice”, faremos citações das narrativas dos participantes, visando a constatação
teórica do sentido da velhice e a sua  interface com o processo de individuação.

Bem, em sintonia com a minha espiritualidade, doando atenção e bons

pensamentos. O corpo físico atrapalha às vezes, mas o espírito se renova a

cada dia, sic (participante 61). A velhice, segundo este participante, é vivida como
experiência espiritual de amor e solidariedade humanizada. Acreditamos que ao
resgatar a vivência da questão arquetípica/espiritual, a espiritualidade, em qualquer
ciclo do desenvolvimento humano, torna-se elemento essencial no processo de
individuação. “Entendemos que resgate do espiritual em novo equilíbrio com a

matéria e a razão se faz necessária para ampliação da consciência e para o

reencontro do sentido do ser no mundo”. (Aufranc, 2004, p. 22).
Para a participante 23, a velhice é percebida como oportunidade com sentido

de vida. A velhice é algo positivo. Sinal de que já viveu. Ninguém pode pensar

que não quer ficar velho, pois a velhice é sinal de que viveu muito sic, (participante
23).

Esse discurso é encontrado na citação de Monteiro (2008a) ao referir-se
que: a tarefa suprema da velhice é restaurar a inocência, resgatar o encantamento

da criança, emancipar-se das obrigações sociais e dos objetivos concretos das

ações, é um constante re-encantar-se com a vida (p. 69).
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Análise da Categoria Temática 2 – Espiritualidade na Velhice:
A espiritualidade na velhice ou em qualquer outro momento do processo de

individuação configura-se como elemento primordial, linha condutora do homem
à totalidade, com o propósito final de unidade, em busca de si-mesmo.

Para os participantes da amostra, é vivida em primeiro lugar no contato
íntimo com Deus, através da oração, como também na relação de sintonia com o
universo, para eles a fé na vida e em si mesmo é o alimento da alma. A
espiritualidade também é vivida na relação de amor ao próximo e generosidade; é
um elemento essencial que favorece a capacidade para os enfrentamentos da
vida. De maneira geral, indicam que a velhice é um momento de viver plenamente
a espiritualidade. Esse dado é similar ao conceito de Solomon (2003, p.18), a
espiritualidade é “o amor bem pensado à vida”. Nesse sentido, podemos pensar
que espiritualidade seja uma vivência da experiência espiritual com a experiência
de amor e solidariedade humanizada; seria o processo de aproximação e encontro
amoroso com o todo, num compromisso efetivo, afetivo e pleno com o universo.

Carl Gustav Jung teve grande mérito no que se refere ao estudo da interface
Psicologia e Religião. Reconheceu a questão da religião como algo central no
desenvolvimento de suas obras e de grande importância no curso de vida do
homem, haja vista que em quase todos os seus escritos, principalmente nos últimos
anos de sua vida, o fenômeno religioso ganhou espaço, profundidade e respeitosa
dedicação.

Nesse sentido, podemos pensar na espiritualidade como uma função
psíquica proveniente da natureza do homem, na relação com o mundo interno/
externo em qualquer ciclo do desenvolvimento humano. Jung refere que “não

tomo como ponto de partida qualquer credo religioso, mas sim a psicologia do

homo religiosus, do homem que considera e observa cuidadosamente certos

fatores que agem sobre ele e sobre seu estado geral” (Jung, 2011a. p. 11).

Resultados da Escala de Bem-Estar Espiritual

Gráfico 1 - Distribuição da Frequência dos Resultados da Amostra em relação à Escala
de Bem Estar Espiritual
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Quanto à distribuição da frequência dos resultados da amostra em relação
à escala do Bem-Estar Espiritual, 51% referem ao senso de Bem-Estar alto,
enquanto 49% afirmam terem senso de Bem-Estar Espiritual moderado. Diante
deste resultado, podemos constatar que o Bem-Estar Espiritual de toda a amostra,
que engloba o Bem-Estar Religioso e o Bem-Estar Existencial, está correlacionado
positivamente com um alto conceito de si mesmo, senso de propósito de vida,
saúde física e ajustamento emocional. Uma vez que a Escala de Bem Estar
Espiritual (EBEE) foi desenvolvida como um indicador geral do estado de bem
estar subjetivo e provém de uma medição geral da percepção de qualidade de
vida espiritual, entendida em dois sentidos – um sentido religioso e um sentido
existencial: (a) sobre sua relação com Deus ou com o que eles entendem como
um ser espiritual, ou (b) seu senso de satisfação com a vida ou propósito de vida.
(Moberg & Brusek, 1978; Moberg, 1979).

Gráfico 2 - Distribuição da Frequência dos Resultados da Amostra em relação à Sub
escala de Bem Estar Religioso

A subescala de Bem-Estar Religioso tem o objetivo de fornecer uma auto-
avaliação do bem-estar numa visão religiosa. O resultado do Bem Estar Religioso
é uma medição de como cada pessoa vê sua relação com Deus. Isto reflete o
senso de satisfação e de conexão positiva com Deus. Em relação ao Bem-Estar
Religioso, a maioria da amostra (73%) tem uma visão positiva alta da relação com
Deus  e 27%  tem uma visão positiva moderada da relação com Deus.

Já no que se refere ao Bem-Estar Existencial, 66% da amostra afirmam que
tem satisfação moderada com a vida, e moderado senso de propósito de vida,
enquanto 34% dos participantes referem alta satisfação com a vida e senso claro
de propósito de vida. Este dado indica Bem Estar Existencial, bom nível de
satisfação de vida e propósito de vida.

A análise final dos resultados referente ao protocolo de pesquisa dos 100
participantes da amostra, como consta no item “análise dos dados”, no método,
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Gráfico 3 - Distribuição da Frequência dos Resultados da Amostra em relação à Sub
escala de Bem Estar Existencial

 foi concluída através da Análise Fatorial de Construção de Agrupamentos (Cluster)

através do programa SPAD – Système Portable de Analyse des Donnèes, em
todos os resultados da Escala de Bem-Estar Espiritual e resultados da entrevista
Semiestruturada, buscando possíveis agrupamentos ou classes. Esse método
permitiu a formação de três grupos de idosos em diferentes momentos do processo
de individuação na velhice. O grupo cluster 1 é formado por 30 idosos, o grupo
cluster 2 por 32 idosos e o grupo cluster 3 é composto por 38 idosos.

Abaixo faremos uma análise e reflexão acerca dos 3 agrupamentos (Clusters)

encontrados na amostra dos 100 participantes.

Cluster 1 – A Velhice como Momento de Transformações e Perdas - (30): no
cluster 1, 70% dos participantes são do sexo feminino, com faixas etárias
homogêneas em relação a menor e maior idade do grupo, a maioria é casado,
com escolaridade de 4 anos. A maioria dos participantes é católica praticante, e
avalia seu estado de saúde como médio. Quanto ao Bem-Estar Espiritual, 100%
consideram ser moderado. Já o Bem-Estar Religioso é visto como moderado
para 76,7% dos participantes. Em relação ao Bem-Estar Existencial, 100% referem-
se à satisfação moderada com a  vida. Nesse grupo composto por 30 idosos, o
caminho da individuação na velhice é sentido como um momento de transformações
e perdas físicas, associado a um certo aprisionamento.

A conjectura visão e sentido da vida para estes idosos está expressa na
sensibilidade amarga que, por vezes, enobrece as mudanças e perdas, exaltando
o “lado negro da velhice” (morte,  solidão, dificuldades), e desfavorecendo a
vivência do banquete que a vida nos oferece, recheados de aspectos positivos,
ou seja, o olhar da velhice como tempo de filtrar, peneirar aspectos de si-mesmo
e caminhar no encontro de uma  nova realidade. Jung (2011c, par. 785) postula
que “não podemos viver a tarde de nossa vida segundo o programa da manhã,

porque aquilo que era muito na manhã, será pouco na tarde, e o que era verdadeiro

na manhã, será falso no entardecer”.
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Ao longo da nossa vida é necessária a constatação da presença contínua
do processo morte/vida e renascimento, tendo em vista que aspectos relacionais
do Puer-Senex/Criança-velho estão presentes em nós desde o nascimento.
“Envelhecer é um processo ímpar, não tem como não acontecer, e traz

inevitavelmente muitas perdas e ganhos, como acontece em todos os outros

ciclos vitais” (Monteiro, 2008a, p. 64).
Cluster 2 – A Velhice como Processo Reflexivo-(32): neste grupo 75% dos
participantes são do sexo feminino, com maioria na faixa etária entre 60 a 70
anos, o estado civil é composto por participantes casados e viúvos, com
escolaridade de 4 anos. Neste grupo, a maioria dos participantes é evangélica, e
avalia o seu estado de saúde como médio. Quanto ao Bem-Estar Espiritual, 59,4%
referem a moderado e 40,6% a alto. No Bem-Estar Religioso, 87,5% dos
participantes indicam uma visão positiva de Deus. Em relação ao Bem-Estar
Existencial, 84,4% referem-se à satisfação moderada com a vida e os 15,6% a
alta satisfação com a vida.

A individuação para este grupo de 32 idosos parece estar embalada pela
reflexão, análise dos aspectos biográficos vividos, com a percepção de que podem
resgatá-los e revisitá-los buscando novas inspirações, sentido de liberdade,
mudança à vista. O ajuste da tríade morte/vida/renascimento se apresenta como
destino certeiro. Para Jung, o idoso deve perceber que na velhice a sua vida não
está num processo de expansão, mas sim num  processo de interiorização, contudo
afirma que “para o jovem constitui quase um pecado ou, pelo menos, um perigo

ocupar-se demasiado consigo próprio, mas para o homem que envelhece é um

dever e uma necessidade dedicar atenção séria ao seu próprio si-mesmo” (Jung,
2011c, par. 785).

Para estes idosos, no caminho da individuação, velhice como processo
reflexivo, parece que do ponto de vista das dinâmicas arquetípicas relacionais,
tudo pode ser mais manso, menos turbulento, a calmaria se revela e o aroma da
vida pode amenizar as dores do tempo de outrora. Nesse sentido, Jung faz uma
analogia usando o sol como comparação ao curso da vida. Ele refere que por
muito tempo o sol esbanja luz e calor sobre o mundo, e que depois desse processo,
o sol recolhe seus raios para iluminar a si-mesmo.
Cluster 3 – A Velhice como Processo Criativo-(38):  no presente grupo, 53% dos
participantes são do sexo feminino, a maioria com idade na faixa etária entre 70 e
80 anos, a maioria é casada, com escolaridade de 4 anos. A maioria é católica
praticante, com número expressivo de espíritas. Avaliam seu estado de saúde
como bom e muito bom. Quanto ao Bem-Estar Espiritual, 100% referem a alto. O
Bem-Estar Religioso indica uma visão positiva de Deus para 100% dos
participantes deste grupo. Em relação ao Bem-Estar Existencial, 76,3% expressam
alta satisfação com a  vida, e 23,7% satisfação moderada com a vida. Esse dado
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indica que, em relação ao grupo de 100 participantes, os participantes do cluster

3 apresentaram melhor resultado na Escala de Bem-Estar Espiritual e Subescalas
de Bem-Estar Religioso e Existencial. Esse resultado está correlacionado
positivamente com um alto conceito de si mesmo, senso de propósito de vida,
saúde física e ajustamento emocional.

Para este grupo composto por 38 idosos, o processo criativo no sentido da
velhice/espiritualidade é revelado na vivência deste momento como algo natural,
esperado, com seus mistérios, surpresas, enfrentamentos e delícias. O processo
de individuação é incorporado por eles no sentido próprio de ascensão e declínio,
ganhos e perdas, morte/vida/renascimento. Esse posicionamento perante a vida
pode favorecer simbolicamente um desapego reflexivo daquilo que não tem mais
sentido, estimulando o redescobrimento da força que existe dentro de si mesmo,
gerando plasticidade adaptativa, sabedoria nas escolhas, emancipação, expansão
do mundo interno – Self, e principalmente libertando de ilusões da vida e apegos
insensatos.

O resultado do dado faixa etária do grupo do cluster 3, revela que neste
grupo estão a maioria dos idosos cronologicamente mais velhos. Diante deste
contexto, podemos inferir que a medida que as regras do Deus Cronos (Deus do
tempo lógico, mensurável) se apresenta no caminho crescente da idade, as lições
do Deus Kairós, que refere ao aspecto qualitativo do tempo vivido com experiência,
movimento nas dimensões das relações, está presente nesse grupo, pois estes
participantes estão na jornada da velhice a mais tempo do que os outros
participantes da amostra.

Cabe ressaltar que os idosos do cluster 3 vivenciam esse tempo com o
sentimento de experiência acumulada,  espiritualidade, conexão com o universo,
privilégio, pois segundo eles nem todo ser humano chega à velhice.

Que cada vez mais, as futuras gerações possam vivenciar a velhice sob esta

perspectiva evolutiva, como a fase de dar acabamento a personalidade e

celebrar o seu processo de individuação, como Jung nos conclama, ser o si-

mesmo, ser único e original... Na velhice, precisamos cultivar o desapego

elaborativo, para irmos nos desprendendo do mundo, pois é assim que é –

somos seres de passagem (Monteiro, 2008 b, p. 69).

Conclusão

Ao estudar o envelhecimento humano, é necessário o reconhecimento da
heterogeneidade desse processo, ou seja, que existem  várias formas de se
vivenciar a velhice e de envelhecer num processo de senilidade e senescência.
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Nesse contexto também é importante validar os efeitos adversos do avançar da
idade. Portanto, o envelhecimento humano deve ser compreendido como um
processo multifatorial, multidimensional, regido por várias questões como gênero,
situação biológica, econômica, política, psicológica, histórico-cultural, influenciando
e sendo influenciado de maneira objetiva/subjetiva, por padrões de saúde tanto
individual quanto coletivos, no desenvolvimento biopsicossocial/espiritual da
sociedade, ou seja, num movimento dialético.

Considerando o objetivo geral desta pesquisa, que foi compreender a
percepção do idoso acerca do processo de envelhecimento e da vivência da
espiritualidade nessa fase da vida, e os específicos, relacionado a percepção
acerca do seu processo de envelhecimento; da espiritualidade, relacionada aos
enfrentamentos nessa fase da vida; do Bem-Estar Espiritual, Bem-Estar Religioso
e Bem-Estar Existencial; for possível avalia-los  de acordo com os  pressupostos
teóricos da Psicologia Analítica, chegamos às seguintes conclusões:

Na nossa jornada de pesquisa e reflexão sobre a temática velhice e
espiritualidade, aprendemos que se torna indispensável o olhar e a compressão
desse processo como um fenômeno pessoal, individual com suas particularidades
e essência singular. Processo esse que segundo Jung acontece na relação do
mundo interno/externo, e acompanha o ser humano durante todo o seu ciclo de
desenvolvimento, no caminho da individuação.

Estudos da Psicologia Analítica, mais precisamente na obra de Jung,
descrevem na teoria como o caminho do envelhecimento deve ser vivido com
reflexão, análise, expansão. Na  segunda metade da vida, o desenvolvimento da
consciência pode nos levar ao confronto do que foi vivido, da passagem do tempo
e do desapego daquilo que não serve mais, preposição básica para o confronto
com a eminência da despedida e a aproximação da morte, ou seja, integração
relacionadas com a temática da sabedoria. Durante todo esse processo, a
espiritualidade seria uma linha condutora na vivência simbólica dos aspectos
internos/externos, possibilitando expansão de consciência, transcendência e a
vivência arquetípica do Senex/Velho sábio.

Em relação à pesquisa, o resultado geral das narrativas dos participantes
indica que, em primeiro lugar, o sentido da velhice, para esses idosos, está
associado e incorporado de maneira concreta nas relações de afeto e suporte
social do núcleo familiar, como também vinculado à saúde e ao vigor físico, a
participação em atividades de grupos, no relacionamento com amigos (suporte
social), na autonomia para novas aprendizagens, na qualidade de vida e
espiritualidade. A velhice é sentida como privilégio, apesar do preconceito inerente
na nossa sociedade; o sentido da velhice também está relacionado à experiência,
maturidade e sabedoria. Esses dados quando confrontados com a literatura,

Bol. Acad. Paulista de Psicologia, São Paulo, Brasil - V. 33, no 84, p. 118-141



138

parecem indicar um  processo de envelhecimento bem sucedido em quase todos
os participantes da amostra.

Nos discursos também aparece o lado negro da velhice, composto por
perdas/mortes, dificuldades econômicas e vulnerabilidade  biopsicossocial. O lado
escuro da velhice referido pelos participantes dessa amostra pode influenciar um
desenvolvimento emocional inseguro, uma vez que a regulação emocional está
associada a um contexto de vida biopsicossocial coerente, facilitador de regulação
de afeto, que consequentemente leva ao processo de individuação.

A espiritualidade para os participantes da amostra é vivida em primeiro lugar
no contato íntimo com Deus, através da oração, como também na relação de
sintonia com o universo, para eles a fé na vida e em si mesmo é o alimento da
alma. A espiritualidade também é vivida na relação de amor ao próximo; é um
elemento essencial que pode favorecer a capacidade para os enfrentamentos da
vida.

De maneira geral,  para a maioria dos participantes da amostra a velhice é
um momento de viver plenamente a espiritualidade, elemento essencial no processo
de individuação, ampliação de consciência, encontro com o si mesmo,
autotranscedência, emancipação e força espiritual, como descrito nos pressupostos
teóricos da Psicologia Analítica, temática amplamente estudada por Carl Gustav
Jung. A linha condutora para essa vivência para grande parte desses idosos, é
expressa pela presença de um Deus vinculado à instituição religiosa, isso reflete
o resultado dos dados sócio-demográficos da amostra, uma vez que quase todos
os participantes mencionam ter religião e ser  praticantes.

Quanto à distribuição da frequência dos resultados da amostra em relação
à escala do Bem-Estar Espiritual, mais da metade da amostra acredita ter senso
de Bem-Estar alto, enquanto o restante afirma ter senso de Bem-Estar Espiritual
moderado. O Bem-Estar Espiritual de toda a amostra, que engloba o Bem-Estar
Religioso e o Bem-Estar Existencial, está correlacionado positivamente com um
alto conceito de si mesmo, senso de propósito de vida, saúde física e ajustamento
emocional.

Os resultados da subescala  Bem-Estar Religioso indicam que a maioria da
amostra tem uma visão positiva alta da relação com Deus e o restante tem uma
visão positiva moderada da relação com Deus. Isso reflete o senso de satisfação
e de conexão positiva com Deus.

No que tange o Bem-Estar Existencial, mais da metade da amostra afirmam
que tem satisfação moderada com a vida, e moderado senso de propósito de
vida, enquanto os outros participantes referem à alta satisfação com a vida e
senso claro de propósito de vida. Esse dado indica ao Bem-Estar Existencial um
bom nível de satisfação de vida e propósito de vida.

A Análise Fatorial de Construção de Agrupamento (Cluster) dos 100
participantes da amostra referente à Escala de Bem-Estar Espiritual e Subescalas
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Bem-Estar Religioso e Existencial, indicou  resultados com diferença
estatisticamente significativa, na correlação dos 3 grupos, cluster 1, 2 e 3. Esses
resultados demonstram que, em relação ao grupo de 100 participantes, os
participantes do cluster 3 apresentaram melhor resultado geral.

É necessária a condução de estudos/pesquisas consistentes acerca da
temática velhice, buscando a interface da tríade Psicologia, Geriatria e
Gerontologia, com o objetivo de ampliar o conhecimento, a assistência prestada
a essa população no âmbito biopsicossocial, como também o avanço da ciência e
da reflexão permanente dos profissionais que trabalham com essa população.

Concluímos, portanto que, esta pesquisa, ressaltando que é notório, o
aumento do número de idosos na população como um  todo. Contudo, não
podemos esquecer que a maioria dos nossos idosos ainda vive em situação de
risco e vulnerabilidade social, caracterizada pela pobreza e desigualdade social.
Fatores econômicos, culturais e falta de acesso a serviços de saúde, em conjunto
com a baixa aposentadoria,  geram situação de risco. Nesse sentido, as próprias
políticas públicas da seguridade social reforçam a vulnerabilidade  nessa fase da
vida. Essa realidade é muito diferente do que seria o  ideal para  promoção da
qualidade de vida na velhice, bem-estar social, ou seja, promoção de Resiliência.
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