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Somos o que fazemos, mas somos, principalmente,  

o ue faze os pa a uda  o ue so os”.  
 
 

(Eduardo Galeano, 1940) 
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Resumo  

O Envelhecimento é sem duvida uma conquista da humanidade, mas continua 

também a ser visto como um problema social, uma vez que as respostas oferecidas 

aos problemas e/ou necessidades desta faixa etária, em alguns casos são muito 

reduzidas. 

 Falamos nomeadamente em respostas á questão do isolamento, que se tem 

verificado como um problema bastante acentuado nesta fase da vida dos indivíduos, 

pelas mais diversas razões. No entanto, embora o sentimento de isolamento seja 

vivenciado por muitos idosos, alguns não sabem explicar o motivo de se sentirem 

desta forma, e é neste sentido que é importante entender o que leva o idoso a sentir-

se isolado, e articular posteriormente algumas estratégias de modo a que esse 

problema seja minimizado ou combatido. 

Desta constatação surgiu a questão ‘”Como combater o sentimento de 

isolamento nos mais velhos?”. 

O presente trabalho de investigação tem então, como principal objetivo  

Analisar formas de combate ao sentimento de isolamento da pessoa idosa. 

Com o presente estudo pretendeu-se compreender os fatores que provocam 

este tipo de sentimento assim como perceber de que forma se pode combater, ou 

minimizar este problema social.  

Para a realização deste trabalho foi utilizada a metodologia de investigação 

ação, com a participação de cinco idosas do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 66 e 88 anos de idade, residentes na cidade de Elvas.    

 A análise dos dados permitiu-nos constatar que o bem-estar subjetivo está 

relacionado com o sentimento de solidão, as que se sentem mais sozinhas e foi 

possível ainda verificar que nem sempre o viver perto dos familiares contribui para a 

não solidão. 

Após o conhecimento da situação real, concluiu-se que a socialização 

contribuía para o bem-estar subjetivo pelo que se concebeu um plano de ação com o 

fim de as participantes se conhecerem e estabelecerem atividade em conjunto. 

A avaliação do projeto comprovou que a rede de afetos próxima pode 

minimizar o sentimento de isolamento, já que é nestas redes que as idosas vêm o 

apoio e as respostas às suas necessidades supridas. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Envelhecimento ativo; Isolamento; Redes de 

suporte social; 
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Abstract 

 Aging is undoubtedly an achievement of humanity, but it is also seen as a 

social problem, since the answers offered to the problems and / or needs of this age 

group are in some cases very small. 

 We are talking, in particular, of answers to the question of isolation, which has 

proved to be a very serious problem at this stage in the life of individuals, for a variety 

of reasons. However, although the feeling of isolation is experienced by many elderly 

people, some can not explain why they feel this way, and it is in this sense that it is 

important to understand what makes the elderly feel isolated, and to articulate some 

strategies later So that this problem is minimized or countered. 

 From this observation came the question 'How to combat the feeling of 

isolation in the elders?' 

The present research work has, as main objective, to analyze ways of combating the 

feeling of isolation of the elderly person. 

 The purpose of this study was to understand the factors that provoke this type 

of feeling as well as to understand how to combat or minimize this social problem. 

For the accomplishment of this work the methodology of investigation action was used, 

with the participation of five female elderly, aged between 66 and 88 years old, living in 

the city of Elvas. 

 The analysis of the data allowed us to verify that subjective well-being is 

related to the feeling of loneliness, those who feel more alone and it was possible to 

verify that not always living close to family members contributes to non-solitude. 

After the knowledge of the real situation, it was concluded that socialization contributed 

to the subjective well-being, so that a plan of action was conceived so that the 

participants could get to know each other and establish activity together. 

 The evaluation of the project has shown that the network of close affections 

can minimize the feeling of isolation, since it is in these networks that the elderly see 

the support and the answers to their needs supplied. 

 

 

Keywords: Aging; Active aging; Isolation; Social support networks; 
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Introdução 

As necessidades e/ou problemas sociais dos idosos, são temas sobre os quais 

a autora do Estudo se interessa bastante. Um desses problemas sociais é o 

Envelhecimento associado ao isolamento.  

Essa inquietação levou a que a investigadora procurasse resposta á questão: 

‘’Como combater o sentimento de isolamento nos mais velhos?’’.  

Hoje existem respostas sociais que quando usadas em conformidade com as 

necessidades dos indivíduos permitem que o idoso se sinta mais acompanhado e que 

se socialize mais, nomeadamente os Centros de Dia, Lares, Centros de Convivo, 

Universidade Sénior, etc.. Contudo, há pessoas mais velhas que não procuram estas 

respostas sociais, porque as limitações derivadas das fragilidades físicas que a idade 

mais avançada acarreta, lhes gera um sentimento de inutilidade, que não as deixa ter 

vontade de conviver com os outros, e procurar atividades de ocupação que têm vindo 

a demonstrar ser fundamentais na vida das pessoas mais velha. 

O presente trabalho, dividido em três partes, foca conceitos e teorias 

defendidas por autores, as quais permitem uma melhor perceção desta problemática, 

principalmente na primeira parte - Enquadramento Teórico – em que no primeiro ponto 

se aborda o conceito de envelhecimento e a problemática de viver só na velhice. No 

segundo ponto estuda-se o isolamento na idade avançada e como prevenir esse 

isolamento. Um terceiro ponto destaca as Redes de Suporte, principalmente a 

importância das mesmas.  

Na segunda parte apresenta-se o Estudo Empírico, onde se apresenta a 

primeira fase da investigação: a contextualização do problema, os objetivos da 

investigação e a metodologia.  Segue-se a apresentação quer das participantes quer 

das técnicas e Instrumentos de recolha de dados, nomeadamente a Pesquisa 

documental, Entrevista e Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo. E, como 

não podia deixar de ser, um outro ponto refere-se à apresentação e análise de 

resultados quer dos dados referentes á entrevista individual não diretiva sobre o 

isolamento na pessoa idosa, quer do questionário de avaliação de bem-estar subjetivo.  

Segue-se a apresentação da segunda fase da investigação, que diz respeito ao 

enunciado do problema/necessidade encontrada após a análise dos dados, e a 

terceira fase da investigação, que trata da planificação, apresentação e avaliação do 

Projeto de Intervenção.  

A terminar este trabalho encontra-se a conclusão e as referências 

bibliográficas. 
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Parte I - Enquadramento Teórico 

1- Envelhecimento 

Tornou-se um lugar comum dizer-se que não se envelhece, vai-se 

envelhecendo. Ao longo da vida surgem na pessoa modificações a nível, psicológico, 

social e biológico. 

Podemos afirmar que o Envelhecimento é 

‘’um processo que ocorre durante o curso de vida do ser humano, iniciando-se 

com o nascimento e terminando com a morte’’, 

 Silva R. (2012:4)   

 

Contudo, este processo não ocorre rapidamente. Como refere Silva F. 

(2011:20)  

‘’O ser humano não envelhece de uma forma brusca, mas sim paulatinamente, 

pelo que a velhice instala-se de uma forma que acabamos por nem nos 

aperceber’’. 

  

O mesmo autor, citando Reis (1996), defende que o ciclo vital do individuo 

abarca três fases, nomeadamente: o crescimento, maturidade e por fim, a velhice.  

Ainda assim é bastante difícil demarcar um momento em que todos os 

indivíduos sejam considerados idosos, pois cada pessoa envelhece ao seu ritmo e de 

diferentes formas.  Silva R. reforça esta ideia afirmando: 

‘’A delimitação do período em que a pessoa humana pode ser considerada 

como idosa surge de difícil concretização, porque apesar de se tratar de um 

fenómeno natural, universal com implicações a diversos níveis, não é uniforme 

para todos os sujeitos’’. 

Silva R., (2012:4) 

  

O autor apoia-se em Martins (2002) para acrescentar que: 

 ‘’velhice pode ser entendida como um conceito abstrato, uma vez que se refere 

a uma categoria criada socialmente para delimitar o período em que as pessoas 

ficam envelhecidas, velhos e idosos’’.  

Op.cit., (2012:6) 
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1.1 – Envelhecimento na Sociedade atual 

Agreda (1995) citado por Faria considera que  

 ‘’Cada sociedade no seu contexto e momento histórico tem dado um papel à 

velhice (…) de forma a que os idosos às vezes têm sido rejeitados e outras vezes 

valorizados’’.  

Faria (2010:5) 

 

Assim sendo, podemos dizer que o envelhecimento é visto de forma diferente, 

dependendo da cultura, ou do contexto histórico em que se insere. 

A verdade é que o envelhecimento é considerado ainda hoje um mistério que 

preocupa os indivíduos de forma geral (Pettenon, 2009:18). Antigamente o idoso, 

devido à sua experiencia de vida, e pelos seus conhecimentos, era visto como alguém 

a quem se devia respeito e consideração, por esse motivo era visto como um chefe de 

família (Faria, 2010:6). Hoje, o envelhecimento é na maior parte das vezes visto como 

algo vergonhoso, e grande parte das vezes a idade são números que se tentam 

esconder. Esta afirmação encontra justificação nas palavras de Prétat (1997) citado 

por Pettenon (2009:17): 

   ‘’Em vez de a sociedade sentir-se orgulhosa e enaltecida por seus cabelos 

grisalhos, pela sabedoria da experiência de vida e até mesmo pelos seus reflexos 

mais lentos, é (forçada), a ter vergonha desses reflexos mais demorados’’.  

 

Envelhecer é, atualmente, uma tarefa difícil, já que hoje se valoriza bastante a 

juventude, e ao mesmo tempo são atribuídos adjetivos pejorativos aos idosos, tais 

como inúteis, rígidos, aborrecidos ou antiquados (Soeiro, 2010:19). No fundo, hoje em 

dia a experiencia de vida tem sido trocada pelo saber do momento (Feliciano, 2013:5).  

 É então importante salientar que o envelhecer pode ser visto de formas 

distintas. Para diferentes autores este deve ser visto essencialmente como uma 

oportunidade. Bermejo (2002:178) afirma mesmo que: 

‘’Ser mayor puede ser vivido como una oportunidade si, a pesar de las perdidas 

acumulativas, se ha apreniendo que tambien en la debilidad hay fortalezas por 

descubrir’’.  

 

 

1.2 – Envelhecimento Ativo  

Encarar o envelhecimento como uma oportunidade significa que a pessoa se 

sente enquadrada na sociedade e com potencialidades e saúde. 

Segundo a OMS (2005), citada por Azevedo (2015:28), ‘’O envelhecimento 

deve ser vivido de uma forma ativa’’, ou seja, com saúde, (sentir bem-estar físico, 
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mental e social), com segurança, (quer a nível físico, como social e financeiro), e por 

fim, com participação, (estando a participação relacionada com educação, políticas 

sociais de saúde). É de considerar que os programas que apoiam a participação 

integram atividades sociais, culturais e espirituais.  

Azevedo (2015:29) enfatiza a participação ao referir que: 

 ‘’O envelhecimento ativo também preconiza que as pessoas idosas participem 

na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades’’. 

 

Para Silva R., (2012:13) é muito importante falar neste conceito, uma vez que 

este acaba por ter como objetivo salientar a importância de medidas que aumentem a 

vida saudável e a qualidade de vida.  

O envelhecimento ativo e a qualidade de vida, são conceitos que acabam por 

estar bastante relacionados, pois quando afirmamos que o geronte envelheceu de 

forma ativa, aceitamos que este tem qualidade de vida, tal como refere Nunes B., 

(2008:309), quando cita que: 

‘’Apesar da qualidade de vida de cada um de nós depender de muitas variáveis, 

no envelhecimento o mais valorizado é o nível de autonomia’’. 

 

Podemos então afirmar que o Envelhecimento ativo é saudável por capacitar a 

pessoa a usufruir da sua ultima etapa da vida com segurança, a ser participativa na 

vida social e familiar, e acima de tudo, a ter uma boa perceção da própria saúde. 

O envelhecimento ativo é um envelhecimento saudável, ou seja, um 

envelhecimento com autonomia, independência e com funcionalidades, tal como refere 

Nunes B., (2008:7-8) quando cita: 

 ‘’O envelhecimento saudável, implica a manutenção de um elevado grau de 

funcionalidade e logo de autonomia, excluindo a dependência de terceiros’’.  

 

 

1.3 – Envelhecer e viver só 

Podemos dizer que cada pessoa tem a sua forma de estar e de viver, 

nomeadamente no que diz respeito ao facto de precisar de estar só. Fernandes H., 

(2007:1) apoiando-se em Ussel (2001), afirma que: 

 ‘’O ser humano é um ser sociável por natureza. No entanto parece haver 

pessoas mais sociáveis que outras (…)’’. 

Contudo segundo Fernandes H., (2007:36) nenhum ser humano gosta de se 

sentir sozinho, pois solidão gera solidão, e quanto mais uma pessoa se isola, mais 

isolada ela quer estar.    
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 O autor salienta que o numero de idosos que vivem sozinhos, sem 

companheiro ou família, aumenta constantemente, principalmente nas grandes 

cidades da Europa, e refere os estudos de Gaul (s/d) que apontam para o facto de ser 

nestas pessoas que o risco de morte está mais visível, comparativamente àquelas que 

estão acompanhadas.  

 Contudo, nem todos os gerontes estão dispostos a deixar as suas casas, 

mesmo vivendo sozinhos. Em primeiro lugar, porque: 

 ‘’É praticamente geral a vontade de envelhecer em nossa casa, rodeados dos 

nossos objectos, memórias e conhecidos’’  

( Nunes B., 2008:24) 

 

Na verdade, os indivíduos acabam por se sentir melhor na sua zona de 

conforto, onde conhecem o espaço, os objetos, onde essencialmente se sentem á 

vontade, pois tudo em seu redor está disposto ao seu gosto e sem sujeições, tal como 

aconteceria na casa de um familiar ou mesmo numa instituição. Também é verdade 

que o idoso tem menor capacidade de adaptação ás modificações do meio ambiente 

comparativamente a um jovem adulto, (op.cit., 2008:22). Zimerman (2000), citado por 

Gonçalves (2012:2) reforça esta teoria, quando afirma  

‘’Os idosos demonstram, especialmente, dificuldades em adaptar-se a novos papeis, a 

novas situações e a mudanças rápidas (…)’’. 

 No entanto, é importante realçar que todos os indivíduos precisam de interagir 

com outros indivíduos, ou grupos, para assim se sentirem completos.  

 

 

2 -  Isolamento na idade avançada 

Pelo acima exposto compreende-se que às pessoas idosas estão associados 

vários problemas sociais, nomeadamente dependência, isolamento, ou exclusão 

social. Fernandes R., (2011:13) considera que pode não ser propriamente um 

problema social mas é de certeza um estereotipo: 

‘’As pessoas idosas, enquanto estereotipo socialmente produzido, enquadram 

uma categoria de indivíduos cujas propriedades são identificadas com 

isolamento, solidão, doença, pobreza e exclusão social’’.  

 

Clemente (2013:22), situando-se nos problemas sociais da velhice, acrescenta 

que os sentimentos de solidão na idade avançada são um dos grandes condutores à 

depressão e posterior isolamento.  
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Este autor defende, apoiando-se em Barroso (2006), que o facto dos idosos se 

encontrarem a viver nas suas casas não é uma garantia da não existência de 

isolamento, pois podem ser, ainda assim, vitimas de isolamento por parte dos seus 

familiares ou amigos referindo que ‘’a perda de familiares bem como do seu afeto 

propicia isolamento e solidão’’ (Clemente, 2013:23). 

Assim sendo, podemos apontar a falta de amor, carinho, afeto, e perda de 

entes queridos como os grandes impulsionadores para o sentimento de isolamento, 

pois  

 ‘’a falta de afeto/carinho/amor e o abandono na velhice podem levar a um 

sentimento de tristeza e solidão, que por sua vez proporciona o isolamento e 

exclusão social’’ 

 (Clemente, 2013:23) 

 sendo esta exclusão entendida como um problema social.    

A definição de problema social acaba por ser ambígua pois as regras, 

leis, e a ‘’normalidade’’ dependem sempre das condições, caraterísticas, e 

época histórica em que nos inserimos, ou seja, o que para determinadas 

sociedades pode ser normal, noutras pode ser visto como um problema social.  

Um problema social pode então ser considerado subjetivo.  

 

 Paço (2016:40) refere o isolamento como um problema social que influencia o 

relacionamento entre os outros indivíduos, por acabar por levar a uma insatisfação 

social e a sentimentos de angustia e exclusão.  

 Na mesma obra o autor citando Fernandes (2007) acrescenta ainda  

‘’(…) solidão procura solidão e, quanto mais uma pessoa se isola, à medida que 

o tempo vai passando, mais isolada quer estar’’ 

 Paço (2016:41) 

O isolamento social acarreta consequências bastante negativas na vida dos 

indivíduos, tornando-se mesmo  

‘’(…) una experiencia desagradable y estresante, asociada con un importante 

impacto emocional, sensasiones de nerviosismo y angustia, sentimentos de 

tristeza, irritabilidade (…)’’  

(Bermejo ,2002:33)  

 

Quer isto dizer, que o isolamento é sem duvida uma experiencia desagradável 

que afeta os indivíduos a nível emocional, criando sentimentos negativos, tais como 

angustia e/ou tristeza. 
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 Uma das possíveis consequências do isolamento social é a agressividade, 

como refere Torres (2010:1) baseando-se na pesquisa de Theo Bibancos e Silvana 

Chiavegatto. Fernandes A., (2016:1) aponta como outra consequência do isolamento 

social o facto de este afetar bastante a saúde, nomeadamente a autoestima do 

individuo. Segundo este autor (2016:1) o isolamento é um problema que acaba por 

aumentar o risco de morte, mais do que o tabagismo, sedentarismo ou a obesidade, e 

acrescenta ainda que  

‘’Nestas pessoas costumamos perceber uma tristeza ou introversão no convívio, 

posturas de timidez ou medo, ideação pessimista sobre si mesmo e seu ambiente, 

maior predisposição ao adoecimento físico e mental (…)’’.  

(Fernandes A., 2016:1) 

 

2.1 – Como prevenir o isolamento  

Na nossa sociedade o isolamento é um problema social bastante evidente nos 

dias de hoje, assim sendo, e como em todos os problemas sociais, devem existir 

medidas de prevenção direcionadas ao mesmo, de forma a que só um número 

diminuto de indivíduos passe por essa situação. 

Assim, é antes de mais, imprescindível referir que  

‘’A prevenção deve ser entendida como a primeira fase de qualquer processo de 

intervenção e deve ser tida como elemento-chave (…)’’, 

(Carreira, 2008:67) 

 

Podemos então afirmar que para que exista uma intervenção bem-sucedida 

deverá em primeiro lugar existir uma prevenção, isto é, uma preocupação em que o 

problema seja combatido de inicio, de forma a que não se chegue a manifestar, ou se 

manifeste no menor numero de pessoas possível.  

Segundo a Direção-Geral da Saúde (s/d:5) para que exista uma prevenção 

eficaz deste problema social e um envelhecimento saudável, é imprescindível a 

convivência. 

Neste contexto é também importante mencionar que esta dimensão preventiva 

deve implicar todos os cidadãos e toda a estrutura social do individuo, nomeadamente 

os próprios idosos, familiares, profissionais e serviços sociais. Carreira (2008:67). 

Uma das formas de prevenção do isolamento é o facto de o geronte se sentir útil 

nas atividades em que participa. Contudo, é também importante o planeamento 

dessas mesmas atividades tendo em conta barreiras e/ou limitações do geronte, pois 

‘’É prioritário e mesmo imperioso que para os idosos exista uma ocupação em 

qualquer atividade que lhes dê prazer e os faça sentir úteis (…)’’. 
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 Op cit., (2008:53) 

 

Paço (2016) menciona que os vizinhos representam um papel muito importante 

na vida dos idosos, já que é nesta rede de suporte que subsiste muitas vezes a maior 

proximidade e interação, e acrescenta que para evitar o isolamento e combater-se a 

solidão 

 ‘’(…) é fundamental o apoio, a ajuda da família e as visitas dos amigos mais 

próximos (…)’’ 

 Paço (2016:46)  

 
Ramos (2002), citado pelo autor anteriormente referido (2016:47) afirma que o 

contacto com outros indivíduos pode conduzir á adoção de hábitos saudáveis, e 

contribuir para o bem-estar psicológico do individuo. 

Neril e Freire (s/d), citados por Paço (2016:47), concluem que existem realmente 

algumas estratégias que ajudam na prevenção ou no combate a este problema social, 

nomeadamente,  

 ‘’(…) Tentar conhecer novas pessoas e fazer novas amizades; Participar em 

atividades sociais voluntárias; Transmitir conhecimentos e experiências a outras 

pessoas; Encontrar novos canais de comunicação entre pessoas da mesma 

geração e de outras gerações; Envolver-se em grupos de convívio, atualização 

cultural; (…)” 

(Op cit., 2016:47) 

 

Ainda na perspetiva do autor a interação social é fundamental para combater o 

isolamento. Contudo sendo condição essencial não é por si só suficiente, pois é 

necessário 

 “Investir em si próprio, cuidando da saúde mental e física; convencer-se que a 

adaptação às mudanças naturais da velhice traz dificuldades, mas que isso não implica o 

afastamento social, inatividade, isolamento, depressão (...)”  

(Paço, 2016:47) 

 

Em suma, é importante relembrar que é de extrema importância alterar a forma 

como a sociedade encara, ou não, o isolamento dos mais velhos, pois muitos idosos 

não têm uma vida digna pelo facto de viverem isolados, mas também é importante 

sensibilizar os mais velhos que têm um papel fundamental no seu processo de 

envelhecimento. Ser idoso não implica deixar menosprezar o seu papel como cidadão 

na sociedade. Implica sim, reconhecer os seus direitos e deveres, e cultivar as suas 

redes sociais. 
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3 - Redes de Suporte Social 

As Redes de Suporte Social são redes que prestam apoio aos indivíduos a 

vários níveis, nomeadamente apoio a nível da satisfação das necessidades básicas e 

instrumentais da vida diária, e apoio a nível psicológico, promovendo assim o bem-

estar quando o individuo tem as suas capacidades funcionais diminuídas, como refere 

Paúl (1997) citado por Faria (2010:46).  

Para Correia, (2009:21) estas redes podem ser de dois tipos: Redes de 

Suporte Social Formal ou Redes de Suporte Social Informal. 

Segundo Faria citando Berger e Mailloux-Poirier (1995)  

‘’a rede de suporte formal (…) é composta de organismos de ajuda 

governamentais e serviços benévolos, enquanto a rede informal (…) é constituída 

pelo companheiro, parentes, amigos e vizinhos’’,  

Faria (2010:46) 

 

 Na nossa sociedade os apoios formais disponíveis para os idosos são muitas 

vezes ações dinamizadas pelas autarquias, tais como a recuperação e/ou adaptação 

habitacional e organização de atividades recreativas e culturais. Outros apoios 

inserem-se em serviços de saúde e/ou apoios sociais, nomeadamente centros de dia 

ou de noite, lares de terceira idade, acolhimento familiar, teleassistência, apoio 

domiciliário. 

Relativamente à prestação informal de cuidados, estes são assegurados por 

elementos da rede social do geronte que exercem atividades privadas não 

remuneradas e essenciais para uma vida digna, tal como referem Sousa, Figueiredo e 

Cerqueira (2006) citados por Faria (2010:46). 

No fundo, as Redes Informais são compostas geralmente por amigos e 

familiares importantes para o geronte e que acabam por desempenhar um papel fulcral 

na qualidade de vida do mesmo, como defende Paúl (1997) citado por Fernandes S., 

(2010:41)  

 ‘’Estas redes sociais são compostas geralmente por familiares e amigos 

significativos e assumem um papel indispensável ao desenvolvimento e qualidade 

de vida do idoso’’. 

 

3.1- Importância das Redes de Suporte Social  

Á medida que o individuo envelhece as redes sociais vão-se modificando e 

ficando mais restritas, já que é nesta fase que se verificam mais perdas, ou seja, a 

morte de amigos ou familiares, e maiores limitações a nível físico e psicológico. Por 
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isso, nesta fase o individuo tende a concentrar as suas relações mais na família do 

que na rede de amigos, tal como refere Sousa (2006) citado por Fernandes S.  

A família desempenha um papel fundamental na vida do idoso, pois é nesta que 

existe ‘’(…) a maior fonte de apoio físico e emocional (…)’’.  

(Fernandes S., 2010:40).  

No entanto os amigos têm um papel fundamental para o geronte, pois é com 

eles que existe ‘’(…) partilha de intimidades, apoio emotivo, social e até mesmo a nível 

material’’, tal como refere Fernandes S. (2010:42). 

Como foi mencionado atrás, é nesta fase da vida que surgem determinadas 

incapacidades e perdas de autonomia, e estes problemas fazem com que a pessoa 

mais velha represente 

 ‘’(…) um encargo pesado para a geração dos filhos (…)”.  

(Fernandes S., 2010:42) 

 

A velhice tende a sair do domínio privado da vida familiar para o espaço público 

das instituições que vão ganhando cada vez maior visibilidade (op cit., 2010:39).   

Por razões diversas a família nem sempre tem capacidade de acompanhar da 

melhor forma o geronte, e por isso, em alguns casos a melhor solução para as famílias 

é a institucionalização, por assim existir a garantia de que são dadas as respostas 

necessárias e adequadas ás necessidades individuais do geronte, já que este fica  

 

‘’(…) rodeado de cuidados profissionais e de pessoas com quem pode conversar 

e agir, do que sozinho em casa á espera de uma visita esporádica de um familiar 

sempre ocupado’’, tal como refere   

(Nunes B., 2008:24) 

  

No entanto, segundo Fernandes S. (2010:39)., existem famílias em que cuidar 

do idoso não é obrigação, mas sim algo gratificante.  

 Também é importante referir que não basta apenas o geronte possuir redes de 

suporte, mas sim, ter um confidente, alguém com quem possa partilhar ideias, 

experiencias, ou mesmo desabafar, já que esta forma é mais importante no que diz 

respeito à prevenção da depressão do que propriamente com a interação social.  

Como mencionam Herrera, Rico et al (2000:309)  

‘’La existência de un confidente es mas importante para precidir la depresion que 

la actividad e interaccion social (…)’’. 
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Interessa também salientar que os idosos preferem maioritariamente viver junto 

dos seus amigos, vizinhos e familiares, já que é onde se sente mais confortável, o que 

é documentado por  

‘’Vários estudos indicam que os idosos preferem e se sentem mais satisfeitos 

com a vivência no meio familiar e junto dos vizinhos e amigos onde passaram a 

maior parte da sua vida’’. 

 Fernandes S., (2010:38) 
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Parte II – Estudo Empírico 

 

I – Primeira fase da Investigação 

1 .1 - Contextualização do Problema 

A partir dos anos 90 do século passado verificou-se um evidente crescimento a 

nível da população idosa (Silva C., 2012:1), o que levou a uma maior preocupação por 

estudar as alterações que existem nesta fase da vida, nomeadamente uma 

preocupação em saber mais sobre o isolamento das pessoas idosas, tentando 

também encontrar algumas soluções para este problema. 

Fernandes (1997:4) citado por Silva C. (2012:2) refere que  

‘’A família e as alterações de comportamentos ao nível das relações familiares 

constituem um dos eixos mais problemáticos da emergência do problema social da 

velhice’’ 

Fernandes (1997:4) 

 

As modificações da vivencia familiar derivadas cada vez mais da focalização do 

individuo no sucesso profissional, ou na existência de barreiras geográficas que levam 

ao afastamento dos mais novos, fazem com que o apoio familiar concedido às 

pessoas idosas não seja igual ao de antigamente (Silva C., 2012:2). A autora 

acrescenta que a perda de papeis familiares e sociais tem contribuído bastante para 

que o isolamento dos idosos seja maior, e se manifeste cada vez mais cedo, 

(op.cit.,2012:3). Porém, é importante referir que não é apenas dever dos familiares e 

instituições sociais apoiar os idosos, mas também é dever da Nação tal como está 

inscrito na Constituição da Republica Portuguesa no Artigo nº72, 1º. 

A constatação de um numero de idosos cada vez maior na cidade de 

residência da autora do estudo levou a formular a seguinte questão: ‘” Como combater 

o sentimento de isolamento nos mais velhos?”. 

 

 

1.2 - Objetivos da Investigação 

É muito importante que se estipulem objetivos em qualquer investigação, para 

tornar o problema evidente e aumentar conhecimentos acerca do mesmo, tal como 

afirmam Markoni e Lakatos (2007) citados por Souza H. e Sousa J. (2009:1)  
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‘’(…) toda pesquisa deve ter um objetivo determinado para saber o que se vai 

procurar e o que se pretende alcançar. O objetivo torna explicito o problema, 

aumentando os conhecimentos sobre determinado assunto’’ 

 

Do problema que se acabou de enunciar decorre como objetivo principal: 

 

 Analisar formas de combate ao sentimento de isolamento da pessoa idosa. 

 

Para melhor se estudar o objetivo global, delinearam-se objetivos específicos, 

nomeadamente: 

 Conhecer as razões que levam as pessoas mais velhas a sentirem que 

estão isoladas; 

 Analisar se o nível de satisfação de qualidade de vida está relacionado 

com o sentimento de isolamento; 

 Sinalizar formas de combater o sentimento de isolamento nos mais 

velhos; 

 

1.3 - Metodologia 

Este ponto tem como principal objetivo a abordagem da metodologia usada na 

presente investigação. 

O desenho metodológico implica a definição de onde e como será realizada a 

pesquisa, o tipo da mesma, as características dos participantes, os instrumentos de 

recolha de dados e a forma como se pretende analisar os mesmos. (Silva e Menezes, 

2005:32).  

Como se pretende interferir ao mesmo tempo em que se processa a investigação, 

a metodologia utilizada para a realização do trabalho será a Investigação Ação, já que 

esta é ‘’uma metodologia que procura superar o habitual dualismo entre teoria e prática’’, tal 

como referem Noffke e Someck (2010) citados por Castro C. (2012:2).  

Para Carmo e Ferreira a Investigação Ação tem como objetivo: 

       (...) resolver problemas de carácter prático, através do emprego do método 

científico 

        “A Investigação é levada a cabo a partir da consideração da situação real e 

não tem como objetivo a generalização dos resultados obtidos e, portanto, o 

problema do controlo não assume a importância que apresenta noutras 

investigações. A sua principal finalidade é a resolução de um dado problema para 

o qual há soluções baseadas na teoria previamente estabelecida’’ 
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(Carmo e Ferreira, 1998: 210) 

   

Uma vez que se pretende conhecer uma realidade concreta, e refletir criticamente 

sobre ela, para apresentar possíveis soluções, a Investigação Ação apresenta-se 

como uma metodologia adequada. 

Contudo, torna-se imprescindível referir antes de mais o que é a Investigação ação 

e quais as fases em que esta se divide. A Investigação ação é, segundo Nofke e 

Someck (2010) citados por Castro C. (2012:2), 

‘’(…) uma metodologia que procura superar o habitual dualismo entre teoria e 

prática’’  

É, no entanto, de salientar que, segundo a mesma autora, não existe uma 

definição universal deste conceito (2012:2). 

 

Segundo Goyette et al (1984), citado pela mesma autora (op.cit., 2012:18) as fases 

da investigação ação são: 

 Exploração e análise da experiência;  

 Enunciado de um problema de investigação;  

 Planificação de um projeto;  

 Realização do projeto;  

 Apresentação e análise dos resultados;  

 Interpretação; 

 Conclusão; 

 

Ao longo deste estudo temos vindo a apresentar o suporte teórico que nos 

suporta a investigação, e formulámos também o problema a investigar, considera-se 

importante passar a apresentar a primeira fase da investigação: exploração e análise 

que abrange  

 

 

1.4 .- Participantes 

Para que uma investigação seja bem-sucedida, é muito importante que se saiba 

exatamente como se pretende estudar o problema abordado, o qual já foi enunciado 

Para entender se o Envelhecimento é sinónimo de Isolamento, o presente estudo 

recaiu em cinco idosas residentes na cidade de Elvas. Optou-se por selecionar 

participantes do sexo feminino porque se pensa que o isolamento se encontra mais 
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presente nas mulheres do que nos homens uma vez que estas vivem mais tempo, tal 

como refere a OMS (2013): 

‘’(…) em média, as mulheres vivem mais sete anos e meio do que os 

homens’’.  

 

Podemos dizer que no presente estudo foi utilizada uma amostra por conveniência, 

recorrendo-se a cinco mulheres, residentes na cidade de Elvas (cidade da residência 

da investigadora) com idades compreendidas entre os 66 e 88 anos de idade, E1 (66 

anos); E2 (70 anos), E3 (83 anos); E4 (84 anos); E5 (88 anos). 

 Todas as idosas da amostra têm filhos e netos, porém, apenas duas vivem com 

os seus companheiros (E3 e E5), e as restantes (E1, E2, E4) vivem sozinhas, tal como 

consta no Apêndice 3 (pag.69). 

 

1.5 – Técnicas e Instrumentos de recolha de dados: Pesquisa documental, 

Entrevista e Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo 

Uma vez que os instrumentos de recolha de dados  

“são estratégias que possibilitam aos pesquisadores obter dados empíricos que lhe 
possibilitam responder às suas questões investigativas’’ (Lopes, 2011:1)  

considera-se de suma importância a descrição das mesmas. 

Para a realização da presente investigação recorreu-se em primeiro lugar a 

pesquisa documental, de modo a entender o que é o Envelhecimento, e quais as 

modificações que este conceito foi sofrendo ao longo do tempo, assim como o que é o 

isolamento na idade avançada, o que leva o geronte a sentir-se isolado, e medidas 

referenciadas por autores de combate ao mesmo. Por último foi essencial pesquisar 

informação acerca das redes de suporte e entender qual a importância que estas 

redes trazem à vida do geronte. 

Numa segunda fase, foi realizada uma entrevista individual não diretiva às idosas 

participantes neste estudo, uma vez que esta é ‘’(…) utilizada para obter informações 

baseadas no discurso livre do entrevistado’’, tal como referem Hoffmann e Oliveira 

(2009:924). Os mesmos autores acrescentam ainda que esta 

 ‘’É uma técnica "muito poderosa", particularmente, para detetar atitudes, 

motivações e opiniões dos entrevistados’’. 
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 Entrevista individual não diretiva 

No presente estudo, foi usada a entrevista individual não diretiva, composta por 21 

questões, e dividida em quatro partes: a primeira parte diz respeito ao perfil das 

gerontes entrevistadas: nomeadamente a idade, estado civil, antiga profissão, número 

de filhos e netos, e com quem vive.  

Numa segunda parte, é abordado o isolamento: tenta-se perceber o que leva a 

idosa a sentir-se isolada através de cinco questões: ‘’Há quanto tempo vive na sua 

residência?’’, ‘’Como se sente ao viver neste sitio?’’, ‘’Sente-se segura?’’, ‘’Sente-se 

sozinha?’’, ‘’O que fazia antes, que agora não faz?’’.  

A terceira parte é destinada ao conhecimento da existência, ou não, de redes de 

suporte social, isto é, tenta-se perceber quais e como funcionam as redes de suporte 

social de cada participante através de outras cinco questões, nomeadamente: ‘’Os 

seus familiares vivem perto de si?’’, ‘’Costuma falar ou ver os seus familiares?’’, ‘’Tem 

contactos frequentes com os seus amigos?’’, ‘’Contacta com os seus vizinhos?’’, ‘’Se 

sim, de que forma?’’. 

 Por último, são focadas as formas de combate ao isolamento, onde se visa 

perceber o que na opinião de cada geronte poderia contribuir para que não se sentisse 

isolada, através de questões como: ‘’O que costuma fazer durante o dia, e com 

quem?’’, ‘’Como se sente ao viver neste sitio?’’, ‘’Tem algum sonho por realizar 

ainda?’’, ‘’O que acha que poderia ser feito para a senhora não se sentir isolada, ou 

para melhorar a sua situação?’’, ‘’Sente-se feliz?’’. (Apêndice 2, pág.52) 

 

 

 Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo 

O outro instrumento utilizado foi o Questionário de avaliação de bem-estar 

subjetivo (traduzido e adaptado por Ferreira,2005) de modo a avaliar a componente 

cognitiva do Bem-Estar subjetivo, pois, segundo Nunes L. (2009:26)  

‘’(…) o bem-estar subjetivo representa a avaliação que as pessoas fazem da sua 

própria vida, quer em termos de satisfação com a mesma (aspeto cognitivo), quer 

em termos das suas relações emocionais positivas e negativas (aspeto afetivo)’’. 

 

Este questionário é constituído por duas partes: ‘’Secção A: Sobre si’’, que contem 

oito itens para assinalar, nomeadamente a idade, género, estado civil, localidade, 

profissão/atividade, escolaridade, média de horas que dorme por noite e média e 

quantas vezes por semana pratica atividade física.  

A segunda parte diz respeito á ‘’Secção B: Satisfação com a vida’’, que contempla 

cinco itens, de preenchimento e perceção bastante fácil. Cada questão tem sete 
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possíveis alternativas de resposta, e cada uma dessas respostas equivale a uma 

cotação específica, nomeadamente: “Discordo Totalmente” (1 ponto); “Discordo” (2 

pontos); “Discordo Ligeiramente” (3 pontos); “Nem Concordo Nem Discordo” (4 

pontos); “Concordo Ligeiramente” (5 pontos); “Concordo” (6 pontos); “Concordo 

Totalmente” (7 pontos). Depois de somados os cinco itens é então possível calcular o 

grau de satisfação com a vida, que varia entre ou 5 e 35 pontos, e quanto mais 

elevado for esse valor, maior satisfação de vida demonstram ter. 

 Num terceiro momento existe a ‘’Secção C: A sua vida presente’’, que pretende 

que o individuo faça uma análise subjetiva, e assinale o nível de satisfação com a sua 

vida no presente. Esta secção consiste no desenho de uma escada de 10 degraus, em 

que o topo da escala (nível 10) representa a melhor vida possível que o individuo pode 

alcançar no momento, e o degrau mais abaixo (nível 0), representa a pior vida 

possível. Aqui o objetivo é que o indivíduo assinale o patamar que considera ser o seu 

nível de Satisfação com a Vida no Presente. (Anexo 1, pág.79). 

 

 

1.6 – Procedimentos 

É neste ponto que são referidos os procedimentos e as técnicas necessárias 

para que a investigação pudesse ser realizada.  

Em primeiro lugar foi imprescindível explicar pessoalmente a cada participante 

neste estudo, qual o objetivo da investigação e quais os instrumentos de recolha de 

dados que seriam utilizados, nomeadamente a entrevista individual não diretiva, e a 

aplicação do Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo.  

Em segundo lugar foi garantido a cada uma que não seriam publicadas 

fotografias das mesmas, e que os nomes utilizados para as identificar seria fictício, 

evitando assim algum constrangimento e mantendo a confidencialidade e anonimato. 

Foi ainda referido que a gravação das entrevistas serviria apenas para que o discurso 

das gerontes fosse transcrito na íntegra, e por isso as gravações de voz não seriam 

publicadas. Posto isto, e depois de cada idosa ter demonstrado interesse e 

disponibilidade em participar nesta investigação, foi agendado um dia para a 

realização de cada uma das entrevistas e para a aplicação do questionário 

anteriormente referido (um dia destinado a cada idosa). 

De referir, que as entrevistas e a aplicação do Questionário de avaliação de 

bem-estar subjetivo foram realizadas na habitação de cada uma das gerontes, a 

pedido das mesmas, por se sentirem mais confortáveis, e foram decorrendo de forma 

calma, com linguagem acessível e com algumas pausas, para que a participante não 
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se sentisse pressionada. A duração de cada entrevista e aplicação do Questionário foi 

de aproximadamente duas horas.  

As entrevistas foram gravadas, de modo a que o diálogo entre entrevistador e 

entrevistado fosse transcrito na íntegra. Após essa transcrição, realizou-se uma leitura 

e análise cuidada das mesmas.  

Relativamente ao Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo, cada 

geronte assinalou as suas próprias respostas, para evitar desconforto ou algum tipo de 

represália, no entanto a entrevistadora leu todas as instruções e referiu como se 

deveria responder a este questionário.  

Foi sempre referido que quaisquer respostas aos instrumentos de recolha de 

dados seriam válidas, pois não existiam respostas certas ou erradas. 

 

 

1.7– Apresentação e Análise de Resultados 

 

Neste contexto é importante referir os dados que foram obtidos através das 

entrevistas individuais não diretivas, e da aplicação do questionário de avaliação de 

bem-estar subjetivo. 

No que diz respeito às entrevistas, cada uma delas foi devidamente analisada, de 

forma individual, e posteriormente de forma coletiva, para que fosse possível obter 

uma visão global acerca do problema estudado: Envelhecimento e isolamento da 

pessoa mais velha. 

Posteriormente foi aplicado um Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo, 

realizando-se exatamente o mesmo procedimento: análise individual e posteriormente 

análise coletiva, de modo a verificar o nível de satisfação da qualidade de vida das 

idosas. 

 

1.7.1. Dados referentes à Entrevista individual não diretiva sobre o 

isolamento na pessoa idosa  

 

Apresentação Descritiva dos dados 

As Entrevistas aplicadas às idosas residentes na cidade de Elvas assumiram um 

papel muito importante no âmbito deste trabalho de investigação na medida em que, 

através deste instrumento de recolha de dados foi possível verificar a visão das 

gerontes acerca do isolamento, e perceber o que estas pensam sobre estre problema 

social. 
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É importante referir que todas as perguntas foram respondidas, embora umas de 

forma breve, outras de forma mais morosa.  

Depois de aplicada, cada entrevista foi analisada a nível individual e 

posteriormente coletivo.  

Em suma, é importante referir que E1 significa entrevistada 1; E2, entrevistada 2; 

E3, entrevistada 3; E4 entrevistada 4, E5, entrevistada 5; e que todos os nomes 

(Maria, Amália, Rosário, Rosa e Conceição) são nomes fictícios, tal como acordado 

com cada idosa antes da entrevista. 

 

 Entrevistada 1 (E1) –  ‘’Maria’’ 
A entrevistada 1 (E1), de nome fictício Maria, é residente em Elvas, tem 66 

anos de idade, é divorciada, e tinha como antiga profissão o trabalho de lavoura. Tem 

duas filhas, quatro netos, atualmente vive sozinha e refere que se sente um pouco 

insegura, e ás vezes sozinha na sua casa.  

 A participante refere ser capaz de fazer todas as atividades que realizava 

antes, no entanto, menciona que as realiza de forma mais morosa.  

No que diz respeito às suas redes de suporte, os familiares vivem perto de si. 

 Relativamente às atividades diárias, a geronte refere que costuma ler, ver 

televisão e costurar, no entanto essas atividades são praticadas em casa, sozinha. 

 A idosa menciona também que uma vez que tem medo de andar sozinha na 

rua acaba por se isolar em sua casa, pois é nesse local que se sente mais segura.  

Quando foi questionado á idosa o que poderia ser feito para que não se 

sentisse isolada, ou para melhorar a sua situação, a idosa respondeu que gostava de 

fazer mais atividades com as amigas.  

 

 Entrevistada 2 (E2) –  ‘’Amália’’ 
A entrevistada 2 (E2), de nome fictício Amália, é residente em Elvas, tem 70 anos 

de idade, é viúva, e sempre foi doméstica. Tem dois filhos, cinco netos, e vive sozinha 

desde que ficou viúva. Refere que passa bastante tempo sozinha. Sente-se um pouco 

insegura, e sozinha.  

A participante refere já não conseguir fazer as suas antigas caminhadas, nem 

suportar os sacos das compras.  

No que diz respeito às suas redes de suporte, os familiares vivem perto de si, e 

tem pouco contacto com os amigos e vizinhos. 

Relativamente às atividades diárias, a geronte refere que costuma fazer as 

atividades diárias da casa, e fazer renda, no entanto, essas atividades são praticadas 

em casa, sozinha. 
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Ao viver nesta situação, a idosa refere sentir-se bastante sozinha.  

Quando foi questionado o que poderia ser feito para que não se sentisse isolada, 

ou para melhorar a sua situação, respondeu que gostava de ter vontade de sair de 

casa. Posto isto, acaba por referir que não se sente feliz. 

 

 Entrevistada 3 (E3) –  ‘’Rosário’’ 
A entrevistada 3 (E3), de nome fictício Rosário, é residente em Elvas, tem 83 anos 

de idade, é casada, e era “serva”. Tem três filhos, sete netos, atualmente vive com o 

marido. 

A participante refere ser capaz de fazer todas as atividades que realizava antes, no 

entanto, menciona que as realiza de forma mais morosa.  

No que diz respeito às suas redes de suporte, os familiares vivem perto de si. 

Relativamente às atividades diárias, a geronte refere que costuma ouvir rádio, 

escrever e fazer as atividades domésticas com o marido.  

A idosa menciona que se sente sozinha quando o marido não está presente.  

Quando foi questionado o que poderia ser feito para que não se sentisse isolada, 

ou para melhorar a sua situação, respondeu que lhe falta falar, conviver e desabafar 

com outras pessoas. 

 

 Entrevistada 4 (E4) –  ‘’Rosa’’ 
A entrevistada 4 (E4), de nome fictício Rosa, é residente em Elvas, tem 84 anos de 

idade, é viúva, e trabalhou numa fábrica de fechaduras. Tem três filhos, sete netos, e 

atualmente vive sozinha.  

A participante refere ser capaz de fazer todas as atividades que realizava antes.  

No que diz respeito às suas redes de suporte, os familiares vivem perto de si (á 

exceção de uma filha e duas netas que vivem em Águeda). 

Relativamente às atividades diárias, a geronte refere que de manhã vai tomar café 

e comprar o pão com uma amiga. Depois costuma ouvir rádio, ver televisão, cuidar do 

cão e visitar a sua filha.  

Quando foi questionado o que poderia ser feito para que não se sentisse isolada, 

ou para melhorar a sua situação, respondeu que seria muito bom conviver com outras 

pessoas e elaborar trabalhos manuais.  

 

 Entrevistada 5 (E5) –  Conceição 

A entrevistada 5 (E5), de nome fictício Conceição, é residente em Elvas, tem 88 

anos de idade, é casada, e era cozinheira. Tem cinco filhos, quatro netos, e 

atualmente vive com o marido.  
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O contacto que a ‘’Conceição’’ tem com as suas redes de suporte social, 

nomeadamente família, amigos e vizinhos, não é frequente. 

Relativamente às atividades diárias, a geronte refere que costuma realizar as 

tarefas diárias de casa sozinha.  

Menciona que ter escadas em casa condiciona-a muito, o que faz com que se isole 

em casa.  

Quando foi questionado o que poderia ser feito para que não se sentisse isolada, 

ou para melhorar a sua situação, respondeu que gostava de conviver mais e estar 

mais acompanhada.  

 

Análise  “fina” das entrevistas  

Para que fosse possível uma análise cuidada utilizou-se a técnica de analise de 

conteúdo proposta por Bardin (2006), uma  

‘’(…) técnica refinada, que exige muita dedicação, paciência e tempo do 

pesquisador, o qual tem de se valer da intuição, imaginação e criatividade, 

principalmente na definição de categorias de análise’’ 

 

Grzybovski D., e Mozzato A., (2011:732) 

 

Após a transcrição integral das entrevistas estas foram divididas em unidades de 

sentido encontrando-se três partes logicas: domínios, categorias e subcategorias.  

Os dados mostram-nos que o grande Domínio diz respeito ao Isolamento, o que é 

natural porque é o tema deste estudo. É, no entanto, importante salientar que neste 

grande domínio a categoria que se evidencia diz respeito ao motivo do isolamento, 

com 25 unidades de registo.  

 

Quadro nº1 – Motivo do isolamento 

Motivo do Isolamento 

Subcategoria Freq.ª 

Tempo de permanência na 

residência 

7 

Zona de conforto 8 

Segurança Nem sempre 7  

10 Sempre 3 

 

Os dados apresentados no quadro nº1 referentes à categoria – Motivo do 

Isolamento mostram-nos que esta se subdivide em 3, em que as duas primeiras – 

Tempo de permanência na residência; Zona de conforto – com 7 e 8 unidades de 
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registo, indicam que o isolamento sentido não é devido a fatores geográficos, uma 

vez que estas pessoas consideram que aquela zona residencial é a sua zona de 

conforto porque “sempre vivi aqui “. 

 

Neste mesmo Domínio também se encontra a categoria Sentimentos dos idosos 

face ao isolamento, que se subdivide em: solidão, relacionamentos interpessoais, 

autoconfiança e reconhecimento das limitações, com um total de 21 unidades de 

registo. 

Assim, torna-se importante referir que a convivência é um fator muito 

importante na vida da pessoa mais velha, tal como demonstra a E4, que é a 

participante que verbaliza conviver mais com outras pessoas e que apresenta uma 

maior satisfação com a sua vida. 

 

Quadro nº2 – Sentimentos dos idosos face ao isolamento 

Sentimentos dos idosos face ao 
isolamento 

Subcategoria Freq.ª 

Solidão 10 

Relacionamentos interpessoais 3 

Autoconfiança 3 

Reconhecimento das limitações 5 

 

Esta categoria é igualmente importante já que mostra os sentimentos que os 

idosos têm face ao isolamento, ou seja, a maior parte das idosas afirmam sentir-se 

sozinhas, com 10 unidades de registo. Também podemos verificar com 5 unidades de 

registo que as idosas reconhecem ter limitações. 

 

O terceiro Domínio é respeitante às Redes de suporte social, que como se pode 

verificar têm um papel fundamental na vida dos gerontes, já que é nestas redes 

que normalmente os idosos vêm o apoio que precisam. Assim sendo, a primeira 

categoria diz respeito à Família. 
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Quadro nº3 - Família 

Família 

Subcategoria Freq.ª 

Distância a que vivem os 

familiares 

Vivem perto 5  

6 Vivem longe 1 

Contacto com familiares Frequente 1 

 

A primeira subcategoria é a da distancia dos familiares, que neste caso não é um 

fator relevante uma vez que os familiares vivem relativamente perto das gerontes, o 

que acaba por demonstrar que não basta viver perto, é sim importante dar o apoio 

que o geronte precisa.  

Posto isto, surge naturalmente a subcategoria do contacto com familiares, com 6 

unidades de registo, e que vem mais uma vez confirmar que não basta uma rede de 

suporte social próxima, esta tem que estar acessível. 

 

A segunda categoria deste domínio tem a ver com o contacto com os amigos, em 

que nenhuma das participantes considera frequente, focando duas participantes pouco 

contacto. 

  

Quadro nº4 - Amigos 

Amigos 

Subcategoria Freq.ª 

Contacto com 

amigos 

Regular 3  

5 Pouco 1 

Nenhum 1 

 

 

No que respeito à terceira categoria (contacto com os vizinhos) também podemos 

ver pelos dados do quadro nº5 que só há cinco unidades de registo 

 

Quadro nº5 – Vizinhos 

Vizinhos 

Subcategoria Freq.ª 

Contacto com 

vizinhos 

Companheirismo 3 5 

 Precário  2 
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As duas  categorias que se acabaram de apresentar com 5 unidades de registo 

cada uma, acabam por vir a afirmar uma vez mais que uma rede de suporte firme 

não significa apenas viver perto, ou falar todos os dias, mas sim um apoio na 

vida do geronte. 

 

Por fim, temos o domínio das formas de combate ao isolamento. Este domínio 

apresentou um total de 31 unidades de registo, o que nos permite analisar se as 

ocupações das participantes são formas de combate ao isolamento.  

A primeira categoria com maior unidade de registo é a das atividades diárias 

(quadro nº6),  subdividindo-se em atividades domesticas (5 unidades de registo), e as 

atividades de lazer (9 unidades de registo). Podemos afirmar que as atividades que 

as gerontes fazem diariamente, não são suficientes para que o sentimento de 

isolamento diminua embora saibamos que estas evidenciam mais atividades de lazer 

do que atividades domésticas. 

 

Quadro nº6 – Atividades diárias 

Atividades diárias 

Subcategoria Freq.ª 

Atividades domésticas 5 14 

Atividades de lazer 9 

 

A Categoria que se segue diz respeito a fomentar relações interpessoais, e contem 

12 unidades de registo, o que significa que estas pessoas têm consciência daquilo que 

poderia contribuir para que não se sintam isoladas, ou para minimizar esse 

sentimento, tal como é verificável na Grelha de análise de conteúdo das entrevistas 

nos apêndices (pág. 77). 

 

Por fim, situa-se os sonhos por realizar, onde todas as idosas referem ainda ter um 

sonho. 

 

 

Quadro nº7 – Sonhos por realizar 

Sonhos por realizar 

Subcategoria Freq.ª 

Sonhos 5 
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Todos estes dados contam nas Grelhas de análise de conteúdo das entrevistas, 

(apêndice 4 pág 71). 

 

 

 1.7.2.- Questionário de avaliação de bem-estar subjetivo 

O questionário de avaliação de bem-estar subjetivo aplicado às participantes 

residentes na cidade de Elvas assumiu um papel igualmente importante neste trabalho 

de investigação, já que foi através deste instrumento de recolha de dados, que foi 

possível avaliar a componente cognitiva do Bem-Estar subjetivo.  

   

Depois de aplicados, cada Questionário foi analisado a nível individual e 

posteriormente coletivo.  

Voltamos a referir que E1 significa entrevistada 1; E2, entrevistada 2; E3, 

entrevistada 3; E4 entrevistada 4, E5, entrevistada 5; e que todos os nomes (Maria, 

Amália, Rosário, Rosa e Conceição) são nomes fictícios, tal como acordado com cada 

idosa. 

 Após uma análise cuidada do Questionário foi possível perceber na Secção A 

(Sobre si), que todas a idosas são neste momento reformadas, e nenhuma refere 

praticar atividade física.  

 A Secção B, diz respeito á Satisfação com a vida, e é nesta secção que as 

entrevistadas E1 e E4 demonstram ser as gerontes com maior satisfação com a vida, 

já que responderam positivamente a todas as questões (5). Contudo, também as 

entrevistadas E3 e E5 indicaram ter um nível elevado de satisfação com a vida, pois 

responderam de forma positiva na sua maioria, isto é, 4 das questões. Por outro lado, 

apenas uma das entrevistadas (E2) apresentou ter pouca satisfação com a vida, já 

que respondeu negativamente a 4 das questões.  

 No que diz respeito á Secção C: A sua vida presente, composta por 14 

questões, as respostas também divergiram, isto é, a E4 é a idosa que apresenta ter 

um maior nível de satisfação com a vida, já que respondeu de forma positiva a 10 

questões, seguida da E1 que respondeu positivamente á maioria das questões (8), ou 

seja, apresenta um elevado grau de satisfação com a vida presente. No que diz 

respeito á E3, esta respondeu positivamente a 7 questões, ou seja, demonstrou ter um 

grau de satisfação com a vida presente médio. As participantes E5 e E2 foram as 

idosas que apresentaram níveis mais baixos de satisfação com a vida presente, a E5 

com 6 questões positivas, e a E2, com apenas 5 questões positivas. 
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II – Segunda fase da Investigação – Enunciado do Problema/ Necessidade  

 

 Em suma, podemos referir mais uma vez que os instrumentos utilizados 

(escala e questionário) tiveram grande importância neste trabalho de investigação, já 

que foi através destes que foram atingidos os nossos objetivos. 

De acordo com as respostas dadas pelas participantes foi possível perceber 

que a principal razão do sentimento de isolamento devia-se ao facto de as 

participantes terem perdido a vontade de sair de casa, tal como refere a participante 1 

quando diz que evita andar na rua sozinha porque tem medo, mas ao mesmo tempo 

em casa sente-se isolada. Outro exemplo foi a participante E5, que refere estar em 

casa durante muito tempo sozinha, a realizar as suas atividades domésticas, e isso faz 

com que também se sinta sozinha. A participante E4 foi aquela que demonstrou 

menos isolamento, já que é a participante que sai de casa com mais frequência. Quer 

isto dizer que quanto mais a pessoa sair de casa para conviver, ou se socializar, 

menos probabilidade tem de se sentir isolada. Estas respostas permitem-nos dizer que 

as respostas ao questionário permitiram atingir o objetivo - conhecer quais as razoes 

que levam a pessoa mais velha a sentir que está isolada.  

Um outro dos objetivos traçados para esta investigação foi - analisar se o 

nível de satisfação de qualidade de vida está relacionado com o sentimento de 

isolamento. Através do cruzamento de dados das respostas ao questionário de 

avaliação de bem-estar subjetivo e das entrevistas, verificou-se que existe realmente 

uma relação entre eles, vejamos: 

- A participante E4 é aquela que demonstra ter uma maior satisfação com a 

vida, seguida da participante E1, nas entrevistas foram as que referiram sair mais de 

casa, conviverem mais, e por isso não se sentirem tão isoladas; 

-As participantes E3 e E5 têm menor nível de satisfação com a vida, e nas 

entrevistas referiram sair menos de casa, e conviverem menos. 

- Por último e testemunhando a relação estão os resultados da participante E2, 

que das cinco é a que apresenta uma menor satisfação com a vida, e que refere 

passar muito tempo em casa sozinha, e também não tem vontade de sair. 

Por ultimo, em relação a outro dos objetivos desta investigação -sinalizar 

formas de prevenir o sentimento de isolamento – os dados da investigação 

mostram-nos  que é a interação com outros, como as resposta de E1 e E5  e E3 

documentam ao referirem  a o convívio com outras pessoas. Também o testemunho 

da participante E2 reforço essa conclusão uma vez que realça a importância da 

vontade de sair de casa. 
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Estes dados vão ao encontro do recomendado pela DGS (s/d:5) quando afirma 

que para existir uma prevenção do isolamento é muito importante a convivência. Como 

foi referido na parte teórica Carreira (2008) considera que esta prevenção é da 

responsabilidade de todos nós enquanto cidadãos, pela dinamização de atividades em 

que os gerontes participem e incentivando redes de suporte social. 

 Paço (2016:46) refere que que as redes de suporte social têm um papel 

fundamental na vida da pessoa mais velha, já que é nesta rede que a pessoa conta 

com a maior proximidade e interação.  

Concluindo, é ao 

 ‘’(…) tentar conhecer novas pessoas e fazer novas amizades; Participar em 

atividades sociais voluntárias; Transmitir conhecimentos e experiências a outras 

pessoas; Encontrar novos canais de comunicação entre pessoas da mesma 

geração e de outras gerações; Envolver-se em grupos de convívio, atualização 

cultural; (…)” 

(Op cit., 2016:47) 

 

Que se atua de forma preventiva a este problema, convivendo, socializando, tendo atividades 

de lazer. 

 

Desta forma, ao aplicar os dois instrumentos de avaliação, foi possível 

responder ao objetivo principal desta investigação: analisar formas de combate ao 

sentimento de isolamento na pessoa mais velha. Assim sendo, foi possível verificar 

que quanto mais a pessoa sair de casa, socializar, conviver, menos 

probabilidade tem de se sentir isolada. Também continua a ser importante para o 

individuo 

 

“Investir em si próprio, cuidando da saúde mental e física; convencer-se que a adaptação 

às mudanças naturais da velhice traz dificuldades, mas que isso não implica o afastamento 

social, inatividade, isolamento, depressão (...)”  

(Paço, 2016:47) 

 

Tal como foi referido anteriormente. 

 

Podemos afirmar que é importante encontrar formas que permitam uma maior 

socialização das participantes. 
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III -   Terceira fase da Investigação – Planificação do Projeto de 

Intervenção 

 

3.1. Fundamentação do Projeto de Intervenção 

Em primeiro lugar torna-se imprescindível referir o que é um Projeto de 

intervenção. Assim sendo, 

‘’um projeto de intervenção indica o rumo que se deve percorrer, correspondendo 

ás tomadas de decisões pelos agentes que o concebem, planejando, executando 

e avaliando sempre, tendo por base a organização do trabalho de forma integral’’.  

 

Santos (2011:1) 

 

O mesmo autor (2011:1) acrescenta ainda que o Projeto de intervenção 

 ‘’(…) É, portanto, um instrumento teórico-metodológico em busca de um 

caminho que remeterá á realização da melhor maneira possível para uma ação 

almejada’’.  

 

Quer isto dizer que um Projeto de intervenção é no fundo o traçar de um 

caminho, de forma planeada de modo a atingir os objetivos a que nos propomos. 

Face aos dados encontrados o projeto proposto pretende em primeira instancia a 

socialização, e minimização do isolamento das participantes no estudo.  

A exploração documental realizada na primeira parte deste trabalho permite-nos 

afirmar que o combate ou minimização deste problema social do isolamento, só será 

conseguido através de algumas medidas de prevenção, nomeadamente a convivência 

com outras pessoas, o continuar a ter uma vida ativa (participar na sociedade 

sentindo-se útil nas atividades em que participa), e que tenha as suas redes de 

suporte social (família, amigos e vizinhos) próximas   que possibilitem interações, pois 

é nestas redes que o idoso encontra a maior parte das vezes o apoio de que necessita 

de modo a satisfazer as suas necessidades básicas. 

Contudo, é importante referir que estas medidas de prevenção são da 

responsabilidade não apenas do idoso, ou das suas redes de suporte social, mas de 

todos nós enquanto cidadãos. 

Pretende-se com implementação do Projeto contribuir para que se crie ou 

fortaleça um sentimento de autoconfiança e uma melhoria de autoestima, já que as 

pessoas mais velhas continuam a ser muito importantes na nossa sociedade são uma 

faixa etária que continua a interessar aos mais novos.   
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Este projeto pretende no fundo, que as pessoas mais velhas se sintam 

integradas, acompanhadas, e que acima de tudo se tornem mais sociais, ativas, com 

maior autoestima e felizes, respondendo às necessidades encontradas. 

 

 

3.2. Apresentação do projeto – Agir e Conviver 

Desde o início, as cinco participantes demonstraram estar bastante interessadas e 

motivadas em encontrar atividades de convívio, pelo que o delineamento do projeto foi 

feito em conjunto numa primeira reunião/sessão em Fevereiro  

ocorreu passados oito dias após a análise dos resultados. 

 

Objetivo – Sentir uma razão para não ficar só  

 

 Uma vez que todas as participantes gostavam de realizar trabalhos manuais foi 

acordado que se iriam efetuar encontros semanais entre as participantes, e nesses 

mesmos encontros iriam ser efetuados alguns trabalhos manuais com materiais 

reciclados, que posteriormente seriam oferecidos aos seus familiares, para que 

também estes tivessem conhecimento do que se ia fazendo ao longo das sessões 

durante os próximos 3 meses – Fevereiro; Março; Abril num total de 13 sessões –  

 

Também se acordou que todos os encontros seriam realizados na casa de uma 

das participantes, já que essa era a casa que ficava mais próxima da casa de todas as 

participantes, local amplo, com bons acessos, e com um ambiente calmo que permite 

este convívio. 

 

2ª sessão   

 O primeiro encontro entre as participantes deu lugar á realização de um bolo 

(Apêndice 5 fig. 1) que acabou por ser o lanche de todas, enquanto conviviam e se 

socializavam, já que neste dia ainda não existiam materiais suficientes para dar início 

aos trabalhos manuais.  

 

3ª sessão 

Nesta sessão deu-se início aos trabalhos manuais e como ainda estavam a 

conhecer-se levaram para a sessão as rendas que estavam a fazer e entre amostras 

de pontos e linhas decorreu a conversa. O tempo foi passando e só se deu por ele 

porque a luz do dia começou a esmorecer. (Apêndice 5 fig. 2) 
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4ºsessão  

Foi uma sessão de apresentação de materiais para possíveis trabalhos que 

poderiam fazer. Mostraram-se mais descontraídas, a familiaridade entre o grupo 

começou a estar patente. A constatação do frio que se fazia sentir levou a outras 

associações, e de associação em associação, entre sorrisos e ideias, acharam por 

bem fazer bonecos de neve em cartão e lã. (Apêndice 5 fig. 3) 

 

 

5ª sessão 

Como na sessão anterior tinham recordado, e trocado, diferentes formas de fazer 

bonecos, resolveram continuar a fazer bonecos, agora em feltro e a servirem de porta 

chaves (Apêndice 5 fig. 4). 

Ao longo da sessão o riso surgiu, e houve verbalizações de ‘’o tempo passa rápido 

aqui’’. Como o trabalho exigia minucia, os bonequitos foram levados para serem 

terminados em casa. A tarde terminou com um desejo de que a próxima chegasse 

rápido e com – “só de pensar no que podemos fazer já tenho a cabeça ocupada”. 

Podemos dizer que o sentimento de solidão surge quando nem “as ideias nos 

acompanham”.  
 

6º sessão 

 A partir desta sessão notou-se a familiaridade entre as participantes. Os porta 

chaves estavam prontos e como tinham trabalhado com feltro resolveram fazer porta 

documentos (Apêndice 5 fig. 5). Os tópicos de conversa surgiam rápidos. Falavam das 

novidades da cidade, mostravam interesse “por mexericos”. Comparavam o que 

acontecia, com situações do seu tempo. O ’vimos distrair-nos este bocadinho é que 

nos faz falta’ foi verbalizado com espontaneidade e confirmado por todas. 

 

7ª sessão 

A alegria com que se cumprimentavam no início da sessão mostrou que o convívio 

era a espera de momento desejado que “fazia encher o coração de alegria” como dizia 

a raposa ao principezinho . 

A troca de recordações e emoções foi natural e as boneca em Eva (Apêndice 5 fig. 

6) tomavam forma, tal como as recordações do que faziam às suas crianças no tempo 

em que “as estavam  a criar” 
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8ª-13ª 

 As sessões continuaram e caixas em madeira e tecido, em tecido e lã, mealheiros 

em cartão e cartolina, marcadores em cartolina e fitas de finalistas (Apêndice 5 fig.7) 

foram realizadas com prazer e muita alegria.  As sessões promoveram não só a 

socialização, mas também a partilha de experiências, conhecimento, emoções e 

principalmente o desejo de não estar de só e a vontade de procurar o outro. 

Foi possível verificar a importância deste projeto e a satisfação das gerontes em 

participar no mesmo, nomeadamente com testemunhos como: ‘’gosto muito de estar 

aqui’’; ‘’vimos distrair-nos este bocadinho que nos faz falta’’; ‘’é um bocadinho que se 

passa’’; ‘’tenho a cabeça ocupada’’. 

 

3.3.Avaliação do Projeto 

 

O grande objetivo deste Projeto foi a minimização do problema do isolamento, 

através da promoção da socialização, do diálogo, da partilha de experiências…  

Sem dúvida alguma essa objetiva foi alcançado, uma vez que foi bastante visível, 

com o decorrer das sessões, a alegria com que as participantes mostravam os seus 

trabalhos o que revela maior bem estar e aumento de autoestima. As participantes 

foram revelando, com o passar dos encontros, estarem mais ativas, e sentirem-se 

mais acompanhadas. Inclusive quando questionadas sobre os benefícios do projetos 

foram citadas frases como: ‘’É um bocadinho que agente aqui passa distraídas’’; 

‘’Sempre falamos umas com as outras e estamos em convivência está a perceber?’’; 

‘’Gosto muito de estar aqui com todas’’. 

Como se mostrou na apresentação do projeto, no início do Projeto as gerontes 

demonstravam estar ainda um pouco retraídas, mas com o passar dos dias foram 

ficando cada vez mais á vontade umas com as outras e com a própria investigadora. 

É de realçar que o facto de os encontros serem realizados na casa de uma das 

idosas (por uma questão de proximidade) proporcionou um ambiente mais calmo e 

familiar que deixou as idosas mais tranquilas. 

A investigadora pôde acompanhar de perto todos os encontros das idosas, e assim 

verificar que existiu realmente uma grande evolução e mudança na vida destas 

pessoas positivamente. 

Ao longo da implementação deste Projeto, alguns familiares dirigiram-se á 

investigadora dando-lhe os parabéns e mostrando-se muito satisfeitas, uma vez que 

também eles notaram uma grande melhoria a nível social dos idosos, bem como uma 

autoestima mais elevada e uma maior felicidade por parte das mesmas. 
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Este Projeto irá ter continuidade, mesmo depois deste trabalho académico ser 

entregue, já que as participantes mostraram esse interesse, e também porque a 

investigadora sente que a continuidade do mesmo será muito importante, não apenas 

para estas cinco pessoas, mas futuramente para outras que também queiram fazer 

parte deste grupo.  

No entanto, a continuidade deste Projeto terá uma nova proposta, isto é, o 

encontro entre as participantes será realizado não sempre na mesma casa mas sim de 

forma rotativa em casa de cada uma das participante, após combinação prévia.  

Pensa-se que com esta mudança se promove a pro-atividade pois para além das 

atividades realizadas nas sessões, têm de organizar o espaço para que as 

participantes possam ser recebidas.  

Neste momento o facto de os encontros serem realizados em casa de uma única 

participante, é pela proximidade e porque esta participante tem algum medo de andar 

sozinha na rua. A nova proposta tem implícito que esta passe a sair da sua casa e a 

confiar em quem a acompanhe. 

A investigadora não pode terminar esta avaliação sem referir o quanto este projeto 

contribuiu para a sua realização pessoal uma vez que permitiu que convivesse de 

perto com o problema do isolamento e como este poderia ser minimizado. 

   Em suma, a investigadora está grata por ter tido a oportunidade de realizar  

este estudo, pelo quanto ele contribuiu para a sua formação profissional e pessoal, e 

por verificar a forma positiva como influenciou a vida das idosas, a vida das suas 

famílias e a sua própria vida. 
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Conclusão 

O envelhecimento é hoje visto na maior parte das vezes como um problema 

social, e não como uma conquista da humanidade. Isto, porque com o avanço da 

idade surgem novos problemas, com os quais não estamos preparados para lidar, ou 

sobre os quais pouco sabemos. Assim, surge o facto de também as respostas sociais 

para estes problemas/necessidades não serem suficientes, ou por serem frágeis, ou 

porque a população não está suficientemente informada para fazer uso das respostas 

ou ferramentas que podem estar ao seu dispor. 

 Face ao envelhecimento do interior do país, zona de residência da 

investigadora, um dos problemas com que esta se confrontou com o passar dos anos, 

foi o facto de o Envelhecimento estar constantemente associado ao isolamento. Este 

facto levou-a a procurar responder à questão: ‘’Será que o Envelhecimento é sinónimo 

de isolamento?’’. A verdade é que embora nem todos os idosos partilhem a opinião de 

que se sentem isolados, este afeta grande parte dos indivíduos, acabando por afetar 

as suas vidas, de forma tão brusca e afincada, que em casos extremos pode levar á 

depressão.  

 Este estudo ao recair sobre um pequeno número de participantes, não pode 

ser generalizado pois mostra uma realidade muito concreta, no entanto acaba também 

por demonstrar a importância de se estudar microssistemas para que se encontre 

dentro deles forças para a solução das suas próprias necessidades, que se podem 

tornar problemas. 

Com este trabalho concluiu-se que não existe necessariamente uma relação direta 

entre isolamento e pessoas idosas, mas sim alguns fatores sociais ou pessoais que 

contribuem para este isolamento. Isto é o isolamento não é apenas sentido por 

pessoas que vivem isoladas, ocorre também em pessoas que vivem com as suas 

famílias ou no seio das mesmas, no entanto existe uma elevada falta de participação 

do geronte nas atividades familiares, falta de afeto e de comunicação.  

Assim sendo, e uma vez que este problema demonstrou ser um facto bastante 

acentuado nesta faixa etária, é importante sem duvida perceber o que leva o idoso a 

sentir que está realmente isolado, e articular com ele estratégias que o possam libertar 

desse sentimento. O Projeto que se implementou “ Sentir uma Razão para Não Estar 

Só” , pretendeu minimizar esse problema promovendo a socialização, diálogo e 

partilha de novos interesses, experiências e conhecimentos.  

Contudo, é importante referir que o papel da família é, e continuará a ser 

fundamental na vida de qualquer idoso, pois embora os papeis sociais se tenham 

vindo a alterar com o passar dos anos, (idoso deixou de ser visto como o portador de 

conhecimento, para passar a ser visto essencialmente como alguém dependente que 
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trás mais despesa, responsabilidade e fatiga), é na família que este continua a ver o 

seu suporte, a sua segurança, o carinho, amor e afeto. Alguns gerontes quando 

consideram que começam a ser um estorvo ou problema na vida dos seus familiares, 

isolam-se  pensando que assim demonstram que não necessitam de tantos cuidados. 

Os idosos estão nas suas casas, vão realizando as suas tarefas, com mais ou menos 

dificuldade, mas sem demonstrar que necessitam de ajuda. 

Neste sentido torna-se de extrema importância a sensibilização para este 

problema, e para o facto de consciencializar os jovens e não jovens de que os 

gerontes continuam a ser importantes na sociedade, e que podem continuar a 

contribuir para a mesma. É importante que os idosos se sintam então, satisfeitos no 

seu dia-a-dia, com as suas escolhas, que sintam que têm independência, autonomia, e 

acima de tudo valor. 

Contudo este tema acaba por ser bastante delicado, por isso é necessário que 

seja realizada uma abordagem sempre muito cuidada aos gerontes, de forma a não 

ferir suscetibilidades ou causar algum desconforto.  

A criação e implementação do Projeto que pretendeu responder ao sentimento 

de solidão veio confirmar o exposto na parte teórica:  o bem-estar do idoso está sem 

dúvida em primeiro lugar, e  este bem-estar não depende apenas do próprio individuo, 

mas de todos nós, já que existe responsabilidade social. Assim sendo, é importante o 

envolvimento e contribuição de todos para que esta faixa etária não se sinta sozinha, 

isolada ou esquecida.  

O estudo que se realizou foi só uma pequena janela aberta para um problema.  

Seria importante aumentar a zona de abrangência do estudo e arranjar formas 

de divulgar os trabalhos executados na comunidade, não ficando limitados à própria 

família. Uma proposta para a continuidade desta linha de investigação é transformar 

os mais velhos em professores dos mais novos, ensinando-os a realizar atividades, 

jogos; brinquedos... do seu tempo de meninos-moços. 
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GUIÃO 

 

Objetivos da entrevista:  

 Verificar o perfil dos gerontes (idade da geronte, estado civil, antiga profissão, 
numero de filhos e netos);  

 Verificar o que leva as idosas a sentir que estão isoladas; 
 Perceber o que na opinião de cada geronte poderia contribuir para não se 

sentirem isoladas; 
 Entender quais as redes de suporte de cada idosa, e como funcionam;  

  
 

Blocos Objetivos Específicos Formulário de preguntas 
Bloco I 

 
- Legitimação da 

entrevista e motivação da 

entrevistada; 

- Estimular o envolvimento 

da entrevistada; 

 
 
- Legitimar entrevista; 

- Motivar a entrevistada a 

participar neste trabalho, 

respondendo acerca do 

isolamento sentido por cada 

uma delas; 

 
 
- Informar a entrevistada acerca dos 

objetivos do presente trabalho; 

- Reforçar a importância da 

participação da geronte neste 

trabalho; 

- Garantir confidencialidade dos 

dados pessoais da geronte; 

- Pedir autorização para gravar a 

geronte durante a entrevista; 

- Agradecer a disponibilidade da 

geronte em responder á entrevista; 

 

Bloco II 
 
- Perfil das gerontes 

entrevistadas; 

 
 
- Recolher dados para 

caraterizar o perfil dos 

gerontes;  

 
 
- Idade da geronte; 

- Estado civil; 

- Antiga profissão; 

- Numero de filhos; 

- Numero de netos; 

 
Bloco III 

 
- Isolamento; 

 
 
- Verificar o que leva as 

idosas a sentir que estão 

isoladas; 

 

 
 
- Há quanto tempo vive naquele local; 

- Com quem vive; 

- Como se sente ao viver naquele 

sitio; 
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- Sente-se segura? 

- Sente-se sozinha? 

- O que fazia antes, que agora não 

faz? 

Bloco IV 
 
- Causa do isolamento 

 

 

- Perceber o que na opinião 

da geronte poderia 

contribuir para que não se 

sentissem isoladas; 

 

 

- O que costuma fazer durante o dia, 

e com quem? 

- Desde quando se sente isolada, e 

porquê? 

- Tem algum sonho por realizar 

ainda? 

- O que acha que poderia ser feito 

para a senhora não se sentir isolada, 

ou para melhorar a sua situação? 

- 

Bloco V 
 
- Redes de Suporte Social 

 

 

- Perceber quais e como 

funcionam as redes de 

suporte social da geronte; 

 

 

- Os seus familiares vivem perto de 

si? 

- Costuma falar ou ver os seus 

familiares e amigos? 

- Como descreve a relação que tem 

com eles? 
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Entrevista ‘’ Maria’’ 

22 de Fevereiro de 2017 

 

Entrevistadora: Muito boa tarde, em primeiro lugar agradeço bastante a sua disponibilidade 

em responder a esta entrevista. Tal como falámos há pouco o grande objetivo desta entrevista 

é tentar perceber se realmente se sente isolada, qual o motivo para se sentir dessa forma, e 

tentar entender de que forma, na sua opinião pessoal isso podia mudar. Outro aspeto 

importante, será entender o seu quadro familiar, ou seja, entender que tipo de relação mantém 

com os seus familiares amigos ou vizinhos. Agradeço-lhe desde já a sua disponibilidade em 

responder a esta entrevista, contribuindo assim para a realização deste trabalho. Assim sendo, 

em primeiro lugar, gostaria de saber a sua idade.  

 

Entrevistada: Olhe tenho 66 anos, fiz há pouco tempo. 

 

Entrevistadora: Qual é o seu estado civil? 

 

Entrevistada: Sou divorciada, desde 1993… há 23 anos, faz em maio 24 anos. 

 

Entrevistadora: Qual era a sua antiga profissão? 

 

Entrevistada: Olhe filha, eu fiz um bocadinho de tudo… mas onde trabalhei mais tempo foi no 

campo, na lavoura. 

 

Entrevistadora: Quantos filhos tem? 

 

Entrevistada: Tenho duas filhas, uma de 46 anos, e outra de 32. 

 

Entrevistadora: Quantos netos tem? 

 

Entrevistada: Tenho 4. Duas meninas e dois meninos. A minha neta mais velha tem 23 anos, 

depois a irmã tem 19. Da minha filha mais nova tenho os meninos… um com 9 anos e outro 

com 2 meses. 

 

Entrevistadora: Com quem vive neste momento? 

 

Entrevistada: Agora vivo sozinha. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo vive na sua residência? 
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Entrevistada: Vim para aqui viver quando me separei. Ora, eu tenho 66 anos… divorciei-me 

quando em 93, faça-lhe as contas. Já há 24 anos que vivo nesta casa, por isso sim… já há 

muito tempo. 

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste sitio? 

 

Entrevistada: Eu gosto de viver aqui. Também nunca vivi noutro sitio. Esta foi sempre a minha 

cidade. E nesta zona também é calmo. 

 

Entrevistadora: Sente-se segura? 

 

Entrevistada: Olhe tem dias, sabe? Eu não me importo de viver aqui sozinha, mas á noite é 

que é pior. Começo a pensar que ainda me abrem para ai a porta, ou se me entram pela 

janela. Quando é assim fecho tudo cedo. Em sendo umas seis da tarde tranco tudo, não vá o 

diabo tece-las. No verão é diferente… deixo a janela da sala aberta quase até me deitar porque 

há sempre gente na rua, por isso não tenho tanto medo. 

 

Entrevistadora: Sente-se sozinha? 

 

Entrevistada: Ás vezes. Ás vezes gostava de ter aqui alguém para falar mais. Eu gosto muito 

de receber visitas, assim como a menina. Se eu pudesse todos os dias recebia. Mas 

entretenho-me muito com a televisão, a ler ou a fazer costura ali á porta de casa quando bate o 

solinho. Sempre passa ali alguém e dou um pézinho de conversa. 

 

Entrevistada: O que fazia antes que agora não faz? 

 

Entrevistadora: Antes eu conseguia fazer a lida da casa num dia. Levantava-me de manhã 

cedo, e no fim do dia já tinha tudo despachado… com almoço e jantar feito e tudo. Agora é 

mais complicado. Já faço tudo mais devagar e por isso sou capaz de levar dois dias… e é 

porque a casa não é muito grande. De resto consigo fazer tudo na mesma, mas mais devagar 

claro. 

 

Entrevistadora: Os seus familiares vivem perto de si? 

 

Entrevistada: Olhe eu de família só já tenho contacto com o meu irmão que vive na Bélgica, e 

só o vejo uma vez por ano, quando ele vem de férias no verão. E é com as minhas duas filhas, 

com os meus quatro netos e um genro, porque a minha mais velha está separada do marido. 

Estes vivem todos aqui em Elvas, e é mais ou menos perto daqui. Eu levo uns 10 minutos a pé 

da minha filha que vive mais longe.  
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Entrevistadora: Costuma falar ou ver os seus familiares? 

 

Entrevistada: Sim… falar falo todos os dias com todos, ou ligo eu ou ligam-me eles… ver é 

que pronto, o meu irmão é só no verão porque está fora, mas as minhas filhas e os meus netos 

sou capaz de os ver dia sim dia não… menos a minha neta mais velha, que agora como já tem 

a cartinha de condução aproveita e passa aqui todos os dias para me dar um beijinho.  

 

Entrevistadora: Tem contactos frequentes com os seus amigos? 

 

Entrevistada: Há muitos que já não vejo há uma carrada de anos… nem sei se estão vivos, 

porque maior parte deles foi para fora com os filhos ou está nos lares… mas pronto, daqueles 

que vivem aqui nas suas casas ainda, tenho contacto com todas regularmente. A gente vive 

numa cidade pequena.  

 

Entrevistadora: Contacta com os seu vizinhos? Se sim, de que forma? 

 

Entrevistada: Sim. Olhe são a minha companhia maior parte do tempo, são os meus amigos. 

Quando me meto ali á porta ao sol está sempre ali alguém… principalmente no verão que os 

dias são maiores, sempre nos sentamos ali nuns bancos á conversa sobre a vida. 

 

Entrevistadora: O que costuma fazer durante o dia, e com quem? 

 

Entrevistada: Costumo fazer a lida da casa sozinha, ver televisão, ler e costurar. Até arranjo 

roupa aqui aos vizinhos que me pedem. Ao menos estou entretida, porque na televisão 

também dá sempre a mesma coisa, aborreço-me. 

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste local e/ou nesta situação? 

 

Entrevistada: Sinto-me mais ou menos… desde que tive o principio do AVC, faz agora em 

Maio 8 anos, tenho muito medo de estar sozinha porque pode-me acontecer alguma coisa e 

não tenho a quem avisar… por isso evito andar sozinha na rua… em casa parece que estou 

melhor, não me há-de acontecer nada… mas como estou sozinha em casa também acabo por 

me sentir isolada das outras pessoas. 

 

Entrevistadora: Tem algum sonho por realizar ainda? 

 

Entrevistada: Ai, eu gostava muito de andar de avião. Gostava de fazer uma surpresa ao meu 

irmão e ir ter com ele à Bélgica. Tenho medo, mas gostava de saber como é que é andar ali em 
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cima… se os outros conseguem eu também era capaz, não é? Ele já me disse umas quantas 

vezes para eu ir, mas o dinheiro também não chega para tudo. 

 

Entrevistadora: O que é que acha que poderia ser feito para a senhora não se sentir isolada, 

ou para melhorar a sua situação? 

 

Entrevistada: Não sei. Mas eu gostava se calhar de fazer mais coisas com as minhas amigas. 

Nós vemo-nos todos os dias, falamos, mas não combinamos nada propriamente… acontece, 

está a perceber? Aos domingos é que nos juntamos sempre para ir lanchar. Esse dia é muito 

bem passado, porque só almoço em casa. Á tarde vou lanchar com elas e depois acabamos 

por ficar ali à conversa… Nem dá para pensar nos problemas nem nada. 

 

Entrevistadora: Sente-se feliz? 

 

Entrevistada: Sinto. Sinto-me feliz e agradecida com a vida. 

 

Entrevistadora: Chegámos ao fim da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa?Conceiç 

 

Entrevistada: Gostava de lhe agradecer muito ter aqui vindo este bocadinho falar comigo… áh 

e de me ter convidado para o seu trabalho da Universidade. 

 

Entrevistadora: Mais uma vez muito obrigado pelo seu contributo, e pela sua disponibilidade. 

 

Entrevistada: Obrigado eu menina. 

 

 

Entrevista ‘’Amália’’ 

23 de Fevereiro de 2017 

 

Entrevistadora: Muito boa tarde, em primeiro lugar agradeço bastante a sua disponibilidade 

em responder a esta entrevista. Tal como falámos há pouco o grande objetivo desta entrevista 

é tentar perceber se realmente se sente isolada, qual o motivo para se sentir dessa forma, e 

tentar entender de que forma, na sua opinião pessoal isso podia mudar. Outro aspeto 

importante, será entender o seu quadro familiar, e os seus interesses ou hobbies. Agradeço-lhe 

desde já a sua disponibilidade em responder a esta entrevista, contribuindo assim para a 

realização deste trabalho. Assim sendo, em primeiro lugar, gostaria de saber a sua idade.  

 

Entrevistada: Boa tarde. Tenho 70 anos de idade 
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Entrevistadora: Qual é o seu estado civil? 

 

Entrevistada: Sou viúva, faz 5 anos. 

 

Entrevistadora: Qual era a sua antiga profissão? 

 

Entrevistada: Eu sempre fui doméstica, sempre tomei conta dos meus filhos e da casa. 

 

Entrevistadora: Quantos filhos tem? 

 

Entrevistada: Tenho dois filhos. 

 

Entrevistadora: Quantos netos tem? 

 

Entrevistada: Tenho 5 netos, 3 rapazes e 2 raparigas. 

 

Entrevistadora: Com quem vive neste momento? 

 

Entrevistada: Vivo sozinha amiga, sou viúva, e desde aí que nunca mais vivi com ninguém. 

  

Entrevistadora: Há quanto tempo vive na sua residência? 

 

Entrevistada: Há uma vida inteira… vivi aqui com os meus pais, e depois com o meu falecido 

marido... 

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste sitio? 

 

Entrevistada: Sinto-me sozinha, passo muito tempo aqui, e ás vezes nem me apetece ir à 

mercearia. 

  

Entrevistadora: Sente-se segura? 

 

Entrevistada: Tem dias… porque hoje em dia há para ai tanta maldade, que uma pessoa 

nunca está descansada. Mas eu tenho sempre o postigo da porta fechado e a chave na 

fechadura. Mesmo que tentem abrir como a chave está no lado de dentro, não dá. Mas se eles 

tiverem de entrar entram na mesma. 

 

Entrevistadora: Sente-se sozinha? 
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Entrevistada: Sinto-me muito sozinha… a solidão mata, mas confesso que sei que ás vezes a 

culpa pode ser minha porque também não saio de casa. 

 

Entrevistadora: O que fazia antes que agora não faz? 

 

Entrevistada:  Antes eu fazia caminhadas, e agora já não consigo… também chegava a trazer 

3 e 4 sacos de compras sozinha, agora já não consigo. O meu filho já me comprou uma mala 

de rodas, que eu é só puxar, e aquilo ajuda-me muito. 

 

Entrevistadora: Os seus familiares vivem perto de si? 

 

Entrevistada: Vivem. Nós somos todos de Elvas, só os meus sobrinhos é que vivem ali em 

Campo Maior, mas a família próxima está toda aqui graças a Deus.  

 

Entrevistadora: Costuma falar ou ver os seus familiares? 

 

Entrevistada: Costumo. Os meus filhos vêm aqui todos os dias, ou quase todos os dias depois 

do trabalho… os meus netos vejo-os mais ao fim de semana, porque é quando nos juntamos 

todos na casa da minha filha a almoçar. 

 

Entrevistadora: Tem contactos frequentes com os seus amigos? 

 

Entrevistada: Não filha… os amigos que tenho foram quase todos para os lares, outros 

abalaram para a casa dos filhos, outros morreram… enfim, falo com poucos já.  

 

Entrevistadora: Contacta com os seus vizinhos? Se sim, de que forma? 

 

Entrevistada: Contacto mas é pouco… como saio pouco de casa, só os vejo quando vou á 

mercearia, ou quando me batem aqui á porta a ver se estou bem. 

 

Entrevistadora: O que costuma fazer durante o dia, e com quem? 

 

Entrevistada: Costumo estar aqui sozinha a fazer as coisas de casa e a fazer renda. 

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste local e/ou situação? 

 

Entrevistada: Sinto-me sozinha claro. 

 

Entrevistadora: Tem algum sonho por realizar ainda? 
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Entrevistada: Sim… eu gostava muito de conhecer o Manuel Luís Gouxa. 

 

Entrevistadora: O que acha que poderia ser feito para a senhora não se sentir isolada, ou 

para melhorar a sua situação? 

 

Entrevistada: Eu primeiro que tudo tenho que ganhar vontade de sair de casa. Acho que isto 

vai ser o inicio de tudo… agora quando começarmos a juntar-nos, eu, você e as senhoras, 

tenho a certeza que melhoro mais… isto também são fases. 

 

Entrevistadora: Sente-se feliz? 

Entrevistada: Não muito. 

Entrevistadora: Chegámos ao fim da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 

Entrevistada: Sim. Agradeço muito o convite, vai ajudar-me muito. 

 

Entrevistadora: Mais uma vez muito obrigado pelo seu contributo, e pela sua disponibilidade. 

 

 

 

Entrevista ‘’ Rosário’’ 

27 de Fevereiro de 2017 

 

Entrevistadora: Muito boa tarde, em primeiro lugar agradeço bastante a sua disponibilidade 

em responder a esta entrevista. Tal como falámos há pouco o grande objetivo desta entrevista 

é tentar perceber se realmente se sente isolada, qual o motivo para se sentir dessa forma, e 

tentar entender de que forma, na sua opinião pessoal isso podia mudar. Outro aspeto 

importante, será entender o seu quadro familiar, e os seus interesses ou hobbies. Agradeço-lhe 

desde já a sua disponibilidade em responder a esta entrevista, contribuindo assim para a 

realização deste trabalho. Assim sendo, em primeiro lugar, gostaria de saber a sua idade.  

 

Entrevistada: Tenho 83 anos de idade. 

 

Entrevistadora: Qual o seu estado civil? 

 

Entrevistada: Sou casada há 63 anos. 

 

Entrevistadora: Qual era a sua antiga profissão? 

 



60 
 

Entrevistada: Trabalhei em casa das senhoras muitos anos. As chamadas servas. 

 

Entrevistadora: Quantos filhos tem? 

 

Entrevistada: Tenho três filhos. 

 

Entrevistadora: Quantos netos tem? 

 

Entrevistada: Tenho 3 netos e 4 netas. 

 

Entrevistadora: Com quem vive neste momento? 

 

Entrevistada: Vivo com o meu marido. Ele deve estar quase a chegar, foi só ali á loja comprar-

me sal e vinagre para o jantar. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo vive na sua residência? 

 

Entrevistada: Vivo aqui há mais ou menos 15 anos.  

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste sitio? 

 

Entrevistada: Sinto-me muito bem. Estou com o meu companheiro e isso é que importa. 

 

Entrevistadora: Sente-se segura? 

 

Entrevistada: Sinto menina. Claro que durante a noite tenho mais receio, mas nunca 

aconteceu nada por estes lados. 

 

Entrevistadora: Sente-se sozinha?  

 

Entrevistada: Não, sabe porque? O meu marido faz-me muita companhia… ás vezes 

podemos nem estar a falar, mas só a presença me alivia o coração. Estou casada há 63 anos e 

não me lembro de brigar com o meu marido. Estamos sempre bem… somos muito amigos. 

 

Entrevistadora: O que fazia antes que agora não faz? 

 

Entrevistada: Olhe, eu fazer faço tudo ainda, graças a Deus… mas faço com mais calma… 

também não há pressa. 

 

Entrevistadora: Os seus familiares vivem perto de si? 
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Entrevistada: Vivem. Vivem todos aqui a uns 10 minutos da minha casa. 

 

Entrevistadora: Costuma falar ou ver os seus familiares? 

 

Entrevistada: Vejo todos os dias os meus filhos e os meus netos. Como vivemos perto é 

fácil… ou vou lá eu e o meu marido, ou vêm cá eles a casa. Conforme dá mais jeito. 

 

Entrevistadora: Tem contactos frequentes com os seus amigos? 

 

Entrevistada: Sim, Todos os dias saio de casa e vou comprar o pão logo de manha… mas 

nem sempre vejo as minhas amigas… umas vezes calha outras não… mas nunca passam 

assim muitos dias sem as ver. 

 

Entrevistadora: Contacta com os seus vizinhos? Se sim, de que forma? 

 

Entrevistada: Todos os dias vejo a vizinhança. É tudo boa gente. Mas pronto, cada um tem as 

suas vidas não é assim? Falo com eles, o bom dia, boa tarde, mas não são pessoas com quem 

tenha amizade.  

 

Entrevistadora: o que costuma fazer durante o dia e com quem? 

 

Entrevistada: Limpo a casa, trato da roupa e da comida… assim que posso gosto muito de 

ouvir rádio e de escrever umas coisas. O meu marido acompanha-me sempre… não tem é jeito 

para fazer o comer…mas isso eu faço sozinha. 

 

Entrevistadora: como se sente ao viver neste local e/ou nesta situação? 

 

Entrevistada: Eu gosto de viver aqui com o meu marido, mas sinto que se não for ele estou 

muito sozinha, percebe? Olhe agora… ele ainda não chegou… se não fosse a você eu estava 

aqui sozinha aborrecida. 

 

Entrevistadora: Tem algum sonho por realizar ainda? 

 

Entrevistada: Sim, eu gostava de visitar o jardim zoológico. Nunca fui, mas se deus quiser, eu 

agosto vou la com os meus netos, que já combinámos. 

 

Entrevistadora: O que acha que poderia ser feito para a senhora não se sentir isolada, ou 

para melhorar a sua situação? 
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Entrevistada: Olhe sinceramente falta-me o convívio com outras gentes… falta-me falar, 

desabafar, contar historias… por isso é que aceitei esta entrevista e participar no seu trabalho. 

Vai ser muito bom puder estar com outras pessoas. 

 

Entrevistadora: Sente-se feliz? 

 

Entrevistada: Sim, muito. 

 

Entrevistadora: Chegámos ao fim da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 

 

Entrevistada: Adorei a entrevista, muito obrigado. 

Entrevistadora: Mais uma vez muito obrigado pelo seu contributo, e pela sua disponibilidade. 

 

 

Entrevista ‘’Rosa’’ 

28 de Fevereiro de 2017 

 

Entrevistadora: Muito boa tarde, em primeiro lugar agradeço bastante a sua disponibilidade 

em responder a esta entrevista. Tal como falámos há pouco o grande objetivo desta entrevista 

é tentar perceber se realmente se sente isolada, qual o motivo para se sentir dessa forma, e 

tentar entender de que forma, na sua opinião pessoal isso podia mudar. Outro aspeto 

importante, será entender o seu quadro familiar, ou seja, entender que tipo de relação mantém 

com os seus familiares amigos ou vizinhos. Agradeço-lhe desde já a sua disponibilidade em 

responder a esta entrevista, contribuindo assim para a realização deste trabalho. Assim sendo, 

em primeiro lugar, gostaria de saber a sua idade.   

 

Entrevistada: 84. 

 

Entrevistadora: Qual é o seu estado civil? 

 

Entrevistada: Sou viúva. 

 

Entrevistadora: Qual era a sua antiga profissão? 

 

Entrevistada: Eu nunca trabalhei até aos meus quarenta e tal anos… só que depois fui viver 

para Águeda 12 anos, com o meu marido e uma filha e comecei a trabalhar numa fábrica de 
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fechaduras de portas. Passados 12 anos voltei a Elvas… o meu marido na altura ficou doente e 

tive de ficar em casa a tomar conta dele. 

 

Entrevistadora: Quantos filhos tem? 

 

Entrevistada: 3 filhos. 

 

Entrevistadora: Quantos netos tem? 

 

Entrevistada: 7. 

 

Entrevistadora: Com quem vive neste momento? 

 

Entrevistada: Vivo sozinha já vai para um ano. Um dos meus netos vivia comigo, mas agora já 

vive com a namorada, fiquei aqui sozinha. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo vive na sua residência? 

 

Entrevistada: Vivo aqui há cinquenta e tal anos… mesmo quando fui para Águeda, nunca 

deixei esta casa. 

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste sitio? 

 

Entrevistada: Sinto-me bem filha. O que é que eu posso fazer? Há dias melhores, dias 

piores…mas gosto de viver aqui. 

 

Entrevistadora: Sente-se segura? 

 

Entrevistada: Sinto. Isto para entrar aqui em casa é difícil… tenho o quintal com esse portão aí 

muito alto, e o muro também não é pequeno… depois aí com o meu cão não é qualquer 

pessoa que se chega ao pé. E a minha filha mora mesmo aí ao lado… tem acesso aqui direto á 

casa… há sempre gente aqui. 

 

Entrevistadora: Sente-se sozinha? 

 

Entrevistada: Não filha… eu arranjo sempre maneira de me distrair com alguém. Nem que vá 

ali para o café de conversa. 

 

Entrevistadora: O que fazia antes que agora não faz? 
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Entrevistada: Graças a Deus eu consigo fazer tudo ainda…  

 

Entrevistadora: Os seus familiares vivem perto de si? 

 

Entrevistada: Vivem quase todos aqui ao pé. Só a minha filha mais nova é que vive com o 

marido e as filhas em Águeda…mas vem cá 4 ou 5 vezes por ano. 

 

Entrevistadora: Costuma falar ou ver os seus familiares? 

 

Entrevistada: Vejo-os todos os dias… se não os vir até estranho. 

 

Entrevistadora: Tem contactos frequentes com os seus amigos? 

 

Entrevistada: As minhas amigas são aqui as vizinhas. Falamos muito. De manha ate bato ali á 

porta da ‘’Catarina’’ e vamos as duas beber café. Depois para lá encontramos 2 ou 3 

pessoas… para cá outras 2 ou 3… a manhã voa num instante. 

 

Entrevistadora: Contacta com os seus vizinhos? Se sim, de que forma? 

 

Entrevistada: São a minha companhia muitas vezes. Eu sozinha nunca ando… ou vou ao pão 

com a ‘’Catarina’’ e bebemos o café, ou vou á loja da ‘’Helena’’ com a ‘’Jozefa’’ e fico ali de 

conversa. Eu até posso sair de casa sozinha, mas encontro sempre alguém. Se não encontrar 

eu procuro.  

 

Entrevistadora: O que costuma fazer durante o dia, e com quem? 

 

Entrevistada: De manhã levando-me, lavo-me, saio de casa e vou bater á porta da ‘’Catarina’’. 

A gente vai sempre ao café e ao pão. Depois com a conversa para aqui, conversa para ali, o 

tempo passa… venho para casa em sendo umas 11h da manhã. Ligo o rádio ou a televisão e 

ponho-me a fazer o almoço. Normalmente faço sempre a mais porque depois aproveito para o 

jantar. Acabo de fazer o almocinho, como, e ponho a loiça na máquina. Isto agora com essas 

máquinas é muito rápido…antigamente é que me metia a esfregar os pratos. Agora não vale a 

pena. Depois como eu estava a dizer, meto a loiça na máquina, e vejo a novela e a Fátima 

Lopes. Ás vezes passo pelas brasas, que eu levanto-me muito cedo. Depois ao fim da tarde 

vou ao quintal tratar do meu cão, aproveito e vou á da minha filha ver as minhas netas. Aí em 

sendo 6 da tarde venho para cima, como, e depois se não tiver sono ainda me meto a ver 

televisão, se não deito-me. A limpeza é nos fins de semana… eu vivo na casa, não vivo para a 

casa. 

 

Entrevista: Como se sente ao viver neste local e/ou nesta situação?  
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Entrevistada: Eu gosto de viver aqui, estou bem. 

 

Entrevistadora: Tem algum sonho por realizar ainda? 

 

Entrevistada: Sim. Eu gostava era de ganhar o euromilhoes. 

 

Entrevistadora: O que acha que poderia ser feito para a senhora não se sentir isolada, ou 

para melhorar a sua situação? 

 

Entrevistada: Eu acho que fazer parte do seu trabalho vai ser muito bom para mim. Assim falo 

com mais pessoas, faço trabalhos manuais e convivo, que eu é o que mais gosto de fazer. Os 

meus filhos quando souberam ficaram todos contentes… disseram logo que eu devia participar, 

que me ia fazer bem á cabeça. 

 

Entrevistadora: Sente-se feliz? 

 

Entrevistada: Sinto filha. 

 

Entrevistadora: Chegámos ao fim da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 

 

Entrevistada: Muita sorte na sua vida… você é uma boa menina, merece. 

 

Entrevistadora: Mais uma vez muito obrigado pelo seu contributo, e pela sua disponibilidade. 

 
 
 

 

Entrevista ‘’Conceição’’ 

1 de Março de 2017 

 

Entrevistadora: Muito boa tarde, em primeiro lugar agradeço bastante a sua disponibilidade 

em responder a esta entrevista. Tal como falámos há pouco o grande objetivo desta entrevista 

é tentar perceber se realmente se sente isolada, qual o motivo para se sentir dessa forma, e 

tentar entender de que forma, na sua opinião pessoal isso podia mudar. Outro aspeto 

importante, será entender o seu quadro familiar, ou seja, entender que tipo de relação mantém 

com os seus familiares amigos ou vizinhos. Agradeço-lhe desde já a sua disponibilidade em 

responder a esta entrevista, contribuindo assim para a realização deste trabalho. Assim sendo, 

em primeiro lugar, gostaria de saber a sua idade.   
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Entrevistada: 88. 

 

Entrevistadora: Qual é o seu estado civil? 

 

Entrevistada: Casada. 

 

Entrevistadora: Qual era a sua antiga profissão? 

 

Entrevistada: Era cozinheira. 

 

Entrevistadora: Quantos filhos tem? 

 

Entrevistada: Tenho 5. 

 

Entrevistadora: Quantos netos tem? 

 

Entrevistada: 4 netinhos. 

 

Entrevistadora: Com quem vive neste momento? 

 

Entrevistada: Vivo com o meu marido. 

 

Entrevistadora: Há quanto tempo vive na sua residência? 

 

Entrevistada: Vivo aqui há 66 anos. 

 

Entrevistadora: Como se sente ao viver neste sitio? 

 

Entrevistada: Sinto-me bem, mas um pouco cansada. Tenho escadas, e isso prende-me 

muito. As minhas pernas já não são o que eram. 

 

Entrevistadora: Sente-se segura? 

 

Entrevistada: Isso sinto. 

 

Entrevistadora: Sente-se sozinha? 

 

Entrevistada: Ás vezes sinto. O meu marido as vezes vai jogar ás cartas com os amigos para 

a praça, e eu nesses bocadinhos fico aqui sozinha… não gosto muito. 
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Entrevistadora: O que fazia antes que agora não faz? 

 

Entrevistada: eu agora já não consigo ir levar os meus netos á escola. Antigamente ia…mas a 

escola deles agora fica mais longe, não consigo andar tanto. 

 

Entrevistadora: Os seus familiares vivem perto de si? 

 

Entrevistada: Não. Tenho dois filhos cá, mas os outros 3 foram para fora ás suas vidas. 

 

Entrevistadora: Costuma falar ou ver os seus familiares? 

 

Entrevistada: Falamos todos os dias pelo telefone. Mas ver não os vejo todos os dias. 

 

Entrevistadora: Tem contactos frequentes com os seus amigos? 

 

Entrevistada: Não… isto as pessoas cada uma tem as suas vidas, é difícil a gente se ver ou 

se falar. 

 

Entrevistadora: Contacta com os seus vizinhos? Se sim, de que forma? 

 

Entrevistada: Sim. Esses vejo-os todos os dias, vêm aqui bater-me à porta, ou eu a eles, para 

ver se está tudo bem. Somos muito unidos nesse aspeto. 

 

Entrevistadora: O que costuma fazer durante o dia, e com quem? 

 

Entrevistada: Costumo ficar em casa durante o dia, para adiantar tudo da casa. O meu 

homem costuma estar também aqui na parte da manha, mas a tarde abala. Ao fim do dia é 

quando eu me assomo ali á porta, ou vou dar uma voltinha com o meu marido ao quarteirão. 

 

Entrevista: Como se sente ao viver neste local e/ou nesta situação?  

 

Entrevistada: O meu problema é as escadas. Atrapalham-me porque não consigo andar 

sempre a subir nem a descer como antes. Mas pronto, é o que tenho, e gosto de viver aqui. 

Nem me mudava! fora isso, também tenho o problema do falar… sei que é importante a gente 

desabafar e ver as pessoas… eu resguardo-me muito, e isso faz com que me sinta sozinha. 

 

Entrevistadora: Tem algum sonho por realizar ainda? 
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Entrevistada: Eu gostava muito de voltar a Angola. Fui lá duas vezes com o meu marido, mas 

já foi há 30 anos. Deve estar muito diferente. 

 

Entrevistadora: O que acha que poderia ser feito para a senhora não se sentir isolada, ou 

para melhorar a sua situação? 

 

Entrevistada: Falar com as pessoas, desabafar, estar mais acompanhada… mas agora isso 

vai mudar. 

 

Entrevistadora: Sente-se feliz? 

 

Entrevistada: Sinto. 

 

Entrevistadora: Chegámos ao fim da nossa entrevista. Gostaria de acrescentar mais alguma 

coisa? 

 

Entrevistada: Muito obrigado. Fiz um bolinho, já vou buscar e fica aqui a lanchar comigo. 

 

Entrevistadora: Mais uma vez muito obrigado pelo seu contributo, e pela sua disponibilidade. 
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APÊNDICE Nº 3 

Caracterização da amostra 
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 E (1) E (2) E (3) E (4) E (5) 

Sexo F F F F F 

Residência Elvas Elvas Elvas Elvas Elvas 

Idade 66 70 83 84 88 

Numero de filhos 2 2 3 3 5 

Numero de Netos 4 5 7 7 4 

Com quem vive Sozinha Sozinha Marido Sozinha Marido 



71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE Nº 4 

 

Grelhas de análise de conteúdo   

Das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

  



72 
 

 

 

 

 

  
 

 

Domínio Categoria Ent. Unidade de Registo Freq 
IS

O
L
A

M
E

N
T

O
 

Fa
to

re
s 

d
e 

p
ro

te
çã

o
 

Tempo de permanência na 
residência 

E1 - Já há 24 anos que vivo nesta casa; 
- …  po  isso si , já há uito te po; 
- Também nunca vivi noutro sitio; 

3 

E2 - Há uma vida inteira; 1 

E3 - Vivo aqui há mais ou menos 15 anos; 1 

E4 - Vivo aqui há 50 e tal anos; 1 

E5 - Vivo aqui há 66 anos; 1 

7 

Zona de conforto E1 - Gosto de viver aqui; 
- Eu não me importo de viver aqui sozinha; 

2 

E2 - Passo muito tempo aqui; 
- Ás vezes nem me apetece ir á mercearia; 

2 

E3 - Sinto-me muito bem; 1 

E4 - Sinto-me bem filha; 
- Gosto de viver aqui; 

2 

E5 Sinto-me bem; 1 

8 

Segurança Nem 
sempre 

E1 - Olhe tem dias, sabe? 
- …  á noite é que é pior; 
- Começo a pensar que me abrem para aí a 
porta; 
- Ou se me entram pela janela; 

4 

E2 - Tem dias; 
- Hoje em dia há para ai tanta maldade, que 
uma pessoa nunca está descansada; 

2 

E3 - Durante a noite tenho mais receio; 1 

Sempre E3 - Sinto menina; 1 

E4 - Sinto; 1 

E5 - Isso sinto; 1 

10 

Se
n

ti
m

en
to

s 

Solidão E1 - Sinto-me mais ou menos; 
- Gostava de ter aqui alguém para falar mais; 
- Evito a da  sozi ha a ua … ; 
- Como estou sozinha em casa também acabo 
por me sentir isolada das outras pessoas; 

4 

E2 - Sinto-me sozinha; 
- Sinto-me muito sozinha; 
- …  a solidão ata; 

3 

E5 - Ás vezes sinto; 
- Fico aqui sozinha; 
- …  ão gosto uito; 

3 

Relacionamentos 
interpessoais 

E3 - O meu marido faz-me muita companhia; 
- Se não for ele, estou muito sozinha 

2 

E4 - …  eu a a jo se p e a ei a de e dist ai  
com alguém; 

1 

13 

Autoconfiança E1 - …  eu co sigo faze  tudo a es a; 1 

E3 - Olhe eu faço tudo ainda graças a Deus; 1 

E4 - Graças a Deus e consigo fazer tudo ainda; 1 

Reconhecimento das 
limitações 

E1 - Agora é mais complicado; 
- Faço tudo mas mais devagar claro; 

2 

E2 - Antes fazia caminhadas, agora já não consigo; 
- Também chegava a trazer 3 e 4 sacos de 
compras sozinha, agora já não consigo; 

2 

E5 - Eu agora já não consigo ir levar os meus netos 
á escola; 

1 

8 
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Domínio Categoria Ent. Unidade de Registo F
r
e
q 

R
E

D
E

S
 D

E
 S

U
P

O
R

T
E

 S
O

C
IA

L
 

Fa
m

íli
a 

Distância a 
que vivem 
os 
familiares 

Vivem 
perto 

E1 - Vivem todos aqui em Elvas, e é mais ou menos perto daqui; 1 

E2 - A família próxima está toda aqui graças a Deus; 
- Vivemos perto; 

2 

E3 - Vivem todos aqui a uns 10 minutos da minha casa; 1 

E4 - Vivem quase todos aqui ao pé; 1 

Vivem 
longe 

E5 - …  fo a  para fora ás suas vidas; 1 

6 

Contacto 
com 
familiares 

Frequente E1 - …  falo todos os dias co  todos; 
- As minhas filhas e os meus netos sou capaz de ver dia sim dia não; 

2 

E2 - Os meus filhos vêm aqui todos os dias, ou quase todos os dias; 1 

E3 - Vejo todos os dias os meus filhos e os meus netos; 1 

E4 - Vejo-os todos os dias; 1 

E5 - …  fala os todos os dias pelo telefo e; 1 

6 

A
m

ig
o

s 

Contacto 
com amigos 

Regular E1 - …  te ho co tacto co  todos egula e te; 1 

E3 - Sim; 1 

E4 - Falamos muito; 1 

Pouco E2 - Falo com poucos já; 1 

Nenhum E5 - Não; 1 

5 

V
iz

in
h

o
s 

Contacto 
com 
vizinhos 

Companhe
irismo 

E1 - Olhe são a minha companhia maior parte do tempo; 1 

E4 - São a minha companhia muitas vezes; 1 

E5 - Somos muito unidos; 1 

Precário E2 - Contacto mas é pouco; 1 

E3 - …  ão são pessoas co  ue  te ha a izade; 1 

5 
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Domínio Categoria Ent. Unidade de Registo F
r
e
q

F
O

R
M

A
S

 D
E

 C
O

M
B

A
T

E
 A

O
 I

S
O

L
A

M
E

N
T

O
 

A
ti

vi
d

ad
es

 d
iá

ri
as

 

Atividades domésticas 

 

E1 - Costumo fazer a lida da casa sozinha; 1 

E2 - …  fazer as coisas da casa; 1 

E3 - Limpo a casa; 

- Trato da roupa e comida; 

2 

E5 - Costumo ficar em casa durante o dia para adiantar tudo da casa; 1 

Atividades de lazer E1 - Ver televisão; 

- Ler; 

- Costurar; 

- Arranjo a roupa dos vizinhos que me pedem; 

4 

E2 - Fazer renda; 1 

E3 - …  ouvir rádio; 
- Escrever umas coisas; 

2 

E4 - Ligo a rádio ou a televisão; 1 

E5 - Vou ao quintal tratar do meu cão; 1 

14 

Fo
m

en
ta

r 
re

la
çõ

es
 in

te
rp

e
ss

o
ai

s 

 
 

E1 - Fazer mais coisas com as minhas amigas; 1 

E2 - Ganhar vontade de sair de casa; 
- Acho ue isto vai se  o i icio de tudo…ago a ua do co eça os a ju ta -

os … ; 

2 

E3 - O convívio; 
- Falar; 
- Desabafar; 
- Contar histórias; 
- Vai ser muito bom puder estar com outras pessoas; 

5 

E4 - Fazer parte do seu trabalho; 1 

E5 - Falar com as pessoas; 
- Desabafar; 
- Estar mais acompanhada; 

3 

12 

So
n

h
o

s 
p

o
r 

re
al

iz
ar

 Sonhos E1 - Andar de avião; 1 

E2 - Conhecer o Manuel Luís Gouxa; 1 

E3 - Visitar o Jardim Zoológico; 1 

E4 -Ganhar o Euromilhões; 1 

E5 - Voltar a Angola; 1 

5 
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APÊNDICE  5 

Testemunhos do projeto 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Questionário de avaliação do bem-estar 

subjetivo 
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