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Resumo 
 
 Atualmente existe um crescimento acentuado do processo de envelhecimento 

devido às descobertas científicas, aos avanços medicinais preventivos e 

curativos, às melhorias de saúde pública, incluindo a educação para a saúde. 

Todos estes fatores vão contribuir para o aumento da população sénior e por 

estes motivos o processo de envelhecimento é hoje considerado como um 

fenómeno mundial. Posto isto, o geronte deve sim ter a possibilidade de 

envelhecer de forma saudável e ativa. Sendo que, é importante ressalvar que o 

essencial não seja somente proporcionar-lhes os cuidados em relação aos 

problemas de saúde mais, sim o reconhecimento das suas possibilidades e 

necessidades específicas. Pois para além de um bom estado de saúde física, 

as pessoas mais velhas carecem de respeito, de se sentirem ativos, de 

poderem exprimir desafogadamente os seus sentimentos, emoções, interesses 

e opiniões. Neste sentido, o presente documento pretende estudar a 

componente afetiva na esfera dos valores e dos comportamentos humanos, 

inter-relacionando-os às questões ligadas ao processo de envelhecimento ativo 

e bem-estar. Face ao exposto, é de referenciar que a presente investigação foi 

aplicada a dois grupos distintos, ou seja, uma amostra de 10 gerontes 

institucionalizados, dos quais cinco do género masculino e cinco do género 

feminino e ainda uma amostra igual de idoso não institucionalizados, aos quais 

se aplicaram uma entrevista semiestruturada, uma a escala de satisfação com 

a vida e uma escala de afetos positivos e negativos. Como tal, os resultados 

mostram que envelhecimento ativo, não consegue ser clarificado por o grupo 

não institucionalizado, sendo que o grupo de pessoas mais velhas não 

institucionalizadas conseguem manter uma vida ativa, isto é, desenvolver um 

envelhecimento ativo. Face a estes resultados surge um projeto de 

intervenção, que foi planificado tendo em atenção o grupo de gerontes 

institucionalizados, intitulando-se de “+ Ativo”   

Palavras-chave: Envelhecimento, Relações sócio afetivas, Envelhecimento-

ativo, bem-estar. 
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Abstrat 

Healthcare on the elder population has significantly been improving due to 

scientific discoveries, the advance on preventive medicine, and healthcare 

education, which are reflected on public health improvements. The increase on 

elderly population is, nowadays, a worldwide phenomenon. With all that said, 

the elder must have a chance to age in a healthy an active manor, being 

important to provide them all the help not only regarding health issues, but in 

order to recognize and provide their possibilities and specific needs. Besides 

good general health, the elderly have the need to feel active, to be respected, 

and to feel free to express their feeling, emotions and opinions.  This document 

intends to study the human values and behaviors in its affective component, 

relating them with questions of the active aging and well-being process. This 

present investigation was applied to 2 distinct groups, a sample of 10 elders 

institutionalized, 5 males and 5 females, and a sample of 10 elders not 

institutionalized, which were inquired about their satisfaction with their life’s and 

positive and negative affection. As such, the results show that active aging 

cannot be clarified on the not-institutionalized group because they aren’t able to 

maintain an active life. Due to these results appears an intervention project 

called “More Active”, specifically for the institutionalized elders.  

Keywords: Aging, social-afective relations, active aging, well-being  
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Introdução 

“A população mundial está a envelhecer”. Esta tendência de 

envelhecimento demográfico que se verifica desde meados do século XX irá 

manter-se ao longo do século XXI. (Serafim, 2007:68) Afirmando o mesmo 

autor que este acontecimento surge porque todos os países, em especial os 

menos desenvolvidos, apresentam nas últimas décadas um gradual 

enfraquecimento nas suas taxas de mortalidade. Tais evidências originaram 

uma transformação na constituição etária dos indivíduos, originando um 

aumento significativo do número de sujeitos com idade superior a 60 anos, tal 

como um aumento no número de pessoas com mais de 80 anos. (Serafim, 

2007:68) Neste sentido urge a necessidade de se estudar várias temáticas 

relacionadas com este assunto como é o caso da presente investigação. Ou 

seja, um trabalho de carácter académico e de natureza científica, individual, 

que comprova a aquisição de capacidades e conhecimentos na especificidade 

acima descrita.          

 Nesta sequência, o presente estudo tem como tema as relações sócio 

afetivas, e o seu contributo para o envelhecimento ativo e bem-estar das 

pessoas mais velhas. Porque o tema é um aspeto ou uma área de interesse de 

um assunto que pretende provar ou desenvolver, ou seja, escolher um tema 

significa escolher uma parcela demarcada de um assunto, determinando limites 

ou restrições para o desenvolvimento da pesquisa pretendida. Por outras 

palavras pode dizer-se que a definição do tema pode surgir com base na sua 

observação do cotidiano, na vida profissional, em programas de pesquisa, ou 

até mesmo em pesquisas já realizadas. (Barros; lehfeld, 1999, cit por Silva e 

Menezes, 2005:30) 

Como tal, e visto que a questão de partida é a melhor forma de começar 

um trabalho de pesquisa, este documento foca-se na seguinte questão: “De 

que modo as relações socio-afetivas contribuem para o envelhecimento ativo e 

bem-estar das pessoas mais velhas?” Pois, segundo Quivy e Campenhoudt 

(1995 cit por Gerhardt e Silveira, 2009:48) referem que esta consiste em 

formular um projeto a partir de uma questão inicial: (...) através desta questão, 

o pesquisador tentará expressar o mais precisamente possível o que ele busca 
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conhecer, elucidar, compreender melhor. A questão inicial servirá de fio 

condutor da pesquisa”. 

 Assim sendo e respeitante aos fins do presente trabalho há que 

ressalvar que para estes sejam bem definidos é importante começar por 

sintetizar o que se pretende alcançar com a pesquisa. Deste modo os objetivos 

devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto (Silva e 

Menezes 2005:31). 

Desta forma, o objetivo geral será a síntese do que se pretende 

alcançar. Nesta logica o objetivo geral desta investigação passa por: 

Compreender a forma que a relação afetiva contribui para o envelhecimento 

ativo e bem-estar das pessoas mais velhas. 

Enquanto que os objetivos específicos passam por: (1) Perceber o significado 

da afetividade e relação afetiva; (2) Percecionar as relações afetivas 

estabelecidas nos gerontes; e (3) Entender a noção de envelhecimento ativo e 

bem-estar. Visto que segundo Silva e Menezes (2005:31), estes explicitarão os 

detalhes e serão desdobramentos do objetivo geral, ou seja, os objetivos 

específicos referem quais os fins que se pretende alcançar ou qual o tributo 

que a pesquisa irá efetivamente propiciar.   

O presente trabalho divide-se em três partes: Parte I - revisão literária, 

Parte II - estudo empírico e Parte – III projeto de intervenção. Na Parte I é 

apresentada uma revisão bibliográfica sobre os temas da mesma, merecendo 

principal destaque o envelhecimento, as relações sócias afetivas, onde serão 

destacadas a teoria do apego, da vinculação e as fases de desenvolvimento do 

ser humano. Serão ainda apresentados temas como o envelhecimento ativo e 

o bem-estar.  

Relativamente ao segundo momento, este diz respeito ao estudo 

empírico, onde são focados tópicos como a contextualização e descrição da 

problemática, o modelo de Investigação, os objetivos, os instrumentos e 

procedimentos utilizados. Este momento foca ainda a constituição e 

caraterização dos participantes do estudo, os instrumentos, os procedimentos 

formais e éticos, a análise dos resultados, a comparação dos mesmos e ainda 

a sua discussão. 
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Na Conclusão será feita uma retrospetiva de cada ponto que será 

desenvolvido no corpo do trabalho e será ainda explicitada a importância do 

estudo bem como as suas limitações.      

 Por fim, face aos resultados obtidos na investigação e a identificação 

das necessidades é apresentado um projeto de intervenção designado de “+ 

Ativo”, onde por sua vez serão salientados vários pontos tais como: a 

designação do projeto, a fundamentação do mesmo, os seus objetivos, o 

público-alvo, os recursos necessários, a planificação da intervenção, o 

cronograma e a sua respetiva avaliação. Ou seja, a terceira parte desta 

investigação.  
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PARTE I - REVISÃO LITERÁRIA  

1. Evidências do Envelhecimento 

A população mundial está a envelhecer. Esta tendência de 

envelhecimento demográfico que se verifica desde meados do século XX irá 

manter-se ao longo do século XXI, pois o envelhecimento biológico é 

irreversível nos seres humanos, assim como também o envelhecimento 

demográfico o é, num mundo em que a esperança de vida continua a aumentar 

e a taxa de natalidade permanece em decréscimo. (Serafim, 2007:68)

 Segundo o mesmo autor, pode-se afirmar que este acontecimento surge 

porque todos os países, em especial os menos desenvolvidos, apresentam nas 

últimas décadas um gradual enfraquecimento nas suas taxas de mortalidade. 

Pois por sua vez, a ampliação da longevidade, que se pode observar nos 

países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, auxiliada pela 

queda acentuada da fecundidade e da mortalidade, originou uma clara 

transformação na constituição etária dos indivíduos, originando um aumento 

significativo do número de sujeitos com idade superior a 60 anos, tal como um 

aumento no número de pessoas com mais de 80 anos.    

 Nesta linha de pensamento, e numa perspetiva de análise demográfica, 

é de evidenciar que o envelhecimento é entendido como um fenómeno coletivo, 

possivelmente de natureza cíclica e não totalmente irreversível. Pois este 

fenómeno que se encontra profundamente relacionado à idade da população, 

não à idade cronológica, mas sim à idade duma população, compreendida 

como o resultado da disposição por idades dos seus membros (Serafim, 

2007:68).          

 Como tal, o é de referir que o “envelhecimento demográfico refere-se ao 

aumento progressivo dos indivíduos com idades avançadas relativamente ao 

grupo total de idosos.” Esta tendência de envelhecimento demográfico significa 

que a percentagem de pessoas idosas (65 e mais anos) relativamente à 

população total, está a aumentar. Para além deste indicador – percentagem de 

idoso -, utiliza-se também o índice de envelhecimento (compara a população 

idosa com a população dos 0 ou 14 anos), como indicador de envelhecimento 

demográfico. (Serafim, 2007:73).       

 O autor acima evidenciado, refere que neste contexto especifico, a 
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população jovem é aquela que patenteia uma imensa proporção de jovens e 

uma baixa idade média enquanto que uma população envelhecida ostenta uma 

enorme proporção de pessoas idosas e uma elevada idade média. Como tal, 

pode ainda considerar-se que existe uma população envelhecida quando a 

mesma expõe uma vigorosa proporção de pessoas idosas, mas também 

aquela que apresenta uma proporção de jovens diminuta.     

 Serafim, (2007:73) ressalva ainda que o processo do “envelhecimento 

demográfico não passa desapercebido à sociedade”. Pois o número de 

pessoas idosas está a tornar-se na Europa, como também em Portugal, como 

uma população cada vez mais crescente. É assim de mencionar que este 

“agregado” obtém mais espaço, densidade, organização e força. Podendo esta 

força ser entendida como: “força social, devido ao número de idosos, força 

cultural, pelos seus conhecimentos e experiência, força económica, pelo seus 

gastos e consumos, força política, pelo seu peso nas votações, força de 

intervenção pela sua disponibilidade e força ética, pelo seus 

(des)compromissos com determinados grupos étnicos”. 

 Nesta perspetiva o mesmo autor frisa que o envelhecimento demográfico 

assume como primeiro lugar um papel ao nível do fenómeno social, sendo que 

em segundo lugar surge o fenómeno biológico, sendo que a “marginalização, a 

rejeição social, a inatividade e a insegurança papéis marcantes no 

desenvolvimento do processo biológico do envelhecimento”.   

 Tal como supramencionado o processo de envelhecimento demográfico 

encontra-se num crescente desenvolvimento, pois as razões indicadas para 

este crescimento estão intimamente relacionadas com a redução da 

fecundidade, a diminuição da mortalidade e ainda o decréscimo da migração.  

1.2 Situação de Portugal  

Portugal tem seguido a tendência mundial europeia, verifica-se, 

igualmente, um aumento da proporção de idosos. A evolução da população 

residente em Portugal tem vindo a sofrer um envelhecimento demográfico 

continuando, como resultado das tendências de aumento da longevidade e 

declínio da fecundidade. Pois entre 2010 e 2015 verificou-se em Portugal o 

decréscimo de 134 341 jovens (pessoas dos 0 aos 14 anos de idade) e de 261 
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Figura 1- Envelhecimento Demográfico 
Fonte: INE,2016. Nupcialidade, migração, Mortalidade e Natalidade – Estatísticas 
demográficas de 2015, página 32 

 

452 pessoas em idade ativa (dos 15 aos 64 anos de idade), em simultâneo 

com o aumento de 164 402 idosos (pessoas com 65 e mais anos de idade). 

Portugal mantém assim a tendência de envelhecimento demográfico, em 

resultado da queda da natalidade, do aumento da longevidade e do aumento 

da emigração. Podendo assim verificar-se que em 2015, a população residente 

em Portugal distribuía-se por 14,1% de jovens, 65,2% de pessoas em idade 

ativa e 20,7% de idosos. (Instituto Nacional de Estatística, 2016:26) 

A mesma fonte menciona ainda que à semelhança do ocorrido para 

Portugal, todas as regiões apresentam decréscimos da proporção de jovens, 

com exceção da “Área Metropolitana de Lisboa, em que esta passou de 15,7% 

para 15,9%”. O aumento da proporção de idosos é transversal a todas as 

regiões. Podendo assim verificar-se que o índice de envelhecimento em 

“Portugal era de 147 idosos por cada 100 jovens em 2015, sendo o Alentejo a 

região mais envelhecida (191,6) e a Região Autónoma dos Açores a menos 

envelhecida (82,4)”. Entre 2010 e 2015 observou-se o aumento deste índice 

em todas as regiões tal como se ode visualizar no gráfico a posterior. (Instituto 

Nacional de Estatística, 2016:30) 
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Figura 2- Índice de Envelhecimento Demográfico 
Fonte: INE, 2016. Nupcialidade, migração, Mortalidade e Natalidade – Estatísticas 

demográficas de 2015, página 35 

Ainda no que concerne ao índice de envelhecimento e fulcral referir que 

o envelhecimento demográfico também se reflete no “perfil das pirâmides: 

estreitamento da base da pirâmide etária – que traduz a redução dos efetivos 

populacionais jovens, como resultado da baixa da natalidade –; alargamento do 

topo da pirâmide – que corresponde ao acréscimo no número de pessoas 

idosas, devido ao aumento da longevidade, tendências transversais a todas as 

regiões. Entre 2010 e 2015 verificou-se um aumento do índice de 

envelhecimento da população residente em Portugal de 124 para 147 idosos 

por cada 100 jovens e um aumento da idade média de 42 para 44 anos. Estes 

valores podem aumentar para 307 idosos por cada 100 jovens e para 51 anos 

até 2060, de acordo com os resultados obtidos no cenário central do exercício 

mais recente de projeções de população residente”. Tal como se pode 

comprovar com a pirâmide subsequentemente apresentada (Instituto Nacional 

de Estatística, 2016:30-32)1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim é fulcral evidenciar que o envelhecimento demográfico foi 

transversal a todas as regiões, prevendo-se a continuação desta tendência até 

                                                           
1 file:///C:/Users/Elisabete/Downloads/ED_2015.pdf, acedido a 5 de Março de 2017 

file:///C:/Users/Elisabete/Downloads/ED_2015.pdf
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Figura 3- Índice de Envelhecimento Demográfico - Região Alentejo 
Fonte: INE, 2016. Nupcialidade, migração, Mortalidade e Natalidade – Estatísticas 
demográficas de 2015 página 36 
 

2060 (projeções, cenário central), como se observa pelo perfil das pirâmides 

etárias.           

 Mas de forma a dar um enfoque mais especifico á área de 

implementação deste projeto de intervenção é importante referir que no 

Alentejo, o índice de envelhecimento aumentou de 173 para 192 entre 2010 e 

2015, podendo atingir os 325 idosos por cada 100 jovens até 2060 (projeções, 

cenário central). Como a representação gráfica posterior apresenta. (Instituto 

Nacional de Estatística, 2016:33-35)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Contextualização do processo de envelhecimento 

 Tal como aludido em tema, primordialmente irá ser esclarecido como 

surge o estudo do envelhecimento, sendo que de seguida será apresentada 

uma momentânea introdução sobre a temática do envelhecimento 

populacional.  Desta forma, o estudo sobre o envelhecimento principiou, 

sobretudo a partir dos anos 80, quando a gerontologia começou a ganhar 

estatuto devido ao surgimento dos primeiros manuais, onde surgem 

sistematizados conhecimentos multidisciplinares de várias áreas como é o 

                                                           
2 file:///C:/Users/Elisabete/Downloads/ED_2015.pdf, acedido a 5 de Março de 2017 

file:///C:/Users/Elisabete/Downloads/ED_2015.pdf
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caso: da bioquímica, medicina, psicologia, sociologia, entre outras. Ou seja, 

temáticas estas que se encontram aludidas com o envelhecimento e o idoso. 

(Paúl, 2005:24).          

 Dando assim continuidade ao suprarreferido é de extrema importância 

que por gerontologia e de uma forma breve entende-se: “(…) é a ciência que 

estuda o processo de envelhecimento em suas mais  diversas dimensões, e se 

constitui, na prática, na ótica atual, em uma especialidade de diferentes 

profissões. A gerontologia é multidisciplinar, pois reúne conceitos teóricos 

provenientes de diferentes disciplinas, em torno do seu objeto de estudo". 

(Pavarini e Mendiondo et al 2005:5) 

Neste sentido e após contextualizado um dos maiores fenómenos na 

atualidade, interessa compreender como tal fenómeno é caraterizado na 

literatura científica.  Assim sendo é de salientar que fenómeno do 

envelhecimento não pode ser entendido como um estado inflexível qualificado 

geralmente pelo senso comum de "terceira-idade", porque tal como Cancela 

(2007:2) refere, o envelhecimento não é um "estado", mas um "processo" de 

deterioração gradual e diferencial, que deve ser caraterizado de acordo com as 

especificidades de cada pessoa e compreendido através da relação 

multifatorial entre os diversos aspetos, nomeadamente, biológicos, psicológicos 

e sociais  e do contexto onde o sujeito está inserido.     

 Rocha (2011 cit. por Silva 2010:38-40) salienta que o envelhecimento é 

um processo natural que todos os seres vivos passam, desde o nascimento até 

à morte. Podendo, ainda, dizer que o envelhecimento é um processo de 

desenvolvimento do ser humano ao longo da vida, o qual vai passando por 

diferentes etapas. De facto, ao longo da vida, todos os dias vamos ficando mais 

velhos. Um jovem de vinte anos é bastante mais velho que quando era um 

bebé com alguns meses de vida, o seu corpo sofreu mudanças e a sua forma 

de entender o mundo também. Referindo ainda que este é um fenómeno que 

pode ser analisado de várias perspetivas nomeadamente:  

• Demografia - Do ponto de vista da demografia, o envelhecimento traduz-

se no aumento da proporção de pessoas idosas, ou seja, com 65 e mais 

anos, relativamente à população total. A redução das taxas de 

mortalidade em todas as idades e o aumento da esperança média de 
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vida, fruto em grande medida dos progressos médico-sanitários, são 

fatores que explicam o aumento da proporção de pessoas com mais de 

65 anos; 

• Biologia - Mas o processo de envelhecimento é, também, um fenómeno 

biológico e contínuo, inevitável e irreversível, que é comum em todos os 

seres vivos. Embora comum em todos os seres humanos, o 

envelhecimento não se processa da mesma forma, ao mesmo tempo e 

ao mesmo ritmo em todas as pessoas, todas elas são diferentes entre si. 

Neste sentido, pode-se afirmar que o envelhecimento é um processo 

individual. Deve realçar-se que do ponto de vista biológico é incorreto 

associar envelhecimento à fatalidade da explosão de doenças e 

enfermidades, pois o declínio fisiológico do ser humano nem sempre é 

acompanhado de doenças; 

• Psicologia - Do ponto de vista psicológico, verifica-se que ao longo do 

processo de envelhecimento o ser humano vai sofrendo mudanças na 

sua forma de encarar a vida e na forma de lhe dar sentido, ou seja, a 

sua atitude perante ela vai-se alternando; 

• Sociologia - Nesta perspetiva o envelhecimento, mais especificamente o 

«ir ficando mais velho», ou mesmo se considerando «velho», varia com 

os contextos sociais, culturais e com a época.  

 Fernandes, (2000 cit. por Silva, 2012:5) transmite outra perspetiva sobre 

o envelhecimento, isto é, determina que este processo está intrinsecamente 

relacionado com “todas as modificações morfológicas, fisiológicas, bioquímicas 

e psicológicas que aparecem como consequência da ação do tempo sobre os 

seres vivos”. Definindo-o como uma privação crescente e irreversível da 

aptidão de adaptação do organismo às situações inconstantes do meio 

ambiente. Por outras palavras, a autora acaba mesmo por evidenciar que o 

“envelhecimento não é uma doença, embora seja um processo complexo e 

universal”. Pois a forma como cada um de nós envelhece é algo muito pessoal, 

ou seja, é um processo que faz parte da própria natureza das pessoas, é 

irreversível e global, isto é um processo que faz parte do ciclo da vida. 

A autora acima referida menciona ainda que existem três formas de 

envelhecer:  
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• O normal (ou primário), em que o processo de envelhecimento decorre 

da forma que é esperada (rugas, cabelo branco, etc.), não sendo a 

pessoa, no entanto, afetada por alguma doença física ou mental grave. 

• O patológico (ou secundário), que é causado pela ocorrência de 

doença/patologia grave ou por estilos de vida inadequados.   

• O bem-sucedido, em que a pessoa se mantém, o máximo de tempo 

possível, com saúde, ativa, autónoma, independente, produtiva e 

participativa.           

No entanto Azevedo, (2015 cit. por Paúl 2005:25-26) menciona que 

existem três elementos que o processo de envelhecimento possui como é o 

caso:  

• Senescência. Elemento este onde o próprio processo de 

envelhecimento biológico surge da vulnerabilidade continua e de 

elevada possibilidade de falecer;  

• Envelhecimento social. Corresponde aos papéis sociais próprios 

das espectativas do meio envolvente; 

•  Envelhecimento psicológico. Diz respeito ao regulamento do 

próprio individuo, pelo tomar de decisões e opções, adequando-se 

ao processo de senescência e do envelhecimento.  

Posto isto, importa referir que existem diversos determinantes que influenciam 

o crescimento e o envelhecimento, “contudo não são exclusivos, pois a base 

filogenética, da nossa hereditariedade, do nosso contexto sociocultural que 

estimula a expressão das nossas tendências genéticas.”   

 Azevedo, (2015 cit. por Martín 2006:26) “salienta mais uma perspetiva 

sobre este processo, ou seja, encara o envelhecimento é um processo 

complicado, assíncrono, diverso, onde as disparidades aparecem dentro do 

próprio indivíduo; de um indivíduo para o outro, de uma população para a outra 

e em distintas gerações”. Referindo ainda que este é um processo adaptativo, 

moroso e contínuo, que por sua vez envolve díspares mudanças em todos os 

sentidos, e que interfere nos fatores biológicos, psicológicos e sociais. Tendo 

em conta esta sequencia de ideias há que relatar que as pessoas envelhecem 

de forma diferente e em ritmo diferente, existindo assim três tipos de idades:  



 

21 
 

• Idade biológica: Esta está intrinsecamente relacionado com o 

envelhecimento orgânico, isto é, com as constantes transformações que 

os órgãos sofrem.  

• Idade psicológica: Corresponde às competências comportamentais que 

o individuo pode modificar “em resposta às alterações ambientais, 

abrange ainda a inteligência, a memória e a motivação.”   

• Idade social: Esta representa a relação da pessoa idosa com os outros 

elementos da comunidade onde está inserida, relativamente aos papéis, 

rotinas e estatuto. Este autor salienta que pessoas mais velhas podem 

viver em isolamento social e solidão, mesmo coabitando com os seus 

familiares ou até mesmo com outras pessoas. Pois a situação da pessoa 

mais velha não colaborar produtivamente para a sociedade, faz com que 

esta seja tratada de forma diferente, o que a prejudicará na sua 

integração social e, consequentemente pode levar à marginalização.  

           

 Nesta linha de pensamento, analisar o envelhecimento significa adotar 

um enfoque holístico. (Mazza e Lefrèvre, 2005:1-2) Pois este é um 

procedimento que afeta todos os seres vivos e o seu término “natural” surge 

com a própria morte do organismo. Como tal, é impossível datar o seu começo, 

pois segundo Cancela (2007:2)3 Menciona que de acordo com o nível em que 

situe, ou seja, ao nível biológico, psicológico ou social, a velocidade e a 

gravidade deste processo é idiossincrática.        

 Face ao exposto, Fernandes, (2000 cit. por Silva, 2012:5) qualifica o 

envelhecimento em três fases tais como: A fase do idoso - Neste estádio não 

surgem grandes modificações a nível orgânico, sendo que as alterações 

visíveis “nascem” com o início da reforma, ou seja, existem uma transformação 

no modo de vida, embora a pessoa mais velha ainda se sinta capaz e apta. A 

segunda fase é a da senescência - Esta etapa é marcada pelo facto da pessoa 

idosa começar a sofrer alterações na sua condição física, ou de outra natureza. 

Por fim, a ultima fase corresponde à senilidade – Neste último momento “o 

cérebro já não exerce a sua função como órgão de adaptação, o indivíduo 

torna-se quase dependente e necessita de cuidados completos”.         

                                                           
3 http://www.psicologia.pt/artigos/textos/TL0097.pdf acedido a 12 de Julho de 2016 
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Apesar de todas estas afirmações sobre o envelhecimento é producente 

que o processo de envelhecimento seja encarado como um processo natural e 

não como um problema. “Contudo, para que seja vivenciado com autonomia e 

independência é necessário uma mudança nos comportamentos e atitudes da 

população, na formação dos profissionais de saúde e de apoio social, além de 

uma adaptação dos serviços de saúde e de apoio social às novas realidades 

sociais e familiares das pessoas idosas, assim comum a adaptação do meio 

ambiente de acordo com as fragilidades que prevalecem com maior frequência 

nas pessoas com idade avançada.” (Azevedo, 2015 cit. por Direção Geral da 

Saúde, 2004:27). 

2. Processo de Envelhecimento Saudável 

A utilização do conceito de envelhecimento não está por sua vez, 

intimamente relacionada com a carência das habilidades, ou seja, na realidade 

está apenas distintamente catalogada com a idade cronológica das pessoas, 

pois afirma-se mesmo que não existe um geronte “típico”. Nesta linha de 

pensamento, a multiplicidade das aptidões e necessidades de saúde dos 

adultos maiores não é aleatória, mas sim advém de episódios que sucedem no 

decorrer do ciclo da vida, e comummente são transformáveis, alteando o valor 

da perspetivação da vida, para que assim se possa compreender o dito 

processo de envelhecimento. Embora a grande maioria das pessoas idosas 

ostentem variados “problemas de saúde com o passar do tempo, a idade 

avançada não implica em dependência” (Chan cit. por OMS, 2015:3)4 

Nesta sequência de pensamento, ao enunciar este limite categorial, a 

mesma fonte citada anteriormente destaca o envelhecimento saudável, ou seja, 

refere que este processo “é mais que apenas a ausência de doença. Pois, para 

a generalidade dos adultos maiores, a manutenção da habilidade funcional é 

mais importante. Os maiores custos à sociedade não são os gastos realizados 

para promover esta habilidade funcional, mas sim os benefícios que poderiam 

                                                           
4http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 

http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
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ser perdidos se não se implementarem as adaptações e investimentos 

necessários” (Chan cit. por OMS, 2015:3)5 

De forma a enquadrar que a saúde e o funcionamento podem ser 

refletidos na idade mais avançada, a OMS (2015:13)6 distingue duas noções 

essenciais, ou seja, salienta a primeira é a capacidade intrínseca, que é 

constituída por um conjunto de aptidões físicas e mentais que a pessoa se 

pode auxiliar em qualquer momento. Quer isto dizer que a capacidade 

intrínseca é nada mais nada menos do que um dos fatores que irão determinar 

o que uma pessoa mais velha pode fazer. Enquanto que a capacidade 

funcional está intrinsecamente relacionada com os ambientes nos quais as 

pessoas vivem e suas interações neles. Esta fonte afirma que estes ambientes 

surtem uma série de recursos ou barreiras que originam que as pessoas com 

um demarcado grau de aptidão podem fazer as coisas que consideram 

essenciais.           

 Neste sentido é de extrema importância frisar que embora as pessoas 

mais velhas possam “ter a capacidade limitada, elas ainda podem ser capazes 

de comprar se tiverem acesso a medicamentos anti-inflamatórios, um recurso 

de apoio (como muleta, cadeira de rodas ou scooter) e viverem próximas a 

transportes acessíveis”. Pode-se assim dizer que esta convenção entre as 

pessoas e os seus ditos ambientes, bem como a interação entre eles é a sua 

capacidade funcional, pois a OMS (2015:13)7 defende que as qualidades 

catalogadas à saúde que possibilitam que as pessoas sejam ou façam o que 

com motivo estimam.  

Assim, tendo em conta estas duas conceções, a fonte acima referida 

elucida que o envelhecimento saudável “como o processo de desenvolvimento 

e manutenção da capacidade funcional que permite o bem-estar em idade 

avançada. (…) É uma compreensão de que nem a capacidade intrínseca, nem 

a capacidade funcional permanecem constantes. Embora ambas tendam a 

diminuir com o aumento da idade, as escolhas de vida ou as intervenções em 

                                                           
5http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 
6http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 
7http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 

http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
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diferentes momentos durante o curso da vida irão determinar o caminho - ou 

trajetória - de cada indivíduo”(OMS, 2015:13).8     

 “O envelhecimento saudável é mais que apenas a ausência de doença. 

Para a maioria dos adultos maiores, a manutenção da habilidade funcional é 

mais importante”. (OMS, 2015:3)9 

Neste sentido é imprescindível uma ação de saúde pública abrangente 

relacionada ao envelhecimento. Pois a mesma fonte anteriormente citada frisa 

quatros áreas prioritárias de ação que podem auxiliar a alcançar o objetivo de 

promover um envelhecimento saudável como por exemplo: 

1) alinhar os sistemas de saúde a populações mais velha; 

2) desenvolver sistemas de cuidados de longo prazo; 

3) criar ambientes favoráveis aos adultos maiores; 

4) melhorar a medição, o monitoramento e a compreensão. 

 

Face ao exposto é importante apresentar a seguinte representação, onde 

são aludidas as fundamentais oportunidades, para que assim se possam 

concretizar ações autenticando otimizar as trajetórias da capacidade funcional 

e da capacidade intrínseca ao longo do ciclo vital.  

 

 

                                                           
8http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 
9http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 

http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
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Figura 4- Saúde Pública para o Envelhecimento Saudável 
Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2015 Relatório Mundial de Envelhecimento e Saúde, 
página 15   

 

Tal como se pode verificar a figura acima identificada apresenta três 

subpopulações díspares das pessoas mais velhas ou seja, um grupo de 

pessoas que patenteiam uma capacidade alta e estável; outro grupo de 

indivíduos com um declínio na capacidade e aquelas com perdas significativas 

da capacidade. Esses subgrupos não são rígidos nem cobrem o curso da vida 

de cada pessoa mais velha. 

2.1 Velhice   

Para Costa (1999 cit. por Silva, 2012:5) o envelhecimento é um processo 

gradual e heterogéneo, já a velhice é definida como sendo um processo 

irresistível determinado por uma aglomeração complexa de uma série de 

fatores fisiológicos, psicológicos e sociais particulares em cada pessoa, 

podendo assim ser considerado como o “coroamento” das várias fases da vida. 

Como tal, este processo demostra toda a vivência, ou seja, tudo aquilo que se 
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aprendeu e viveu, de tudo que a pessoa fez e alcançou, como também o sofreu 

e suportou.  

Oliveira, (2015 cit. Por Messy, 1993:25) a velhice é a última fase da idade 

adulta, pois esta é delimitada por um contexto que caracteriza a posição do 

indivíduo, mais velho na Sociedade na qual se encontra inserido. Ou seja, pode 

afirmar-se que a velhice tem por si tudo a ver como a forma que a pessoa de 

idade mais avançada se vê e a maneira como esta é encaradas pelos outros. 

“Pois porque é mesmo nessa inter-relação de perceções e entendimentos que 

se constitui, para cada pessoa, o conceito de velhice. Por outras palavras diz-

se que a velhice é um conceito múltiplo e variado que é prescrito 

culturalmente”. Ou seja, não se considera somente a singularidade da “figura 

de velhice”, mas sim identifica-se a presença de velhices.    

 Como tal, Oliveira, (2015 cit. Por Simões 1990:25) diz que se pode ser 

velho fisicamente ou até mesmo psicologicamente de meia idade, ao mesmo 

tempo que se é jovem socialmente. Concluindo-se assim que a velhice de 

determinada pessoa é um processo bastante complexo, que por sua vez 

engloba um conjunto diversificado de aspetos. Por outro lado, Oliveira, 2013, 

cit. por Fernandes 2008:26) comprova que surge cada vez mais associada às 

frequentes incapacidades físicas, psíquicas e mesmo materiais, de certa forma, 

mais implícitas nas idades muito avançadas”. “Isto leva-nos a crer que a 

velhice, enquanto categoria socialmente definida, está a ser remetida cada vez 

para mais tarde.          

 Desta forma, parece-nos pertinente salientar que os ganhos 

progressivos de anos de vida que a população portuguesa tem vindo a 

alcançar na última fase da vida”(…)” provocam transformações no conceito de 

velhice e na idade em que se é considerado velho” (Oliveira, 2013 cit. por 

Fernandes 2008:26)   

Tendo por base, o supracitado, o velho é visto como sendo alguém com 

muita sabedoria nas ditas sociedades tradicionais, ou seja, uma pessoa com 

grande experiencia de vida, alguém pelo qual se tem muito respeito e 

consideração. Nos dias de hoje, esta pessoa passou então a ser vista da forma 

contrária, isto é, alguém que é fraco, improdutivo, desatualizado, doente e 

dependente de outro (Oliveira, 2013 cit. por Rodrigues, 2008:27).   



 

27 
 

 Cada vez a esperança média de vida é maior, porém, os anos referentes 

a esse aumento da esperança de vida não parecem ser socialmente 

valorizados. Pois em vez de se valorizar esta nova realidade das pessoas com 

idade mais avançada não existe, porque “continuamos a julgá-las com base em 

crenças e preconceitos” (…), tal como Oliveira cit. por Lima, 2010:2610. 

No entanto, Martins (2002 cit. por Silva, 2012:6), aborda a velhice por 

outro prisma, pois salienta que esta pode ser entendida como uma noção 

abstrata, visto que se refere a uma classe concebida socialmente para limitar o 

tempo em que as pessoas ficam envelhecidas, velhos e idosos. Seguindo este 

pensamento, é crucial frisar que a velhice carateriza-se assim como a última 

fase deste processo, sendo entendida como um estado que carateriza a 

condição do ser humano "idoso" (Santos, 2010:1037).      

No entanto, Rocha (2011, cit por Silva 2010:41) salienta que a entrada na 

velhice ocorre quando a pessoa completa os 65 anos de idade, 

correspondendo esta idade, na maioria dos países desenvolvidos, à entrada na 

reforma. Esta definição baseia-se na idade cronológica dos idosos e constitui, 

apenas, um referencial que serve para estabelecer o limite de idade ativa e 

passagem à inatividade do ponto de vista económico. Mas, como é fácil 

entendimento, a entrada na velhice não se dá a partir de um determinado dia, 

estipulado por lei ou convenção.  Face ao exposto há que evidenciar que por 

idoso em Portugal entende-se as pessoas com 65 anos ou mais anos de idade. 

Ou seja, idade esta que foi determinada através da Organização das Nações 

Unidas por meio da Resolução 39/125 para os países desenvolvidos, como o 

caso de Portugal (Organização das Nações Unidas, 1982 cit. por Santos, 

2010:1036).11 

Posto tal facto verifica-se que não há uma data e um momento preciso 

para se entrar na velhice, por essa razão é mais correto falar-se em velhices do 

que em velhice, pois cada pessoa tem um ritmo próprio de envelhecer. 

                                                           
10 http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13338/1/TESE%20COMPLETA%20RAQUEL.pdf, 
acedido a 7 de Outubro de 2016 
11 http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n6/25.pdf acedido a 9 de Setembro de 2016 

http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/13338/1/TESE%20COMPLETA%20RAQUEL.pdf
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 Várias são as designações que se utilizam para nos referirmos às 

pessoas mais velhas, algumas delas carregadas de sentido depreciativo. É o 

caso do termo “velho”, que na sociedade é, normalmente, associado a algo 

ofensivo. De facto, numa sociedade em que se valoriza o mito da eterna 

juventude, ser velho é algo negativo que é olhado como desdém. Utiliza-se, 

também, o termo “terceira idade” para nos referirmos às pessoas idosas, 

significando que já percorreram a infância ou primeira idade, a fase adulta ou 

segunda idade e estarão agora a percorrer a terceira idade. É, também, 

habitual designar-se por “quarta idade” o conjunto de pessoas que têm 80 ou 

mais anos.          

 Pode-se ainda, igualmente, encontrar a designação de sénior ou, ainda, 

reformados. Este último termo encerra alguma imprecisão, pois, atualmente, 

encontra-se, por razões várias, pessoas reformadas ou pré-reformadas cada 

vez mais jovens (Rocha 2011, cit. por Silva 2010:41).    

 Segundo a mesma autora o termo em Portugal, que mais se afirmou 

como forma de designar as pessoas mais velhas, tem sido o de pessoas 

idosas. Neste sentido há que evidenciar que a velhice não é uma fase 

homogénea, pois, uma vez entrada na velhice, a pessoa não estagna o seu 

processo de desenvolvimento. 

Assim, considera-se que a pessoa idosa passa por três fases de 

envelhecimento: 

• Idoso, em que não se verificam alterações significativas e a pessoa 

sente validade;  

• Senescência, em que se verificam algumas alterações orgânicas e 

psicológicas e a pessoa se torna menos autónoma; 

• Senilidade, em que a pessoa se torna muito ou completamente 

dependente.  

 

Nesta linha de pensamento também se podem mencionar as etapas da 

velhice, referindo que a pessoa idosa passa pelas seguintes fases: 

 

• Jovem idoso; 

• Idoso; 
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• Muito idoso   

Referindo cada uma desta etapas há que frisar que o jovem idoso é, em 

geral, ainda autónomo, alimenta projetos de vida para o futuro e mantém-se 

ativo, não se verificam grandes transformações ao nível psicológico, social e 

físico. O idoso marca a passagem da terceira idade para a quarta idade, em 

que a contagem da idade cronológica deixa de ter tanto peso, passando a dar-

se mais importância à idade funcional. O muito idoso pode apresentar algumas 

dependências e algumas debilidades orgânicas. Nenhuma destas fases tem 

um marco cronológico fixo e determinado, dependendo das condições de cada 

pessoa. 

Em relação ao supramencionado, é importante evidenciar que apenas se 

trata de um dado cronológico, pois porque a situação da velhice e do ser idoso 

é uma circunstância plural dos indivíduos que têm o privilégio de experimentar 

vidas longas.         

 Apesar da regalia de ter uma vida longa, não é apenas isso que importa, 

pois a longevidade não é sinonimo de um envelhecimento ativo. Neste sentido 

é necessário referir que existem fatores imprescindíveis como por exemplo o 

bem-estar físico e mental, mas também, interpessoal, relacional, emocional e 

afetivo (Monteiro cit. por Silva, 2012:27). Pois, por fim, torna-se crucial 

referenciar que o envelhecimento, a velhice são qualificados como algo que 

não parece ir ao encontro dos valores adotados pelas sociedades modernas, 

porque esta que favorecem fatores como a autonomia, a independência, a 

produtividade. Pode-se assim dizer que no século XXI exige-se cada vez mais 

à sociedade, neste caso concreto a portuguesa, que identifique as capacidades 

das pessoas mais velhas, e que adote uma nova abordagem positiva na 

atuação e perceção do que é ser velho, para que de certa forma, se consiga 

reduzir esta imagem criada socialmente pela entrada na reforma. (Oliveira, 

2013 cit. por Amor, 2008:28).    

2.2 Envelhecimento ativo  

No que concerne a esta sequência de pensamentos, pode referir-se que o 

envelhecimento ativo é visto como um “processo de otimização das 
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oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas." 

(Organização Pan-Americana da Saúde, 2005:13)12 pode-se assim dizer que 

o envelhecimento ativo permite que as pessoas percebam o seu potencial 

para o bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida e que 

participem na sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e 

capacidades, ao mesmo tempo que tal conceito propicia proteção, segurança 

e cuidados adequados, quando necessário.    

 Ferreira, (2011 cit. por Esgueira, 2013:22) salienta que o processo de 

Envelhecimento Ativo deve ser encarado como “a capacidade de as pessoas 

que avançam na idade levarem uma vida produtiva na sociedade”. Significa 

isto que a própria pessoa pode determinar a forma como distribui o tempo de 

vida entre as atividades de aprendizagem, de trabalho, de lazer e de cuidados 

entre outras. Neste sentido é importante entender o termo ativo.   

 Assim sendo, este termo refere-se não apenas à capacidade do idoso 

estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho, mas sobretudo 

à participação contínua a vários níveis: social, económico, cultural, espiritual e 

civil. (Organização Pan-Americana da Saúde, 2005:13)13   

 No entanto Carneiro, (2012 cit. por Ribeiro & Paúl, 2011:15) foca a 

saúde como um fator bastante relevante, na medida que este é um dos 

aspetos centrais do envelhecimento, focalizando-se assim nos diagnósticos 

médicos e na sua própria atuação. Onde, por sua vez, se conseguem 

destacar alguns aspetos tais com os cuidados com a alimentação, o consumo 

de álcool e tabaco, quer como prevenção, quer como atuação positiva na 

saúde. Neste sentido a mesma autora frisa outro pilar crucial que se designa 

de segurança e que se refere ao local de residência do idoso, ao meio 

ambiente e, sobretudo, a climas sociais de não violência na sua comunidade. 

 Outro dos pilares de Carneiro, (2012 cit. por Ribeiro & Paúl, 2011:15) é 

a participação social, ou seja, consiste nos grupos sociais que envolvem as 

pessoas mais velhas, como é o caso da família, dos amigos, entre outros. 

Pode-se dizer que o exercício da cidadania e a participação ativa em diversos 

                                                           
12 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf, acedido a 8 de Outubro 
de 2016 
13 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf, acedido a 8 de Outubro 
de 2016  

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
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contextos da vida social constituem as palavras-chave para um 

envelhecimento ativo.       

 Carneiro, (2012 cit. por Paúl, 2005:16) salienta que 

concomitantemente com o processo de envelhecimento biológico, existe 

um processo experiencial subjetivo, isto é, ciclo este, onde a pessoa 

exerce autorregulação através de escolhas e decisões para se adaptar ao 

percurso do envelhecimento, convivendo com os contextos socioculturais 

em que se integram. Isto quer dizer que o envelhecimento dito saudável 

pode ser encarado pela capacidade continua da pessoa mais velha 

conseguir manter a sua funcionalidade física, quer mental, social ou até 

mesmo económica, a par do processo gradual do avançar da idade. Sendo, 

assim imprescindível preservar as competências relacionadas com o 

pensamento lógico-matemático, memória, atenção e autoestima.  

 Carneiro, (2012 cit. por Pérsico, 2010:16) refere que este dito 

pensamento lógico-matemático está intrinsecamente relacionado a uma 

sucessão de aptidões, ou seja, a partir do processamento de dados 

recebidos do exterior ou armazenados na memória, chegar a conclusões, 

cria novos conhecimentos. Pode-se assim dizer que essas aptidões passam 

pela observação, análise, sintetização, comparação, relacionamento, 

generalização e raciocínio.      

 Nesta linha de pensamento, a autora acima salientada denomina a 

memória, como sendo uma das funções cognitivas mais importantes para o 

envelhecimento ativo, pois esta tem uma importância fundamental no 

quotidiano da pessoa, quer na realização de atividades, no processo de 

comunicação, na orientação e até mesmo na própria construção da 

identidade.          

 Como tal, a memória de curto prazo ou memória recente degrada-se 

com o passar dos anos, no entanto a memória de longo prazo ou de 

recordação mantém-se estável ou pouco diminui com a idade, o que por sua 

vez constitui uma grande vinculação entre o indivíduo e o meio envolvente, 

“uma vez que alguém sem memória é alguém sem história de vida, deslocado 

do mundo e dos significados sociais” (Carneiro, 2012 cit. por Sequeira, 

2010:17).          

  “A maioria dos dados permanece na memória de curto prazo e apenas 
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alguns são duradouros. Correntes que operam dentro da psicologia dividem a 

atenção em diferentes tipos, sendo que numa das classificações subdividem-

na em dois grupos: aquele cuja atenção é suscitada por condicionantes 

externos, e um outro, em que intervêm condicionantes internos” (Carneiro, 

2012 cit. por Pérsico, 2010:17). 

 

Contudo e não menos importante surge a autoestima, que tem uma 

grandiosa influência no dia-a-dia da pessoa mais velha. Pois há que salientar 

que os indivíduos com elevada autoestima são mais assertivos “nas suas 

relações sociais, mais ambiciosas, tendem a recordar com frequência 

atividades agradáveis, responsáveis, bem sucedidas e propiciadoras de 

conforto”. Enquanto que os sujeitos com baixa autoestima tendem a ser mais 

infeliz, recordam somente situações difíceis, quando se encontram perante 

expetativas sentem-se ansiosas e incompetentes, o que por sua vez as levará 

a ser mal sucedidas e fracassadas. 

 
 
2.3 Envelhecimento bem-sucedido  

Já no que diz respeito ao envelhecimento bem-sucedido, Ivo (2008:64 cit. 

por Rowe e Kahn) salienta que o envelhecimento bem-sucedido tem como 

base três componentes importantes, como é o caso do baixo risco de doenças 

ou até mesmo as incapacidades relacionadas com a doença; o funcionamento 

físico e mental elevado; e ainda o empenhamento ativo na vida.   

 Com base neste pensamento supramencionado Ivo (2008:64 cit. por 

Simões) comenta uma das seguintes afirmações, mais precisamente o baixo 

risco de doenças. Ou seja, com este termo, o autor mencionado anteriormente 

quer evidenciar que a “pessoa não é afetada por doenças, nem têm fatores de 

risco, que aumentem as probabilidades de as contrair”. Pois o mesmo reforça 

ainda que o paradigma do envelhecimento bem-sucedido, “parte do 

pressuposto de que muitas doenças se podem prevenir e um baixo nível de 

risco das mesmas é parte integrante da conceção de envelhecimento bem-

sucedido”.           

 Porém, para que seja possível alcançar um envelhecimento bem-

sucedido Ivo, (2008:64) acrescenta que em segundo lugar é imprescindível que 
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a pessoa consiga manter um bom funcionamento físico e mental. Este autor 

reforça ainda que a própria saúde física das pessoas seria bastante melhor se 

estes tivessem a capacidade de se dedicar mais e acima de tudo regularmente 

às suas atividades de vida diária. Já no que diz respeito às capacidades 

cognitivas, tal como por exemplo a aprendizagem e a memória, a sua 

conservação é auxiliada pelo estado da saúde.  

Quando maior for o empenhamento ativo na vida, Ivo, (2008:64 cit. por 

Simões) analisa que as pessoas mais velhas “sentem-se felizes ao 

conseguirem estabelecer relações estreitas com as outras pessoas e ao 

encontrarem atividades com significado para” elas, ou seja, continuar a 

atividade produtiva têm assim implícita uma dita “velhice produtiva”, que por 

sua vez é considerada por este autor como uma “velhice bem sucedida”. 

No entanto Ivo, (2008:68) descreve que este processo tem implícito em si 

a noção de qualidade de vida, ou seja, conceção esta multidimensional que 

abrange normas objetivas e mensuráveis, tais como o funcionamento 

fisiológico ou até mesmo a própria manutenção das atividades de vida diária, 

bem como as componentes subjetivas, por sua vez, designadas por satisfação 

de vida, que indicam a libração entre as expectativas e os objetivos 

alcançados.  

Ivo, (2008:68 cit. por Baltes e Baltes) corrobora que a utilização do termo 

envelhecimento bem-sucedido acarreta uma reanálise da natureza da velhice e 

da própria imagem que se faz sobre ela habitualmente. Como tal, este dito 

processo de envelhecimento bem-sucedido está, de certa forma submisso à 

aquisição de atitudes e de processos de coping (processo concebido como o 

conjunto das estratégias utilizadas pelas pessoas para adaptarem-se a 

circunstâncias adversas) que possibilitam à pessoa mais velha, “apesar do 

aumento dos défices ou da sua ameaça, permanecer independente, produtiva 

e socialmente ativa pelo máximo de tempo possível”. 
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2.4 Envelhecimento produtivo  

Ao analisar-se estes dois conceitos anteriores surge assim como última 

prioridade deste subtópico esclarecer aquilo que se entende por 

envelhecimento produtivo, neste sentido, segundo Gonçalves et all 

(2006:139)14 refere, embora não exista uma definição consensual em torno 

deste conceito, existem várias características implícitas ao mesmo. Pode 

assim, observar-se a presença de uma atividade considerável e satisfatória, em 

que a pessoa mais velha esteja envolvida de forma organizada, continua e que 

ainda tenha um impacto positivo na sua própria vida.     

 Perante tal cenário, existe então uma produção de bens ou serviços, 

voluntária, como por exemplo cuidar dos netos, ou então a remuneração como 

o trabalho sénior (Gonçalves et all,2006:139 cit por Rozario, Morrow-Howell, & 

Hinterlong, 2004). Como tal, é importante mencionar que mesmo que as ditas 

atividades voluntárias aludidas gerem bens, mesmo de forma dita indireta a 

pessoa mais velha de certo modo acaba por possibilitar aos filhos o aumento 

do tempo dedicado à sua carreira, possibilitando ainda assim a otimização do 

seu desempenho. Nesta lógica, existem duas dimensões concomitantemente 

intrínsecas ao conceito de envelhecimento produtivo que são:  

• Uma prática, que sublinha os contributos concretizados pelo geronte 

para com a sua família, grupo social e a comunidade em si;  

• Uma conspeção subjetiva, que de certo modo favorece a componente 

afetiva do processo, ou seja, “no sentido das suas consequências 

positivas em termo de bem-estar e qualidade de vida do idoso” 

(Gonçalves et all, 2006:140 cit. por Kaye, Butter, & Webster, 2003). 

O padrão implícito ao envelhecimento produtivo define o envelhecimento 

sob uma perspetiva positiva, impugnando os estereótipos sobre os mais 

velhos, mas valorizando o “papel” desempenhado pelos gerontes, bem como 

os contributos que estes concedem. 

                                                           
14 file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf, acedido a 5 de Maio de 2017 

file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf
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Tendo por base o supramencionados há que salientar que os papéis 

desenvolvidos pelos mais velhos, sob a ótica do envelhecimento produtivo, 

superaram já as barreirais acordadas, revestindo-se de complexidade e 

destaque. (Gonçalves et all, 2006:140 cit. por Martín e colaboradores, 2006) 

referem que se pode organizar as tarefas/atividades desenvolvidas pelos 

gerontes em torno de quatro eixos essenciais:  

1) No meio familiar, onde os papéis desenvolvidos pelo mais velhos são 

por sua vez, através da transferência de tempo (Cardia & Ng, 2003), e 

ainda da translação de dinheiro (Bromer & Henly, 2004) e da função 

educativa dos seus netos (Edwards, 1998);  

2) Na promoção social, isto é, na sua grande maioria nos projetos de 

voluntariado sénior (Gonçalves et all, 2006:140 cit. por Bullock & 

Osborne, 1999) e nos projetos intergeracionais (Gonçalves et all, 

2006:140 cit. por Dorfman et al., 2004a) 15;  

3) No trabalho sénior, ou seja, no espaço rural (Gonçalves et all, 2006:140 

cit. por Dorfman e tal, 2004b) 16 e dos serviços (Yeatts, Folts, & Knapp, 

2000); e  

4)  No meio político (Gonçalves et all, 2006:140 cit. por Burr, Caro, & 

Moorhead, 2002). 

Após a focalização nos papeis desenvolvidos pelas pessoas mas velhas, 

nesta ótica de envelhecimento produtivo é imprescindível responder a questão 

que de seguida se Apresenta: “Qual o impacto do desempenho de tarefas 

produtivas, quer a nível pessoal quer social?”  

De forma a responder à questão apresentada é importante inicialmente 

começar por destacar que para as pessoas mais velhas, os benefícios são 

dependentes dos contextos em que esses ditos papéis se desenvolvem, não 

sendo “possível afirmar perentoriamente que os resultados são sempre 

positivos”. Neste sentido, verifica-se que: 

                                                           
15 file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf, acedido a 5 de Maio de 2017 
16 file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf, acedido a 5 de Maio de 2017 

file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf
file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf
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a) “a prestação de cuidados aos descendentes, de primeira ou 

segunda geração, funciona como um fator promotor do bem-

estar dos idosos, mas que a acumulação de tarefas pode 

conduzir ao declínio do mesmo” (Gonçalves et all, 2006:141 cit. 

por Bromer & Henly, 2004);  

b) “a integração numa estrutura de voluntariado formal permite ao 

idoso a manutenção de relações interpessoais, diminuindo o 

isolamento e o impacto negativo que este tem na sua saúde” 

(Gonçalves et all, 2006:141 cit. por Gonzalez, 2000); 

c)  o estabelecimento de novas ligações/relações e ainda a 

adquirição de outros papéis tem um impacto positivo na sua 

saúde e no seu bem-estar dos mais velhos, o que por sua vez, 

acaba por prevenir a perda de identidade e a doença mental 

(Gonçalves et all, 2006:141 cit. por Hertzog & Morgan, 1993); e  

d)  a continuidade no local de trabalho é uma forma da pessoa se 

autorrealizar e satisfazer (Gonçalves et all, 2006:141 cit. por 

Dorfman et al., 2004a) 17, potenciando assim a conservação do 

sentimento de utilidade social e familiar (Gonçalves et all, 

2006:141 cit. por Quinn & Burkhauser, 1993). 

Contudo, há que mencionar que todos os aspetos abordados necessitam 

ser potenciados/estimulados para que o processo de envelhecimento se faça 

de forma saudável e a qualidade de vida do sénior seja preservada. (Silva, 

2012:13) 

2.5 Qualidade de vida versus Bem-estar  

E já que o envelhecimento ativo tem como objetivo melhorar a qualidade 

de vida à medida que as pessoas envelhecem, urge assim a necessidade de 

precisar dois conceitos bastante pertinentes para a temática em estudo, isto é a 

noção de qualidade de vida e bem-estar.      

 Como tal, é relevante começar por mencionar que o conceito de saúde 

                                                           
17 file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf, acedido a 5 de Maio de 2017 

file:///C:/Users/Alexandre/Downloads/103.pdf
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está intrinsecamente relacionado com o conceito de bem-estar, uma vez que 

não se pode definir a saúde somente como a ausência de doença. Bem como, 

também não se pode designar o conceito de bem-estar exclusivamente pela 

ausência do mau estar. Assim, o bem-estar não é encarado apenas com a 

ausência de queixas ou ausência de lesões ou prejuízos a nível pessoal ou 

social, este conceito, vai muito além, pois implica ainda a satisfação das 

necessidades biológicas, do bem-estar físico, das necessidades psicológicas e 

do bem-estar mental, e ainda das necessidades sociais e do bem-estar social.  

No entanto, segundo Júnior (2004:17) salienta um aspeto importante, ou 

seja, refere que o simples facto de alguém não se sentir totalmente bem, pode 

ser positivo, pois assim a pessoa procura alcançar o seu bem-estar pleno, 

através do desenvolvimento e aperfeiçoamento. Tendo em conta esta 

perspetiva é através desta vontade de melhorar o seu bem-estar que a 

sociedade tem vindo a evoluir, visto que cada um tenta sempre desenvolver-se 

e com isto faz com que a sociedade cresça consigo. Este autor cita ainda que o 

facto da pessoa se sentir bem é uma bênção, mas por outro lado, o mal-estar 

só nos faz evoluir, e ver além da negatividade em busca de algo melhor.  

 De forma a aprofundar melhor o termo bem-estar, há que salientar que 

historicamente esta noção tem sofrido algumas alterações, pois tem vindo a 

aproximar-se dos conceitos de saúde, qualidade de vida, relações 

interpessoais, liberdade de expressão, entre outros. Alguns autores consideram 

o bem-estar subjetivo como algo positivo da saúde, ligando assim, o conceito 

de bem-estar subjetivo ao conceito de saúde mental (Van Praag e Frijters 1999 

cit. por Contente, 2012:9).       

 Newton (cit. por Esteves, 2010:57) demonstra outra visão sobre este 

assunto, referindo que  o bem-estar é uma visão positiva da vida por parte das 

pessoas, sendo que esta visão inclui as emoções positivas, o envolvimento e a 

satisfação. 

No que concerne à noção de qualidade de vida, surge pela primeira vez 

nas palavras do presidente dos Estado Unidades da América, Lyndon Johnson, 

em 1964 aquando na sua declaração onde salientou que “(…) os objetivos não 

podem ser medidos pelo saldo da conta bancária. Eles só podem ser medidos 

pela qualidade de vida que as pessoas têm.” Surgindo a partir desse momento 
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um grande interesse de varias áreas neste conceito.  Pode-se assim dizer que 

esta “novidade” determina uma conspeção inovadora, no sentido de avaliar 

este novo conceito, uma vez que este aponta como indicador principal os 

aspetos, ou seja, que só podem ser avaliados através dos aspetos subjetivos 

(opinião das pessoas) bem como objetivos (Silva, 2009:29). 

Silva, (2009 cit. por Levy Anderson, 1980:29) encara a qualidade de vida 

como “uma medida de bem-estar físico mental e social” (…) “e de satisfação e 

recompensa”. A mesma autora foca autores como Ferrans e Powers, para 

assim poder transmitir uma visão diferente da apresentada anteriormente, ou 

seja, referindo que a qualidade de vida é defendida através as perceções do 

bem-estar do individuo que resultem da satisfação ou da insatisfação, tendo em 

conta as dimensões da vida de cada um que lhes sejam importantes.  

Entretanto o interesse sobre esta noção surge através da Sociologia, 

bem como da Psicologia, onde rapidamente, se tornou um assunto dentro do 

âmbito dos cuidados de saúde. Este interesse está intrinsecamente 

relacionado com os avanços tecnológicos que conduziram ao aumento da 

expectativa de vida, embora para (Silva, 2009 cit. por Spilker 1990:30) este 

“aumento da duração de vida nem sempre correspondia a manutenção de 

bem-estar. Ou seja, a qualidade de vida começa então ser avaliada como uma 

forma de conduzir as decisões sobre a continuidade ou cessação do 

tratamento. Referindo esta autora ainda que os recursos de saúde são 

partilhados e desta forma, a qualidade de vida fica a ter uma importância 

adicional.          

 Tendo em conta todos estes factos esta noção passa a ser entendida 

de múltiplas formas e começa a ter vários significados para cada pessoa 

(Silva, 2009 cit. por Ribeiro, 1994:30). 

Outros autores começam a “entender” a qualidade de vida como “(...) 

uma das dimensões da vida humana, desejada e perseguida por todos os 

indivíduos desde a infância até à velhice.” (Silva, 2009 cit. por: Barbosa e 

Ribeiro 2000:31) 

Sousa (2013:28) demonstra outra visão da qualidade de vida, 

salientando que esta é vista como a “perceção individual da sua posição na 

vida, no contexto da cultura e sistema de valores, nos quais se vive e em 
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relação com os objetivos, expectativas, padrões e preocupações de cada 

indivíduo. É um amplo conceito de classificação afetado de um modo complexo 

pela saúde física do indivíduo, relações sociais, nível de independência e suas 

relações com características salientes do seu meio ambiente”.    

 No entanto Minayo, Hartz et Buss (2000:8). Salienta outra perspetiva da 

qualidade de vida, onde diz que é uma noção eminentemente humana, que tem 

sido aproximada ao grau de satisfação encontrado na vida familiar, amorosa, 

social e ambiental e à própria estética existencial. Pressupõe a capacidade de 

efetuar uma síntese cultural de todos os elementos que determinada sociedade 

considera seu padrão de conforto e bem-estar. Ou seja, pode ainda dizer-se 

que este é um termo que abrange muitos significados, que refletem 

conhecimentos, experiências e valores de indivíduos e coletividades que a ele 

se reportam em variadas épocas, espaços e histórias diferentes, sendo 

portanto uma construção social com a marca da relatividade cultural.   

           

 Posto isto, pode-se mesmo garantir que o conceito de qualidade de vida 

não é algo estanque, é algo que pode mudar perante épocas, contextos e 

sociedades diferentes. Este conceito envolve vários fatores, desde a saúde até 

às relações sociais que cada um estabelece. Este conceito varia também de 

pessoa para pessoa tendo em conta a sua história de vida. Ou seja, este 

conceito é subjetivo, tal como o conceito de bem-estar acima abordado.  

3. Afetividade no Envelhecimento 

3.1 Bem-estar subjetivo 

De forma a dar um maior enfoque ao bem-estar é importante começar 

por frisar que este conceito embora tenha uma historia recente, as suas raízes 

ideológicas remontam-se ao século XVIII, durante o Iluminismo, onde se 

defendia que o propósito da existência da Humanidade é a vida em si mesma, 

em vez do serviço ao Rei ou a Deus. Neste sentido, o desenvolvimento pessoal 

e a felicidade tornaram-se valores centrais nesta época, pois a Sociedade era 

vista como uma forma de garantir a satisfação das suas necessidades para que 

fosse possível alcançar uma boa vida. (Esteves 2010:205) Já no “século XIX, 

esta convicção manifestou-se através dos princípios do Utilitarismo, de que a 
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melhor sociedade é aquela que providencia a melhor Felicidade para o maior 

número de pessoas” (Esteves, 2010 cit. por Veenhoven, 1996:205) 

 Durante o século XX, os princípios do Utilitarismo acima salientados 

suscitaram medidas de reforma social em grande escala e persuadiram o 

progresso dos Estados Providência, designados de Welfare States. Assim 

sendo, reconheceram-se grandes imperfeições sociais nesta época, tais como 

a ignorância, a doença e a pobreza, e desenvolveram-se esforços no sentido 

de gerar uma melhor sociedade para todos. Este progresso começou a ser 

avaliado em termos da literacia, do controlo das epidemias e da eliminação da 

fome. Mais tarde a extensão do progresso passou a ser medida em termos de 

ganhos monetários, da segurança dos rendimentos e do grau de igualdade de 

rendimentos (Veenhoven, 1996).      

 Durante a história e evolução o Bem-Estar Subjetivo foi determinado 

como uma conceção ampla e conceptualmente difundida. Pois são vários os 

autores, que ao longo da literatura científica, verificaram que os termos do 

Bem-Estar Subjetivo têm sido exercitados “com pouco respeito pelas suas 

distinções conceptuais e operacionais” (Esteves, 2010 cit. por Andrews & 

Robinson, 1991; Campbell, Converse & Rogers, 1976; George, 1981; Horley, 

1984:210).          

 Posto, tal argumento, há que evidenciar que diversos pesquisadores de 

inúmeras áreas de estudo agruparam os seus próprios termos e designações, 

na análise do Bem-Estar Subjetivo, onde neste caso concreto, os termos 

usados são deslocáveis, mas nem sempre são sinónimos (Esteves, 2010 cit 

por Andrews & Robinson, 1991:210). Assim sendo, muitos foram os 

investigadores que apelaram à falta de inclusão do conceito (Esteves, 2010 cit 

por Diener, 1984:210), embora atualmente ainda se sinta essa mesma 

necessidade (Esteves, 2010 cit por Sirgy, 2002:210). 

Atualmente o bem-estar na vertente subjetiva Esteves (2010:59) salienta 

que esta é uma dimensão positiva da saúde, sendo um conceito complexo que 

envolve a qualidade de vida, o afeto positivo e a ausência do espirito negativo. 

No bem-estar subjetivo o sujeito é que diz como se sente em relação aos 

acontecimentos com que se depara na vida, estes sentimentos não são 

determinados por terceiros.       
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 Pode-se até mesmo dizer que existiu uma crise inicial na definição do 

Bem-Estar Subjetivo, embora, mais tarde se tenha chegado a um consenso, ou 

seja, momento este onde se afirma que este conceito “é composto por uma 

dimensão cognitiva, em que existe um juízo avaliativo, normalmente exposto 

em termos de Satisfação com a Vida – em termos globais ou específicos – e 

uma dimensão emocional, positiva ou negativa – expressa também em termos 

globais, de Felicidade, ou em termos específicos, através das emoções”.  

 Na atualidade esta noção de bem-estar subjetivo é considerada como 

um campo de estudo em expansão. No entanto a medição sistemática deste 

conceito faculta reflexões de validade e credibilidade, pois existe uma 

aprovação entre uma seria de diversos pesquisadores que afirmam a 

existência de uma dimensão cognitiva e afetiva do bem-estar subjetivo – 

Concetualizados com a satisfação com a vida e como o sentimento de 

felicidade. (Sagiv & Schwartz, (2000 cit por Galinha &Ribeiro, 2005:211) Ou 

seja, são dimensões separadas, mas substancialmente correlacionadas, 

segundo Diener, Suh, Lucas, & Smith, (1999 cit por Galinha &Ribeiro, 

2005:211). Pois o bem- estar subjetivo “é uma categoria vasta de fenómenos 

que inclui as respostas emocionais das pessoas, domínios de satisfação e 

julgamentos globais de Satisfação com a vida”.   

 McCullough, Heubner, e Laughlin (2000 Galinha &Ribeiro, 2005:211) 

frisam o modelo tripartido do bem-estar constituído em três integrantes 

interrelacionados mas separados, como:  

• Satisfação com a Vida Global: Consiste numa avaliação cognitiva 

positiva da vida pessoal como um todo. 

• Afeto Positivo: Corresponde à frequência de emoções positivas num 

indivíduo, tais como as emoções como o orgulho e interesse, por 

exemplo 

• Afeto Negativo: Diz respeito à frequência das emoções negativas como 

perturbação e hostilidade.       

 

Contudo, Esteves (2010 cit por Galinha & Ribeiro, 2005:211) acaba por 

referir que este conceito tem uma “importância crescente num mundo 

democrático, em que se espera que as pessoas vivam as suas vidas de modo 
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a que elas próprias se sintam preenchidas, segundo os seus próprios critérios e 

onde a atenção dada pela comunidade científica às variáveis positivas da 

Saúde Mental parece estar a ser acompanhada pela importância atribuída pela 

comunidade em geral”.  

No entanto não é surpreendente referir que os resultados aplicados num 

inquérito a alunos universitários se tenha verificado que a Satisfação com a 

Vida e por sua vez a Felicidade foram selecionadas como extremamente 

essenciais, até ainda mais relevantes que os rendimentos (Esteves 2010 cit. 

por Diener & Biswas-Diener, 2000:211). 

Em suma é crucial referir o pensamento de Silva (2009 cit. por Paúl 

1992:60) onde este salienta que as dimensões do bem-estar subjetivo inclui a 

qualidade de vida percecionada (por exemplo um conjunto de avaliações que a 

pessoa faz em relação à família, aos amigos, à saúde, etc) e o próprio bem-

estar psicológico da pessoa (correspondente ao estado interno de cada um). A 

mesma autora salienta ainda que ao contrario da qualidade de vida 

percecionada, o bem-estar subjetivo não se encontra intrinsecamente 

relacionado aos domínios da vida quotidiana, mas sim a uma maior satisfação 

geral, bem como ao nível da saúde mental positiva (isto é considerada como 

melhor indicador da autoestima e da força do ego). 

   

3.2 Teorias da afetividade e dos vínculos afetivos nas fases de 
desenvolvimento do ser humano   

Após analisados todos estes tópicos de enquadramento surge a 

necessidade de evidenciar a importância da teoria do apego desenvolvida por 

Bowby. Como tal, e de forma a fazer uma breve introdução histórica desta 

teoria, é de evidenciar que Bowby influenciado pela etologia refere que 

pressões evolutivas levaram a com que os mamíferos desenvolvessem 

estratégias comportamentais particulares em relação ao seu cuidador, tal como 

manter-se perto da pessoa que lhe presta o cuidado necessário, ou seja a sua 

figura de apego como Bowby (1969/1990 cit. por Fontes et all, 2007:69). 

 Neste sentido é relevante frisar que a função básica do apego nas 

diferentes espécies, seria a proteção contra os predadores, embora sem dúvida 

de entre as variadas espécies, tal como supramencionado, os autores acima 
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descritos destacam a relação mãe-bebê primata.    

 Antes de começar por especificar esta relação mãe-bebé estudada por 

Bowby é de extrema importância citar Simões (s/d:151) onde esta autora refere 

que durante muito tempo considerou-se que a relação mãe-bebé se fundava a 

apenas na satisfação das necessidades do recém-nascido, pois eram os 

cuidados maternos que lhe asseguravam a sobrevivência (alimentação, 

higiene, proteção, etc). As novas conceções sobre o recém-nascido reativou 

um conjunto de competências, onde a importância dada as interações 

humanas em psicologia vieram mostrar que a relação mãe-bebé assume uma 

grande importância no equilíbrio psicológico e na construção da personalidade 

da pessoa. Pois as caraterísticas desta relação vão influenciar positiva ou 

negativamente o desenvolvimento da criança ao nível das inter-relações com 

os outros e da confiança em si próprio.         

Nesta linha de pensamento, apresentar-se-á uma tabela, de modo, a 

“recordar” como é que psicólogos como Piaget, Freud, Erikson, René Spitz, 

Anna Freud, Harry Harlow e John Bowboy encaram o bebé. 

 

Piaget • O bebé é dinâmico, interage ativamente com o meio ambiente. 

• O período sensoriomotor é decisivo no processo de desenvolvimento intelectual. 

• Os esquemas de ação conquistados nestes estádios vão ser interiorizados permitindo a 

construção dos esquemas de pensamento.   

Freud • Movido por pulsões de carater sexual, é na relação com a mãe, fundamentalmente centrada 

na amamentação, o bebé vai satisfazer as suas necessidades fisiológicas e emocionais. 

• A estruturação da personalidade inicia-se no estádio oral. 

• A forma como este período é vivido na relação com a mãe vai mostrar muitas das 

caraterísticas da personalidade.  

Erikson • Na primeira infância opõem-se sentimentos positivos - tais como a confiança face aos outros 

e ao mundo – e/ou negativos – desconfiança e medo. 

• A relação com a mãe e decisiva no desenvolvimento destes sentimentos. 

• A forma como se resolve o conflito que atravessa esta idade vai marcar o carácter. 

René Spitz • Observou e estudou que viviam desde os primeiros meses de vida em orfanatos. Entre os 

efeitos, constatou que as crianças apresentavam grandes dificuldades no relacionamento 

interpessoal, que oscilava entre a diferença e a necessidade de obter a todo o custo a 

atenção dos outros. 
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• Utilizou o termo “hospitalismo” para designar a depressão vivida por estas crianças. 

Anna Freud • Desenvolveu observações em infantários criados no tempo da guerra para albergar as 

crianças cujas mães tinham de trabalhar e cujos pais se encontravam no exército. 

• Apesar das necessidades básicas como a alimentação e higiene estarem satisfeitas as 

crianças apresentavam atrasos no desenvolvimento e perturbações emotivas. 

Harry Harlow • Desenvolveu experiências com macacos criados com mãe artificiais: uma de arame com 

alimento e outra felpuda. Constatou-se que os macacos bebés permaneciam a maior parte 

do tempo junto desta última, com quem estabeleciam um vínculo afetivo. Em adultos 

apresentavam, entre outros comportamentos, desinteresse pelos companheiros, 

desajustamentos sexuais e incapacidade para cuidar das crias.     

John Bowboy • Verificou que as crianças afastadas das famílias sofriam perturbações emocionais que iam 

do desespero, cólera e irritação, à indiferença e apatia. 

• Considera que o bebé apresenta uma necessidade específica de contato, de aconchego, 

que designou por vinculação. Esta necessidade seria tão importante como a alimentação e a 

sexualidade. 

• A origem da vinculação era na origem biológica, inata e não aprendida    

 Tabela 1- Estudo de vários psicólogos sobre o bebé          
Fonte: Simões (s/d:152) O desenvolvimento humano. 
 

 De modo a retomar a relação mãe-bebé, Ainsworth et all, 1978 (cit. por 

Fontes et all, 2007:69) salientam que a figura de apego também poderia ser 

encarada como a base segura que permitia  à criança explorar o ambiente. 

Portanto “o apego pode, deste modo, ser compreendido como o conjunto de 

comportamentos do bebê que se caracteriza não somente pela busca de 

proximidade física da mãe, mas também pela exploração do ambiente.” 

(Ainsworth et all, 1978 cit. por Fontes et all, 2007:69)    

 Posto isto, as relações que se estabelecem neste determinado contexto 

têm como base a organização de modelos de funcionamento psicológico e a 

estilos de regulação de emoções, os quais, posteriormente, poderão ser 

generalizados para situações similares. Pois Bowlby 1969/1990 (cit. por Fontes 

et all, 2007:69) considera os modelos de funcionamento como normas já 

apreendidas e que por sua vez comandam os procedimentos externos e 

internos de informação sobre as relações.     

 Ainsworth & cols., 1978 (cit. por Fontes et all, 2007:69) relata que 

segundo a teoria do apego a procura da proximidade física da progenitora e a 

exploração do ambiente surgem ao longo do primeiro ano de vida e 

permanecem intensas durante a primeira infância. Os mesmos autores frisam 
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que aos três e aos quatros anos de idade este tipo de comportamentos acaba 

por diminuir, mas ao mesmo tempo a sua forma de expressividade modifica-se. 

Ou seja, pode dizer-se que num primeiro momento a criança forma os seus 

vínculos afetivos com um número menor de cuidadores, procurando-os como 

uma fonte de conforto quando “as condições são ótimas, e como fonte de 

segurança em momentos estressantes”. (Ainsworth & cols., 1978 (cit. por 

Fontes et all, 2007:69)        

 Posto isto, há que referenciar que os modelos internos de funcionamento 

e os estilos de regulação de emoções, desenvolvidos com as relações iniciais, 

tal como anteriormente referidos, começam a demonstrar-se como o pilar 

crucial para o estabelecimento de relações com outras pessoas, inclusive com 

colegas de brincar.          

 Nesta perspetiva Countreras, et all, 2000 (cit. por Fontes et all, 2007:69) 

refere que a teoria até agora descrita entende os estilos de regulação de 

emoções como fatores intrínsecos e extrínsecos responsáveis pelo 

monitoramento, pela avaliação e ainda pela modificação das reações 

emocionais.           

 Face ao exposto, Bowlby (1969/1990 cit. por Fontes et all, 2007:70) 

refere que para que as relações seguras de apego participem com a própria 

expansão/desenvolvimento dos modelos internos que são qualificados por a 

estima e apoio, as crianças necessitam apreender as expetativas sociais 

positivas e ainda ter um entendimento rudimentar de trocas reciprocas. Pois, 

certamente com o exercício de interações repugnantes, a criança pode vir a 

desenvolver expectações negativas, nomeadamente, em torno flexibilidade dos 

outros em circunstâncias de carência, insensibilidade, raiva, agressão e falta de 

empatia nas relações posteriores.   

Por fim, é relevante salientar que o conceito de apego, potenciou a 

Bowboy analisar mais ao pormenor os fatores que o determinam. Neste 

sentido, uma das melhores noções foi desenvolvida por Ainsworth em 1969, 

onde este realça que o apego está intrinsecamente relacionado à qualidade da 

relação determinada entre a mãe e a criança. Para que fosse possível verificar 

esta relação a autora elaborou um instrumento para uma coleta de dados mais 

qualitativos, denominados de “Situação do Estrangeiro”. Depois de aplicado tal 

instrumento, a autora classificou as crianças em duas categorias, ou seja, as 
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seguramente apegadas e as inseguramente apegadas. Isto é, as crianças 

seguramente apegadas criam um modelo de mais disponível, pois até mesmo 

quando não a podem ver.         

  É por isso que reclamam menos na separação e são crianças mais 

recetivas nos reencontros. Enquanto, que o bebé inseguramente apegados 

choram muito na ausência e mesmo na presença da mãe. Embora exista uma 

grande uniformidade no que diz respeito à classificação realizada por esta 

autora, já o mesmo não se pode afirmar no que diz respeito ao constructo do 

apego. Por outro lado as enunciações de Bowlby e Ainsworth não 

impossibilitavam a hipótese de investigar o apego a partir de outras 

perspetivas, pois as suas abordagens “priorizavam os aspetos individuais do 

processo de vinculação, os modelos internos de funcionamento que estruturam 

o modo como o sujeito se relacionará em outros contextos”. (Fontes et all, 

2007:70) 

 Tal como aludido na tabela acima e nas enunciações de Bowlby e 

Ainsworth, a vinculação assume um papel importante, pois Simões (s/d: 152) 

salienta que estas e outra investigações demostram que o bebé necessita de 

estabelecer laços privilegiados, relações de vinculação com uma pessoa 

próxima, que é geralmente a mãe. Esta relação de vinculação alarga-se 

progressivamente a outras pessoas significativas para a criança, contribuindo 

para a sua independência, porque lhe dá segurança para explorar o meio 

ambiente. Pois é um meio afetivamente compensador, e estimulante que por 

sua vez vai permitir com que as crianças interajam com os outros seres 

humanos, aprendendo a viver em sociedade e desenvolvendo as suas 

potencialidades. Ribeiro & Sousa (2002 cit. por Ferreira e Pinto, 2009:1) 

salientam que a vinculação é uma caraterística que acompanha os seres 

humanos desde a nascença até a sua morte. 

Pode-se concluir que o modo como decorre o processo de socialização, a 

forma como ao longo da vida se vão construindo as relações interpessoais, o 

próprio desenvolvimento é marcado pela qualidade afetiva destes primeiros 

tempos de vida.   

 

 



 

47 
 

3.3 Características e classificações de padrão do apego  

Varela, Nune, Oliveira et all (2012:3) referem que a Teoria do Apego 

aborda as relações primárias que são estabelecidas em bebê. Desenvolvendo 

ainda questões referentes ao recém-nascido como as suas competências 

sociais, pré- adaptações para formar o vínculo mãe-filho, neste sentido pode-se 

ainda dizer que a evolução deste vínculo sob variados contextos, 

consequências da ausência de vinculação e outros diversos aspetos que estão 

relacionados com o apego, tal como já foi supramencionado. Tendo em conta 

esta situação é de referir que existem sete características que caracterizam 

esta teoria tal como: a especificidade, a duração, o envolvimento emocional a 

ontogenia a aprendizagem, a organização e por fim, a função biológica.    

 Autores como Varela, Nune, Oliveira et all (2012 cit. por Dalbem e 

Dell’Aglio, 2005:6) salientam que a especificidade consiste na pessoa apegada 

encarar o comportamento de apego como a forma de potenciar os indivíduos a 

viver melhor a adaptarem-se e a lidarem com o meio envolvente. Esta pessoa 

procura então desta forma uma maior proximidade com estes indivíduos onde 

comummente subsiste uma ordem clara de preferência. A duração  refere-se 

ao “apego persiste, durante todo o ciclo vital, de variadas intensidades e 

formas”. As formas podem ser ativas, necessitando da presença do cuidador; 

formas aversivas, como o comportamento de chorar; ou formas ou sinais de 

comportamentos que sinalizam para o cuidador que há interesse na interação 

como um sorriso. (Varela, Nune, Oliveira et all (2012 cit. por Dalbem e 

Dell’Aglio, 2005:6).         

 No entanto, os mesmos autores reforçam que o envolvimento emocional 

(afetivo) e o próprio desenvolvimento cognitivo elucidam a forma como a 

criança reproduz a representação mental das figuras de apego, tanto de si 

próprias, como do próprio ambiente que as rodeia. Como tal essas 

representações baseiam-se nas interações da vida. Há ainda que ressalvar que 

muitas das emoções mais intensas surgem durante a formação, manutenção, 

rompimento e renovação de relações de apego. No caso ontogenia, esta 

característica corresponde com a ideologia Bowlby, onde este frisa que  o 

comportamento de apego, provavelmente principia-se já na vida uterina e por 

sua vez desenvolve-se durante os primeiros oito meses de vida, através de 
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atitudes e procura pela proximidade com o outro indivíduo, procurando a 

segurança e conforto. Pois é nesta altura que o bebê começa a locomover-se 

com maior facilidade, o que coincide com o começo da evolução da 

independência motora. (Varela, Nune, Oliveira et all (2012 cit. por Carvalho, 

Politano, Franco, 2008).         

 O que concerne à aprendizagem, Varela, Nune, Oliveira et all (2012 cit. 

por Dalbem e Dell’Aglio, 2005:87) referem que esta característica esta tem a 

ver com o facto da criança conseguir desenvolver melhor a capacidade de se 

adaptar ao meio através da convivência com  os indivíduos, mas também da 

observação com os mesmos. O que fará evolução e preservação da espécie. E 

ainda de salientar que certas associações de apego não são realizadas apenas 

pelo prazer, uma vez que existem crianças se apegarem a pessoas que não 

suprem as suas necessidades básicas; sensação de conforto e segurança. 

 Em relação à organização, esta consiste no comportamento de apego 

ser planificado com a evolução da criança, ou seja, o primeiro contacto que o 

individuo tem com aquele que o cuida começam por se designar como 

experiencias precoces, sendo que só posteriormente a essa fase é que o 

indivíduo começa o processo de “expectativas sobre si mesmo, dos outros e do 

mundo em geral, com implicações importantes na personalidade em 

desenvolvimento”          

 Por último, a função biológica e frisada pelos mesmo autores como 

sendo a principal função do comportamento de apego, pois é esta que torna 

indispensável que o indivíduo procure proteção e segurança. Isto é, “quando 

bebês e crianças, o comportamento de apego é instintivo (mas não é herdado 

de pai para filho) e desenvolvido pela grande importância de encontrar alguém 

que lhe proporcione sensação de segurança e que supra suas necessidades.” 

            

 Após a caracterização das sete particularidades da teoria do apego 

surgem ainda associadas a esta pesquisa quatro classificações padrão do 

apego. Como tal importa voltar a mencionar que este estudo realizado por 

Bowlby, classifica das classes de estilo do apego. Como é o caso dos seguros 

e dos inseguros. Isto é, nas crianças inseguras existe presente a resistência e 

a desorganização. Enquanto que nas crianças seguras são as mais confiantes 

e assim conseguem  explorar o mundo que está à seu redor.     
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 Nesta linha de pensamento, Varela, Nune, Oliveira et all (2012 cit. por 

Dalbem e Dell’Aglio, 2005:8-9)  corroboram que existe o padrão seguro, padrão 

ambivalente ou resistente, padrão evitativo e o padrão desorganizado ou 

desorientado.                     

 No que se refere ao padrão seguro diz respeito ao comportamento 

existente entre a criança e o cuidador dotado de uma base segura, na qual a 

criança pode explorar o ambiente que a rodeia de forma entusiasmada e 

motivada. Embora quando entre numa situação de stress esta consegue 

mostra confiança em alcançar o cuidado e a proteção necessária do dito 

cuidador (figuras de apego). E ainda de referir que quando as crianças seguras 

quando se encontram afastadas dos seus cuidadores, mas não se abatem de 

forma excessiva. Em relação ao padrão ambivalente ou resistente este já é 

caracterizado pela criança que, antes de ser separada dos cuidadores já 

apresenta um comportamento dito imaturo e consequentemente apresenta 

menos interesse em explorar o meio envolvente pois a sua maior reocupação e 

o cuidador. E quando existe essa separação ficam muito importunadas e 

afastam-se das pessoas estranhas.        

 Relativamente ao padrão evitativo este esta relacionado com o facto de 

um “grupo de crianças pertencentes ao padrão evitativo brinca de forma 

tranquila, interage pouco com os cuidadores, mostra-se pouco inibido com 

estranhos e chega a se engajar em brincadeiras com pessoas desconhecidas 

durante a separação dos 9 cuidadores. Quando são reunidas aos cuidadores, 

essas crianças mantêm distância e não os procuram para obter conforto.” 

Varela, Nune, Oliveira et all (2012 cit. por Dalbem e Dell’Aglio, 2005:9) 

 Contudo, os autores supramencionados, o padrão desorganizado ou 

desorientado debruça-se nas crianças que tiveram experiências negativas no 

seu desenvolvimento infantil. Isto é, são crianças que manifestam 

comportamentos opostos ara de certa forma conviverem com situações de 

separação. Enquanto na presença dos cuidadores e antes da separação, estas 

crianças expõem uma atitude persistente de impulsividade, o “que envolve 

apreensão durante a interação, expressa por brabeza ou confusão facial, ou 

expressões de transe e perturbações.”                  

Tal como na teoria do Apego, foi mencionado o termo vinculação surge 

assim especial interesse em especificar a Teoria da Vinculação, que demonstra 
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a importância das relações humanas e as suas consequências no 

desenvolvimento individual. Face ao que se tem vindo a corroborar a pesquisa 

realizada nesta área evidencia que as crianças são muito estimuladas, desde 

muito cedo desde a se relacionarem com os outros, e de certo modo a criarem 

um vinculo com uma figura de vinculação. Desta forma as representações 

desta dita relação “preferencial” são interiorizadas pela criança, quer por sua 

vez, acaba por criar um modelo psíquico que perdura durante o tempo e 

influenciará potencialmente futuras relações interpessoais (Silva 2014:3). 

 De forma a comprovar tal referencia, a vinculação é encarada como a 

relação emocional profunda e duradoura que une uma pessoa a outra, que no 

tempo quer no espaço. (Silva, 2014:11 cit. por Ainsworth, 1973; Bowbly, 1969) 

Autores como Bowlby, acima referenciado, defendem que os seres humanos 

nascem com um sistema psicobiológico, isto é, um sistema comportamental de 

vinculação que os motiva a procurar proximidade de outros, ou seja, a dita 

figura de figuras de vinculação.       

 Silva (2014:11) salienta assim que é importante perceber conceitos de 

Vinculação, Comportamento de Vinculação e Sistema Comportamental de 

Vinculação que formam os componentes essenciais da Teoria da Vinculação. 

 Assim sendo e depois de mencionados o que se entende por vinculação 

há que evidenciar que o comportamento de vinculação. Neste caso, este  

compreende os comportamentos que são desencadeados por condições do 

ambiente como a separação ou por ameaças de separação ou distância da 

figura de vinculação a uma criança previamente vinculada. Este 

comportamentos são deste modo findados tendo em conta o grau de 

proximidade entre os elementos da relação.  Ainda em relação à proximidade, 

esta pode comprometer o contacto físico ou somente o contacto visual, 

dependendo da idade e do grau de ativação do Sistema Comportamental de 

Vinculação. Podendo também ser desencadeado por contextos internos como 

é o caso da doença, da fome, da dor, entre outras. O mesmo autor frisa que o 

“modelo básico do comportamento de vinculação é, então, uma unidade 

envolvendo um padrão de comportamento específico da espécie governado por 

dois mecanismos complexos, um responsável pela ativação e outro pela sua 

terminação”.            

 Enquanto que, o sistema comportamental de vinculação está por sua 
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vez intrinsecamente relacionado com um modelo, que inclui o sujeito e as suas 

figuras de afeto, isto é, com o qual a criança vê o Mundo e guia as relações 

interpessoais que ela cria.         

 Silva (2014:11) relata que Bowlby encarava este sistema ligado à teoria 

evolucionista de Darwin. Pois este sistema só evoluiu por estar intimamente 

incluído na natureza humana, devido ao seu papel transformista, acabou por 

ser resolução a um dos maiores dilemas adaptativos dos nossos antecedentes 

como o facto de aumentar as probabilidades de sobrevivência durante os anos 

mais frágeis de desenvolvimento.       

 Face ao exposto o autor supramencionado corrobora que a relação de 

vinculação deve ser esclarecida na presença de quatro pontos: 

• Procura de proximidade à figura de vinculação; 

• Efeito da base segura; 

• Abrigo seguro; 

• Protesto na separação. 

 

A procura de proximidade á figura de vinculação depende de vários fatores 

como é o caso da idade, do temperamento da pessoa e ainda da história de 

vinculação da mesma. O mesmo autor acima evidenciado refere que para 

Bowlby a relação de vinculação é monotrópica, isto é, apenas existe de uma 

figura de vinculação, afirmando que “... é devido à tendência marcada para a 

monotropia que nós somos capazes de sentimentos profundos” (Silva 2014:12 

cit. por Bowlby, 1988). Porém não exclui a eventualidade de outras vinculações 

menores, acreditando que persiste uma ligação primária que é mais importante 

que qualquer outra.         

 Em relação ao efeito da base segura, esta está por sua vez associada  a 

denominação de “base segura”, sendo esta designação compreendida como o 

efeito criado pela figura de vinculação, de tranquilidade e proteção da criança, 

que irá permitir a livre exploração e o satisfazer da curiosidade natural da 

criança. Mas quando surgir uma ameaça, a criança volte a procurar a 

segurança oferecida pela mãe.         

 O abrigo seguro, como o ponto anterior surge interligado à denominação 

de “abrigo”, onde no qual a criança se sente calma e protegida. Pode-se assim 

dizer que esta noção corresponde à distância máxima da mãe a que a criança 
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se aventura a ir, a partir da qual sente ansiedade. Esta “força” de atração que a 

criança sente é diretamente proporcional à distância a que se encontra da 

mãe”(Silva, 2014:12).        

 Contudo, o ponto do protesto na separação, consiste na manifestação 

do choro, dos gritos entre outos. Ou seja, corresponde à resposta natural da 

separação da mãe que é compreendida pela criança como uma ameaça à sua 

ligação com ela. Silva, (2014:12) salienta que Ainsworth, na sua pesquisa de 

situação “estranha”, estuda estes momentos, comparando a intensidade do 

protesto de separação para os diferentes tipos de vinculação, que de seguida 

se apresentam.          

 Ferreira, (2009:2 cit. por Newton, 2008) tal como aludido anteriormente, 

a pesquisa desenvolvida por Ainsworth e designada de Situação Estranha em 

1978, demostrou experiências desenvolvidas na relação entre crianças e 

cuidadores e colaboradores conceptualizaram a qualidade dos vínculos em três 

principais tipos: a vinculação segura; a vinculação evitante e a vinculação 

resistente ou ambivalente.        

 Neste sentido, a vinculação segura diz respeito a um “individuo confiante 

no facto deste cuidador estar sempre disponível perante situações adversas ou 

assustadoras. Pode-se assim verificar que este padrão tipo de vinculação é 

promovido nos primeiros anos de vida da criança por um cuidador sensível aos 

sinais da criança e afetivamente disponível quando esta pede proteção ou 

reconforto. Pois é através desta segurança que a criança adquire competências 

para enfrentar e explorar diversas situações com que se poderá defrontar” 

(Ferreiras, 2009:2).         

 Já no que concerne à vinculação evitante está bastante relacionada nos 

sentimentos de insegurança face a estes cuidados recebidos pois, quando a 

criança pede atenção espera à partida a mesma reciprocidade. Mas neste caso 

concreto a criança acaba por receber uma reação de rejeição por parte do 

cuidador. Pode assim evidenciar-se que esta vinculação agrega uma 

indiferença face à localização do seu cuidador, predominando comportamentos 

exploratórios em quebra dos de vinculação. É assim de realçar que este padrão 

resulta de constantes atitudes de rejeição por parte do cuidador para com a 

criança quando esta lhe pede atenção.       

 O autor acima evidenciado refere que a vinculação resistente ou 
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ambivalente surge para traçar o sujeito com dúvidas quanto ao facto dos seus 

cuidadores estarem ou não disponíveis para ele quando este precisa deles. Em 

oposto da vinculação evitante, neste tipo de vinculação constata-se que os 

comportamentos de vinculação predominavam face aos de exploração, 

divulgando uma duradoura vigia quanto ao facto do seu cuidador se poder 

distanciar. Ressalvando que esta dita insegurança tem como resultado a 

“ansiedade de separação e a tendência para a dependência limitando a 

exploração de situações futuras e tomada de decisão. Neste ultimo caso, o 

cuidador é definido como recorrendo ao abandono como forma de controlar a 

criança” (Frreira, 2009:3 Bowlby, 1988; Newton, 2008).  

    

3.4 Teoria de Erikson 

Tal como se tem vindo a comprovar o desenvolvimento decorre desde o 

nascimento até à morte, onde Erikson refere que este processo ocorre através 

de oito idades, ou seja, oito estádios psicossociais. Pois é a progressão nos 

estádios psicossociais que explica a construção da personalidade, que 

acompanha, portanto, todo o ciclo de vida. (Rabello E Passos s/d:4) 

 Simões (s/d:148 cit. por Erikson) refere desmarca-se da conceção de 

desenvolvimento elucidada por Freud por considerar que o fundador da 

psicanálise, pois limitou o desenvolvimento aos períodos da infância e da 

adolescência, também pelo facto de reduzir o desenvolvimento humano à 

energia do libido e por fim, por não valorizar o papel do meio social e cultural 

na formação da personalidade do indivíduo.      

Segundo este psicólogo, cada idade ou período de desenvolvimento é 

caracterizado por tarefas específicas (que é necessário cumprir para se 

progredir para o estádio seguinte) e pela experiência de determinado conflito, 

ou crise. É através da resolução do conflito de cada estádio que o individuo 

adquire novas capacidades, que se desenvolve. A resolução positiva, favorável 

da crise constitui uma aquisição positiva que se manifesta a diferentes níveis: 

psicólogo e emocional e social. Segundo Simões (s/d:148) a teoria de Erikson é 

uma conceção psicodinâmica dado que considera que o ajustamento 

(experiências positivas) ou desajustamento (experiências negativas) não são 
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situações definitivas, Pois as experiências em fases sequentes podem 

considerar as vivências tidas em idades anteriores. 

1ª idade 

(0-18 

meses) 

Confiança vs Desconfiança 

• Este estádio é marcado pela relação que o bebé estabelece com a mãe. Se a 

relação é compensadora, a criança sente-se segura, manifestando um atitude de 

confiança face ao mundo 

• Se a relação com a mãe é insatisfatória, desenvolve sentimento de modo que 

conduz à formulação de uma atitude de desconfiança. 

• A crise deste estádio ocorre entre o bebé e a mãe. 

Questão base: o meu mundo é previsível e protetor? 

• Vertente positiva- sentimento de confiança relativamente aos outros e ao meio 

• Vertente negativa- suspeita, medo e insegurança relativamente aos outros e ao 

meio.  

2ª idade 

(18 meses- 

3 anos) 

Autonomia vs Dúvida e Vergonha 

• Neste estádio , a criança está apta a explorar ativamente o meio que a rodeia. 

• Se for encorajada, desenvolve autonomia e autossuficiência. Se for muito 

protegida e controlada, desenvolve um sentimento de dependência, de vergonha 

em se expor, de dúvida em relação às suas capacidades de desenvolver 

atividades sozinha. 

• Depende muito da aprovação de outras pessoas 

• Apresenta o desejo manifesto de independência. 

Questão base: Sou capaz de fazer as coisas sozinho, ou preciso de ajuda?   

• Vertente positiva- Sentimento de autossuficiência. 

• Vertente negativa- Falta de independência.  

3ª idade  

(3-6 anos) 

Iniciativa vs Culpa 

• As crianças tomam iniciativas e desenvolvem as suas atividades sentindo grande 

prazer quando obtêm sucesso. 

• Se não conseguem ou não é favorecido o desenvolvimento das suas iniciativas 

pela repressão ou punição dos pais, a criança sente-se culpada por desejar 

comportar-se segundo os seus desejos.     

Questão base: Sou bom ou mau? 

• Vertente positiva- Capacidade para iniciar ações. 

• Vertente negativa- Sentimento de culpabilização pelo que faz e pelo que pensa. 

4ª idade 

(6-12 anos) 

Indústria vs Inferioridade 

• Na nossa cultura predominam as atividades escolares neste estádio. 

• Se a criança corresponde ao que lhe é exigido no processo de aprendizagem, a 

sua curiosidade é estimulada bem como o desejo de aprender. O sucesso 

desenvolve nela sentimentos de autoestima, de competência.  

• Se a criança se sente incapaz de atingir com sucesso as sua atividades 
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escolares, quando os seus companheiros os atingem, pode desenvolver um 

sentimento de inferioridade desinvestindo tarefas.     

Questão base: Sou bem-sucedido ou incompetente? 

• Vertente positiva- Desenvolvimento do sentimento de competência. 

• Vertente negativa- Falta de sentimento de competência/sentimento de 

inferioridade. 

5ª Idade 

(12-18 

anos) 

Identidade vs Difusão ou Confusão 

• A construção da identidade é a tarefa fundamental neste estádio. 

• A identidade constrói-se através da experimentação de vários papéis possíveis, o 

que vai permitir ao adolescente reconhecer-se como pessoa única e distinta de 

todos os outros. 

• Se não consegue definir os papéis que pode ou que desempenhar, experimenta 

uma confusão de identidade e de papéis. 

• Experiência da moratória psicossocial. 

• Integra coerentemente diferentes papéis e identidades.    

Questão base: Quem sou eu e o que serei? 

• Vertente positiva- Formação de uma identidade pessoal; reconhecimento de 

papéis a seguir. 

• Vertente negativa- Incapacidade de definir papéis a seguir; indecisão, confusão 

de papéis. 

6ª idade 

(18-30 

anos) 

Intimidade vs Isolamento 

• Com uma identidade já construída, o adulto desenvolve relações de amizade, de 

afeto com os outros. 

• Geralmente procura uma relação de intimidade com outra pessoa que pode 

envolver um relacionamento sexual. 

• Se não consegue estabelecer esses laços sociais, pode isolar-se distanciando-

se dos outros.  

Questão base: Partilharei a minha vida com outra pessoa ou viverei sozinho? 

• Vertente positiva- Desenvolvimento de relações de intimidade, ou seja, relações 

amorosas e de amizade. 

• Vertente negativa- Receio de estabelecimento de relações com os outros 

evitando compromissos. 

7ª idade 

(30-60 

anos) 

Generalidade vs Estagnação 

• O ser humano sente que a sua personalidade foi enriquecida, isso acontece 

porque existe uma necessidade inerente ao homem de transmitir, de ensinar. É 

uma forma de fazer-se sobreviver, de fazer valer todo o esforço de sua vida. 

• O adulto pode não desenvolver atividades para os outros preocupando-se apenas 

consigo próprio. 

Questão base: Será que faço alguma coisa que realmente tem valor? Será que sou um 
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bom profissional? Serei um bom pai/mãe? 

• Vertente positiva- Contributo como membro ativo da sociedade: desenvolvimento 

de interesses e atividades produtivas. 

• Vertente negativa- “Centração” em si próprio, desinteresse pelos outros.   

8ª idade 

(após os 65 

anos) 

Integridade vs Desespero 

• O indivíduo avalia a sua vida podendo experimentar sentimentos de satisfação ou 

de fracasso. 

• O sentimento de integridade ocorre de uma avaliação positiva da sua vida, 

aceitando a sua existência como valiosa. 

• O desespero resulta de uma avaliação negativa da sua vida e da impossibilidade 

de começar tudo de novo.  

Questão base: Vivi uma vida satisfatória ou foi um fracasso? 

• Vertente positiva- Sentimento de satisfação face ao passado.  

• Vertente negativa- Sentimento de que se perderam oportunidades importantes. 

Tabela 2- Oito estádios de Erikson 
  Fonte: Simões (s/d:148-150) / Rabello E Passos s/d:3-13) 
 

3.5 As repercussões do apego na vida adulta   

Após atestar que desenvolvimento decorre desde o nascimento até à 

morte é crucial referenciar o tema retratado até então, como tal é de mencionar 

que o apego, neste caso na fase adulta surge de um laço sociável, por sua vez 

adquirido na primeira infância, como nos refere Bowlby, nas suas citações 

anteriores. No entanto Rodrigues e Chalhub (2009:7) salientam que neste caso 

concreto “somos crianças grandes”, pois a criança interior nunca morre, e os 

laços obtidos na primeira fase da vida servem de molde para todos os 

relacionamentos posteriores.        

 Um exemplo bem claro desta situação são quando uma pessoa adulta 

decide (frequentemente de modo inconsciente), começar e estabelecer uma 

relação conjugal porque tem necessidade de se sentir amada, protegida e 

confortada. Tal se pode comprovar pela citação de Rodrigues e Chalhub 

(2009:8 cit. por ATTILI, 2006:56) onde corrobora que os “adultos, da mesma 

forma que as crianças, têm necessidade de que alguém não os perca de vista, 

cuide deles quando estão doentes, conforte-os quando estão abatidos, acalme-

os na aflição e os aqueça à noite. E isso vale tanto para homens quanto para 

mulheres”  

Pode-se assim constatar que o amor (nesta situação específica) não 
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constitui apenas um fenômeno de dimensão única, tanto isso é verdade que os 

indivíduos diferem entre si não só pela intensidade dos sentimentos, como 

também por aquilo que vivenciam.      

 Os mesmos autores frisam assim que a consequência disso é que as 

dissemelhanças quanto ao sentimento amoroso são oriundas das experiências 

precoces com a figura de apego, que não inevitavelmente é a mãe, e dos 

“modelos internos que dela derivam. A procura por autonomia é uma tendência 

natural nos sujeitos saudáveis”.         

 Face ao exposto os mesmos autores mencionam que a expectativa de 

ser amado e o modo como a pessoa se une à pessoa amada e ainda a forma 

como vive a relação conjugal estão intrinsecamente relacionadas com as 

experiências que cada um teve quando era criança com sua figura de apego, 

de tal modo, que os mesmos afirmam que a “relação mãe-criança pode ser 

considerada o protótipo do vínculo conjugal, não apenas por suas 

características gerais, mas individuais”. 

Na área de estudo da psicologia, foi evidenciado “que as pessoas 

autônomas, que tomam conta de si mesmas, desenvolvem um sistema 

imunológico altamente resistente a todo tipo de doença, sem autonomia não há 

amor, somente vício complacente” (Rodrigues e Chalhub (2009:7) cit. por 

SOPHIA, 2008). Uma das coisas que mais interfere no processo de 

independência afetiva é o medo do desconhecido, pois nem sempre é fácil 

deixar ser reconhecido pelo outro como verdadeiramente somos.   

              

 No caso específico, onde o indivíduo dependente de afeto, por 

consequência da sua precocidade emocional, por normal não costuma se 

expor, porque esse risco constrange.  Pois Rodrigues e Chalhub (2009:7cit. por 

BARCELOS, 1993) frisam que “é como experimentar uma montanha russa 

onde cada sensação mesmo esperada nos parece nova e excitante e o dia-a-

dia do casal pode revelar momentos de tensão diante das reações do outro a 

cada novidade”. No caso retratado acima (amor) a pessoa acaba por se 

refugiar no passado, o que acaba por ser o foco central de toda “dependência 

afetiva, muitos casais entram numa espécie de canibalismo mútuo, em que 

cada um devora o outro até desaparecerem”. Rodrigues e Chalhub (2009:7cit. 

por Riso 2008:30) afirmam que “uma coisa é defender o laço afetivo, e outra 
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muito diferente é enforcar-se com ele”. 
          

3.6 Afeto vs Afetividade   

De forma a dar um maior enfoque à componente afetiva na esfera dos 

valores e dos comportamentos humanos, Schwartz (cit. por Rezende 2008:2) 

saliente que: “o estudo da psicologia carece de uma subdivisão didática dos 

aspetos afetivos, ativos e intelectivos da psicologia para que seja possível a 

perceção de todo enfoque do campo, muito embora não haja, na realidade da 

vida psíquica, esta sectorização.” 

Face ao exposto Rezende (2008:2) começa por referir que quando se 

aborda a questão do afeto o meio académico/cientifico tendem em dar uma 

menos importância a esta temática, pois no entendimento da maior parte das 

pessoas bem como no dicionário o afeto é denominado como sendo: carinho, 

amor, dedicação, paixão, amizade, sentimento, entre outras. Ou seja, talvez 

dessa conceção amorosa e “meio melosa” que se tem no senso comum 

advenha a resistência demonstrada por algumas pessoas contra a devida 

valorização da afetividade nas relações interpessoais.     

 Desta forma, essa dita conceção de senso comum reduz o afeto e por 

extensão a vida afetiva entre os indivíduos, onde por sua vez a falta de mimo, 

de delicadeza, de um gesto carinhoso é uma demasiada tolerância que se 

confere ao indivíduo afetivo, o que por sua vez lhe irá causar uma certa 

dificuldade de estabelecimento de limites tão necessários à vida e à educação. 

 O mesmo autor frisa ainda que a afetividade além de ser é vista como a 

qualidade ou carácter afetivo, ela é na perspetivada psicologia: “um conjunto de 

fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos 

e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de 

satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza”.   

Tendo por base esta perspetiva, Vieira, (2012, cit. por Giuliani, 2004:29) 

escreve sobre o afeto e define-o como sendo os sentimentos, as disposições 

de ânimo, as emoções, entre outras situações que fazem com que as pessoas 

se sintam “de várias maneiras, formas, graus, de acordo com diferentes 

perceções, em relação aos lugares onde nascem, vivem e atuam; e também 
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em relação às outras pessoas que vivem e atuam nos mesmos locais”. 

Concomitantemente com esta situação a autora supramencionada dá destaque 

aos laços afetivos, reforçando estes com os locais, ou seja, estes ditos locais 

terem a capacidade de qualificar a nossa própria existência individual, bem 

como coletiva como positiva ou negativa. Quer isto dizer os laços afetivos que 

críamos com os locais que fazem parte da nossa história, “certamente 

contribui, forte e positivamente, para definir nossa identidade, dar sentido à 

nossa vida, enriquecê-la com valores, metas e significados” (Vieira, 2012, cit 

por Giuliani, 2004:29).  

Segundo Vieira, 2012, cit por Giuliani, 2004:29) nos refere, foi através de 

Fried em 1963 e transversalmente na geografia humanista de orientação 

fenomenológica (tal como, Tuan -1974 na sua pesquisa sobre Topofilia) que 

emergiu de modo mais concreto o interesse pelo apego ao lugar. Assim sendo, 

vários geógrafos humanistas evidenciaram os seus estudos na experiência 

individual e nos efeitos psicológicos da segurança na área habitacional, e 

afirmavam contrariamente ao que diz Fried (1963) ou seja, que “os laços 

afetivos em questão são universais e necessários para o relacionamento 

‘autêntico’ com o ambiente”. Pois Fried refere que os laços afetivos não são 

universais, embora o mesmo admita que estes laços podem apresentar tanto 

aspetos positivos quanto negativos. 

Vieira (2012:30) ao citar Giuliani salienta-nos que as relações de apego 

existentes entre as pessoas e o ambiente, enquanto Bowlby dá especial 

atenção ao vínculo interpessoal. Sem dúvida, outro cariz aliciante para a 

pesquisa em causa, pois acredita-se que as pessoas mais velhas não 

romperem apenas os vínculos afetivos com as pessoas com quem se 

relacionam, mas também com o lugar onde vivem, pois nesse local está 

gravado sua própria identidade. 

Tendo ainda como base o pensamento de Vieira, 2012, cit por Giuliani, 

2004:30)  subsistem três modelos de método que podem levar a um sentimento 

de apego, tais como: 
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1) Apego funcional: Refere-se a uma base mais cognitiva, pois é onde o 

ambiente consegue satisfazer as necessidades;  

2) Apego simbólico: Consiste na estabilidade, isto é, abrange mais 

concretamente o reforço dado à identidade pelo significado que o 

próprio local tem na pessoa;  

3) Apego emocional: Diz respeito ao elevado tempo de habitação e de 

convivência, sendo o ambiente assim como o “porto-seguro”, isto é, um 

centro para orientação (Vieira 2012 cit por DOVEY, 1985:30). 

Contudo é importante mencionar que estes três modelos de apego podem 

subsistir concomitantemente. Pois tal como nos refere esta citação: “Eles dão 

ênfases diferentes à importância da estabilidade e, portanto, às consequências 

da mudança de um local para o outro. Estamos sugerindo que as diferenças 

entre os três tipos de processos podem ser obscuras quando apenas o local 

atual é considerado, mas se tornam mais evidentes quando a relação entre a 

realocação e laços pessoas/lugares durante um ciclo de vida são levados em 

consideração.” (Vieira 2012 Giuliani, 2004:30) 

No entanto Rezende (2008:2) salienta a sua perspetiva sobre o Afeto, 

assim sendo, o mesmo menciona que este é visto como o elemento básico da 

afetividade, isto é, tudo aquilo que nos afeta não se distanciando das emoções 

positivas ou agradáveis do senso comum tal como mencionadas anteriormente. 

Pode-se ainda dizer que o afeto não se limita só a este tipo de emoções, este é 

mais abrangente e engloba em si ainda a raiva, o medo e a tristeza. Rezende 

(2008:3) frisa que poucas são as pessoas que têm a devida perceção deste 

conceito que é capaz de expressar sentimentos e emoções.  

Damásio cit. por Rezende (2008:3) refere que dada à tamanha grandeza 

que as emoções e os sentimentos estão relacionados, seria de esperar que a 

filosofia, as ciências da mente e do cérebro houvessem se dedicado há mais 

tempo a este estudo. Pois Restrepo (cit. por Rezende 2008:4) cita que os 

indivíduos sabem muitas coisas, mas não sabem nada da sua vida afetiva. 

Porque até mesmo conhecendo a verdadeira importância dos afetos, da 
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emoção, a própria cultura sempre a menosprezou pelo fato de ela se opor à 

lógica, à racionalidade, à moral e bons costumes.  

Há que ressalvar que as emoções acompanham o ser humano desde seu 

nascimento até sua morte, e constituem o alicerce sobre o qual se constrói o 

conhecimento racional. Assim sendo, pode entender-se que a afetividade é 

vista com uma relação afetiva, isto é, engloba tudo aquilo que nos afeta, e esta 

intrinsecamente relacionada com as emoções, neste sentido não se torna difícil 

verificar que a afetividade é a essência da vida uma vez que todas relações 

são consecutivamente afetivas, o que por sua vez, faz com que nos afetemos 

uns aos outros, o tempo todo.  

3.7 Os contextos distintos de desenvolvimento das pessoas mais velhas – 
a afetividades e os vínculos afetivos 

O lugar que o idoso ocupa na sociedade tem-se modificado, 

acompanhando a própria evolução da sociedade. Nas sociedades pré – 

industriais o idoso ocupava o topo da hierarquia familiar, era respeitado e tinha 

como fonte de sabedoria, de autoridade e de transmissão de valores. A família 

era extensa, convivendo as várias gerações, avós, filhos e netos, no mesmo 

espaço ou na proximidade. Constituindo a família, o núcleo central da 

produção, o idoso, não era completamente afastado do trabalho, pois eram-lhe 

atribuídas novas tarefas e papéis permanecendo, assim, útil e ativo. (Rocha 

(2011, cit por Silva 2010:51)       

 A industrialização e o crescimento das sociedades urbanizadas 

provocaram profundas alterações a vários níveis, nomeadamente na família e 

nas relações sociais da vizinhança. Numa sociedade que prevalece a família 

nuclear, o convívio intergeracional é reduzido, existindo, assim, um 

afastamento, por exemplo habitacional e de convívio, entre gerações. Este 

afastamento não deixa espaço para o idoso, o que provoca um 

enfraquecimento das gerações de solidariedade intergeracional, remetendo o 

idoso, muita das vezes, para um isolamento familiar e social. Nas grandes 

cidades é cada vez maior o número de idosos a viverem sós. 

A sociedade atual caracteriza-se pela acelerada mudança que faz sentir, 

entre outros aspetos, ao nível dos modos de vida e dos conhecimentos. Muitas 
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vezes as pessoas idosas sentem-se “ultrapassadas” por todas estas 

alterações. Os valores, as atitudes e os comportamentos dos filhos e dos netos 

não coincidem com os da juventude vivida pelos idosos, é um mundo em que 

não se reconhecem.         

 A experiência de vida do idoso não é valorizada, sentida, com 

frequência, como ultrapassada. Assim, a continuidade cultural que caracterizou 

as gerações anteriores foi quebrada. Na sociedade atual, a sociedade da 

informação e do conhecimento, muitos dos idosos sentem-se, também, a 

perder espaço. À velocidade a que se processa a mudança tecnológica e do 

conhecimento, muitos idosos sentem alguma dificuldade em acompanhar estas 

mudanças (Rocha, 2011, cit por Silva 2010:52). 

Mas convêm realçar que ser idoso não é significado de perda de 

capacidade, sendo seus saberes preciosos numa sociedade em transformação. 

É necessário que o idoso mantenha uma atitude de abertura à mudança e 

rejeite as atitudes passivas e de isolamento, sendo, igualmente, necessário que 

existam mecanismos sociais de inclusão da pessoa idosa (Rocha (2011, cit por 

Silva 2010:52). 

Tal como se tem vindo a abordar até aqui, o geronte deve sim ter a 

possibilidade de envelhecer de forma saudável. Desta forma, é importante 

ressalvar que o essencial não seja somente proporcionar-lhes os cuidados em 

relação aos problemas de saúde mais comuns e frequentes nestas faixas 

etárias. Mas sim no reconhecimento das suas possibilidades e necessidades 

específicas. Pois para além de um bom estado de saúde física, os mais velhos 

carecem de respeito, de se sentirem ativos, de poderem exprimir 

desafogadamente os seus sentimentos, emoções, interesses, opiniões (Silva 

2012:27).            

 Neste sentido e tendo em conta que a afetividade é encarada como um 

sentimento que faz parte de todo o ser humano, em qualquer idade, e é através 

desta, que a pessoa demonstra os seus sentimentos e emoções. Assim sendo, 

a pessoa precisa de se relacionar com os outros, ou seja, comunicar, receber e 

dar apoio emocional e afetivo. Porque a afetividade surge, como uma 

necessidade humana básica de afeto e de pertença. Isto é, uma necessidade 
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fundamental e natural na vida dos indivíduos, independentemente da sua idade 

e condição física.            

 Neste sentido, Santos (2014:5) salienta que são várias as situações de 

perda que as pessoas mais velhas, como tal, torna-se importante questionar a 

pessoa como é que ela se sente presente essa situação e quais são os fatores 

psicoafectivos mais vivenciados nesta fase da sua vida, visto que os afetos são 

situações que nos conseguem orientar e muitas vezes acabam por determinar 

os nossos próprios comportamentos.        

 Face ao exposto é de ressalvar a noção de psicoafectiva, pois este é 

entendida como parte integrante do processo cognitivo, permitindo o elo entre o 

saber e a vivência afetiva do observador clínico durante o processo de 

conhecimento (Filho e Teixeira, 2003:23).     

 Nesta linha de pensamento o afeto não deve ser entendido e 

compreendido através do senso comum, tal como já foi suprarreferido. Pois os 

afetos são tão importantes que acabam por definir a identidade e a qualidade 

de vida da própria pessoa. No facto da pessoa se sentir mais ao menos 

motivado, mais aberta ou mais fechada na aprendizagem de novos 

conhecimentos, integrada ou excluída, participante ou inibida na relação com a 

Sociedade, podendo desta forma entender-se como as pessoas experienciam 

os acontecimentos de suas vidas.       

 Silva (2014, cit por Neves 2012:5-6) menciona que do nascer ao morrer 

(mais concretamente em idade mais avançada), segue um dito ciclo padrão 

vital, que por sua  vez, se caracteriza por um procedimento que leva ao declínio 

gradual das suas capacidades. Por norma a vivencia deste processo acarreta 

situações de crise ou processos emocionais de transição. Neste sentido, a 

família tem um papel de realizar certas “tarefas” ou alterações de segunda 

ordem que reduzem as crises facilitando assim o processo emocional de 

transição.           

 No entanto quando as incapacidades físicas, cognitivas e psicológicas 

das pessoas mais velhas progridem, a capacidade da família acaba por reduzir, 

visto que nem sempre a família tem a capacidade e a disponibilidade de cuidar 

dos mais velhos. Pelo facto de não conseguirem executar essa 
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responsabilidade as famílias começam por pensar na institucionalização. Um 

dos aspetos fundamentais a ser considerado neste estudo.  

No entanto Silva (2012:28) transmite-nos outra visão, referindo que no 

caso específico das pessoas idosas os afetos surgem como uma habilidade de 

promoção do seu envelhecimento bem-sucedido, pois esta pessoa como 

qualquer outra pessoa necessita de expressar os seus sentimentos. Pois só 

assim é possível evitar um quadro de isolamento, solidão e depressão.   

 Deste modo pode referir-se que o geronte não deve ser privado a 

estabelecer relações interpessoais, visto que estas são indispensáveis para o 

seu bem-estar emocional, bem como a companhia, o apoio, o afeto dos 

parentes e dos amigos é muito importante (Silva 2012:30).     

No entanto Vilar e Amorim (sd:2, cit. por Neri 2004) salientam que nas 

primeiras pesquisas a respeito do envelhecimento, a produção científica sobre 

o tema debruçava-se particularmente sobre questões cognitivas, em detrimento 

de estudos sobre outros aspetos. Sendo que os mesmos autores salientam que 

só na última década, “as temáticas em relação à velhice têm se ampliado para 

áreas como redes sociais de idosos, afetividade e relações interpessoais, 

seguindo tendências internacionais na área”. Pois o assunto das relações 

interpessoais e afetivas surge como uma pesquisa emergente em gerontologia 

e áreas afins.  Deste modo é de evidenciar que esta é uma pesquisa que 

possibilita a ampliação do olhar para a população mais velhas para além do 

“discurso do envelhecimento como declínio, legitimando e investigando a 

potencialidade dos idosos em permanecerem socialmente ativos”.   

 Posto tal facto é de frisar que as relações sociais e vinculares das 

pessoas mais velhas têm vindo a ser investigadas pela literatura científica sob 

diversos enfoques. Destacando-se dois mais frequentes, como é o caso da 

perda dos vínculos e dos processos de luto. Sendo o segundo demarcado 

como o vínculo com os cuidadores destas pessoas, destacando especial 

interesse sob a perspetiva de sobrecarga do cuidador, conforme o “olhar” de 

Vilar e Amorim, (s/d:3 cit. por BOCCHI et al., 2010; Jofré et al., 2014).  

 Consistem assim em olhares que ressaltam a descontinuidade dos 

vínculos no envelhecimento, bem como a dependência e a necessidade de 

cuidados por parte das pessoas mais velhas.      
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 Neste sentido é importante realçar que a literatura tem vindo a 

demonstrar que a manutenção e construção dos vínculos têm um grande 

impacto na prevenção de morbidades e da própria institucionalização, além de 

afetar a qualidade de vida do sénior de modo global. Tendo em conta esta linha 

de pensamento a primeira perspetiva concebe uma visão sobre os idosos como 

passivos diante das condicionalidades. Sendo que a segunda perspetiva indica 

a procura por compreender estas pessoas como ativos no seu próprio processo 

de envelhecimento, com uma vida social e uma continuidade de relações e 

manifestações afetivas mesmo em idades bastante avançadas.   

 No que concerne à vinculação interpessoal das pessoas mais velhas 

podem-se distinguir duas vertentes teóricas principais na literatura(Vilar e 

Amorim (sd:2):  

• Autores que se remetem a Bowlby (1969/1990); 

• Autores que investigam o campo a partir da Teoria do Apego (como VAN 

ASSCHE et al., 2013) e os trabalhos cujo enfoque é o conceito de rede 

social (como FIORI; ANTONUCCI, 2007; RODRIGUES, SILVA, 2013). 

Tendo por base o supramencionado os autores da Teoria do Apego, 

apesar de evidenciarem a potencialidade da evolução na velhice, assegurando 

a eventualidade de construção de novos vínculos, e não apenas demarcando 

as perdas, pois de modo global, os mesmos preservam este assunto 

centralizado em aspetos internos e pouco dinâmicos. Pode-se assim dizer que 

se trata de uma classe de apego individual e das configurações das “díades” 

relacionais entre a pessoa mais velha e cada figura de apego em particular. Há 

ainda de mencionar que estes autores veem como problema, por exemplo, as 

preponderâncias das multíplices conjunturas de vida e a presença das 

diferenciadas velhices, entre outros, o que por sua vez, acaba por traçar uma 

relativa uniformização desta dita classe etária.      

 Face à Teoria do apego exposta anteriormente é ainda importante 

reforçar (embora já tenha sido aludida anteriormente) a noção de apego, desta 

forma, Vilar e Amorim (sd:3, cit. por  Kalish e Knudston 1976)  salientam que 

este engloba a extensão de “força” do vínculo afetivo, ou seja, “encarna” uma 

dimensão qualitativa, uma vez que é comparável à visão de rede social. Os 
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autores acima frisados protegem que o uso deste aumenta o entendimento da 

afetividade dos gerontes em todas as suas tonalidades, favorecendo o 

afastamento do preconceito quantitativo de perda dos vínculos. Tendo por base 

a teoria de Bowlby, estes autores indicam ainda que o “vínculo, após a infância, 

e principalmente na idade avançada, não ocorre apenas no nível interpessoal, 

mas também com animais de estimação, lugares, objetos e também 

abstrações, tais como valores e ideias”. Podendo assim mencionar-se que a 

conceção de vínculo é considerada com elevada importância dessa 

conceituação, que não é estanque, mas dinâmica.     

 No entanto no que concerne à perspetiva da rede social, esta apresenta 

à primeira vista, uma dinâmica maior e passível de uma análise complexa, caso 

comparada à forma de utilizar a noção do apego. Pois na grande parte das 

pesquisas realizadas nesta área baseiam-se em metodologias quantitativas, 

investigando fatores de estrutura e funcionais das redes sociais, sem 

conseguirem proporcionar uma perceção aprofundada das relações, 

terminando por expor a situação a partir de uma forma geral dessas mesmas 

redes na vida dos mais velhos. Verifica-se ainda que em variadas 

investigações, que a “mensuração da densidade da rede social dessa 

população não é determinante para a compreensão da qualidade de seus 

vínculos e que o contexto no qual se inserem exerce considerável influência 

para a formatação dessa vinculação” (Vilar e Amorim (sd:3).   

            

 Como tal, Vilar e Amorim (sd:3, cit. por LEWIS, 2005)  frisam que a 

conceção de rede social surge bastante associada ao países em 

desenvolvimento, por causa da sua leveda utilização nos estudos sobre o 

envelhecimento humano, ajudando desta forma, na perceção do apoio social 

ao nível macro, que a sociedade oferece aos idosos. Constata-se ainda que ao 

se tratar das redes sociais, as dissemelhantes funções das diferenciadas 

relações criadas pelos sujeitos, não são apenas o foco nas relações afetivas de 

cada “díade” específica. Este conceito é de estrema importância, uma vez que 

dá uma maior compreensão das condições de vida e do contexto em que os 

idosos se inserem, evitando assim uma homogeneização desse período da 

vida.(Vilar e Amorim (sd:4) salienta que uma análise do conjunto de trabalhos 

na área das relações afetivas indicam, assim, à carência de um olhar mais 
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amplo aos aspetos qualitativos dos vínculos e às condições de vida dos mais 

velhos, analisando ao mesmo tempo e em maior profundidade o contexto do 

qual os gerontes procedem e ainda as relações criadas em suas tonalidades. 

Dessa forma, compreendeu-se o interesse de se analisar diferenciados 

contextos, não apenas para evidenciar a preponderância destes sobre as 

formas de vinculação da população idosa, mas para investigar a multiplicidade 

da forma de envelhecer. 

3.8 O caso da perda dos vínculos e dos processos de luto  

 Como se tem vindo a corroborar até então, o idoso em Portugal é visto 

como a pessoa com 65 anos ou mais anos de idade, no entanto, é 

imprescindível referir que apenas se trata de um dado cronológico, visto que a 

questão da velhice e do ser idoso é uma circunstância plural dos indivíduos que 

“experimentam” vidas longas. Pois esta circunstância é compreendida através 

das histórias de vida e corresponde a padrões variados de comportamentos e 

contextos subjacentes ao idoso.        

 Porém, esta última fase do processo de envelhecimento carateriza-se 

pela mudança de papéis concomitante com a perda de alguns deles, 

concretamente a mudança nas relações familiares, dado que a certa altura os 

filhos saem de casa para construir a sua própria vida, havendo a sensação de 

"ninho vazio" e a mudança nas redes sociais que podem surgir como 

consequência da quebra do estatuto profissional - transição para a reforma.  

 Posto isto, "(…) o desafio principal do envelhecimento é o confronto com 

essas perdas, o que vai exigir um esforço por parte do idoso para adaptar-se a 

essas situações para manter a qualidade de vida desejada" (Teixeira, 2010:2). 

Todas estas modificações e perdas que se encontram nos fatores situacionais 

concomitante com os fatores pessoais como a baixa auto-estima, o auto-

conceito, a depressão e a habilidade social vão ter implicações ao nível 

financeiro (diminuição dos recursos económicos), ao nível social (diminuição de 

da oportunidade de contactos sociais e maior tempo livre), dos quais pode 

emergir o sentimento de solidão, tal como Neto (2000 cit.por Freitas, 2011:24) 

afirma. 
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3.9 Solidão versus isolamento como consequência das mudanças e a 

perda de papéis           

 "A preocupação com a velhice é tão antiga quanto a civilização" (Mazza 

e Lefrève, 2005:1) e nesse sentido a atenção que se voltou para a solidão 

sentida pelos idosos aumentou, dado que a esperança média de vida tem vindo 

consecutivamente a aumentar e consequentemente o aumento do número de 

pessoas com mais de sessenta e cinco anos tem vindo a crescer 

progressivamente, sendo assumido o envelhecimento na atualidade como um 

fenómeno mundial. Contudo, só nas últimas décadas é que esta preocupação 

se tornou mais evidente para as questões científicas, económicas, culturais, 

sociais e de saúde provocadas por este fenómeno em grande escala. (Gaioli, 

2004 cit.por Fernandes, 2007:10; Freitas, 2011:20; Pedro e Espírito Santo et 

al., 2012:406)         

 Neste sentido, e retornando à questão da solidão, interessa 

primeiramente entender a sua definição, mas antes de mais realçar que para 

Freitas (2011:20) esta tem sido caraterizada como um dos maiores problemas 

dos indivíduos que se situam nesta faixa etária, apesar das investigações 

científicas nesta base relatarem que não existe uma associação direta entre 

idoso e solidão. Todavia existem fatores, nomeadamente pessoais, sociais e 

contextuais (o contexto onde os idosos estão inseridos podem ser facilitadores 

ou barreiras/condicionantes para prevenir ou contribuir para tal sentimento) que 

contribuam para a solidão ou que a previnam. Nesse sentido, a solidão é na 

maior parte das vezes confundida com o que os leigos na matéria consideram 

idêntico, isolamento, depressão, etc, ao invés de a compreenderam como um 

problema distinto (Freitas, 2011:21), isto porque "A solidão e o isolamento, ao 

significarem uma rarefação das relações sociais e um vazio afetivo, funcionam 

como fatores stressantes, obrigando a um esforço de superação, muitas vezes 

vivido através de comportamentos agressivos, de grande ansiedade ou de 

depressão” (Quaresma, 2004 :46 cit.por Freitas, 2011:20).    

 Posto isto, e com o intuito de se compreender concretamente o termo 

solidão e a diferenciação com o isolamento é de salientar antes de mais que a 

primeira se carateriza como fenómeno complexo, com significado amplo e 

subjetivo, sobre o qual existem diversas abordagens teóricas e metodológicas 

que têm realçado diferentes causas e manifestações da mesma, não existindo  
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uma definição consensual, sendo díspar entre os diversos autores que 

trabalham tal problemática. (Teixeira, 2010:3) Contudo, Peplau e Perman 

(1982, cit. por Neto, 1992; 2000 cit. por Teixeira, 2010:3) mencionam haver três 

itens comuns que são habitualmente partilhados nas diversas definições 

encontradas na literatura científica: experiência subjetiva que pode não estar 

relacionada com o isolamento objetivo; esta experiência subjetiva é 

psicologicamente desagradável para o indivíduo; resulta de uma forma de 

relacionamento que é deficitário.        

 Nesta linha de pensamento, solidão é "uma experiência subjetiva que 

pode ser sentida não só quando se está sozinho, mas quando se está na 

companhia de pessoas com as quais não se deseja estar. As queixas de 

solidão acontecem quando o tipo de relações que se tem é reduzido e pouco 

satisfatório." (Freitas, 2011:21)       

 Já o conceito de isolamento têm como ênfase o afastamento físico, 

social e psicológico, ou seja, o isolamento por este motivo pode ser uma das 

causas da solidão, inclusive nos idosos, dado que a solidão tal como foi 

mencionado anteriormente consiste não apenas, mas também num isolamento 

ao nível emocional que consequentemente pode resultar na inexistência de 

laços afetivos, embora seja pertinente evidenciar que a solidão não surge 

apenas em vivências isoladas, tal como Freitas (2011:20-22) faz questão de 

evidenciar. 

3.10 O caso do vínculo com os cuidadores das pessoas mais velhas – a 

sobrecarga do cuidador        

 Em consequência do fenómeno do envelhecimento que se tem vindo a 

abordar, surge como necessidade emergente uma terceira pessoa que cuide 

do sénior. Assim sendo torna-se importante referir que o cuidador “pode ser 

considerado aquela pessoa que dedica a tarefa de cuidar de um idoso, seja ela 

membro da família que, voluntariamente ou não, assume essa atividade, seja 

pessoa contratada pela família. O cuidador acaba servindo como ego auxiliar e 

como função do idoso"(Zimermann, 2000 cit.por, Aereosa, Henz et al , 

2014:483)18           

                                                           
18 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf acedido a 12 de Março de 2017 
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 Estes cuidadores são ainda denominados de formais ou informais, os 

primeiros segundo Oliveira et al., (2007 cit.por Aereosa, Henz et al, 2014:485)19 

são entendidos como os profissionais que têm formação na área da saúde e 

que recebem uma remuneração por desempenhar esta atividade, enquanto 

que os segundos são voluntários que se dispõem a cuidar de idosos, sem 

formação específica na área e que não recebem qualquer remuneração pela a 

atividade desempenhada. Um exemplo de quem é abrangido pelo conceito de 

cuidador informal é a família, que segundo Santos (2003, cit.por Aereosa, Henz 

et al , 2014:484)20 é a principal fonte de apoio no cuidado ao sénior 

dependente, no entanto apesar do vínculo afetivo que a família comporta no 

cuidado ao idoso, este pode não ser o mais adequado tecnicamente visto que 

não têm qualquer formação na área.        

Neste sentido, há que referir que a família (um membro da família) assume o 

papel desta terceira pessoa. Neste sentido, uma das definições mais recentes 

sobre família, esclarece que esta "uma das principais instituições sociais, ponto 

de ligação entre o indivíduo e a sociedade por ter como função primordial a 

proteção e preservação de seus membros, mantendo o equilíbrio necessário 

para a harmonia social." (Besutti e Cortelletti 2006 cit.por Pedro e Espírito-

Santo et al., 2012:410)21         

 Ainda respeitante aos cuidadores, é importante ressalvar que este papel 

recai essencialmente nas mulheres, isto é, são as mulheres de meia-idade ou 

idosas independentes que cuidam de idosos dependentes, pois há idosos que 

cuidam e idosos que precisam de ser cuidados. Embora se possa 

complementar que uma das hipóteses para explicar esta predominância deve-

se aos modelos de divisão do trabalho familiar, ou seja, no sexo, e assim o 

cuidado prestado parece estar relacionado a uma atividade de género, uma vez 

que se situa a tarefa de cuidar como mais uma tarefa doméstica. (Lage, 

2005:207; Figueiredo, 2007:110).       

 Porém, no que se refere ao contexto mais informal, há que salientar que 

existem vários estudos que mencionam que nesta circunstância, os cuidados 

têm as suas peculiaridades e por estas razões, a preocupação sobre o 

                                                           
19 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf acedido a 12 de Março de 2017 
20 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf acedido a 12 de Março de 2017 
21 http://www.pucpcaldas.br acedido a 16 de Março de 2017 
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cuidador informal, que na maior parte dos casos nem sempre se encontra 

adequadamente preparado para essa tarefa de cuidar face ao grau de 

dependência dos séniores. (Cattani e Girardon-Perlini, 2004; Karsch, 2003 

cit.por Vieira e Nobre et al., 2012:256)22 Neste sentido torna-se importante 

aferir que "Está inequivocamente documentado que cuidar de um idoso pode 

ser uma actividade desgastante, com consequências na saúde e qualidade de 

vida do cuidador(…)" (Lage, 2005:211) visto que "O desempenho deste papel 

interfere com aspectos da vida pessoal, familiar, laboral, e social dos familiares 

cuidadores, predispondo-os a conflitos." (Sarmento e Pinto et al., 2010:46). 

 No que concerne à sobrecarga, Creasey e Jarvis, (1989 cit. por Bucher-

Maluschke, 2009:780)23 verificam que a sobrecarga vivida pelas mães 

cuidadoras afetam a relação destas com os seus filhos e os destes com os 

seus avós dependentes . Para além das questões familiares, as psicológicas e 

físicas, os cuidadores informais enfrentam várias dificuldades, tais como as 

financeiras e sociais durante o processo de demência, sendo que em muitos 

dos casos faz com que estes sofram um distúrbio do comportamento, já na 

própria evolução da doença. Por sua vez, estes tendem a ter uma maior 

agitação bem como os comportamentos agressivos que estão intrinsecamente 

relacionados com o fardo de cuidar. Outros cuidadores relatam vários sintomas 

como a apatia, a tristeza, o isolamento, a depressão e o stress. De acordo com 

Dunkin e Anderson-Hanley (1998 cit. por Bucher-Maluschke, 2009:781)24, o 

nível de stress dos cuidadores tem um efeito significativo no desenvolvimento 

de sintomas da demência.        

 No entanto, Perracini e Neri, (2002 cit. por Bucher-Maluschke, 2009:781) 

25, referem que o stress das pessoas cuidadoras é um processo natural e 

inevitável.           

 Nesta linha de pensamento, é fulcral ter em conta a maneira como a 

famílias e os membros destas lidam com a situação vivenciada pelos idosos 

dependentes, pois interligam-se com as relações interpessoais, 

transgeracionais e de parentesco, desenvolvidas ao longo do tempo.  

                                                           
22 http://www.scielo.br acedido a 16 de Março de 2017 
23 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf, acedido a 12 de Março de 2017 
24 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf, acedido a 12 de Março de 2017 
25 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf, acedido a 12 de Março de 2017 
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  Como tal, os cuidadores que tenham desenvolvido uma relação 

desfavorável com os idosos dementes, podem por exemplo perceber um 

quadro de agitação normal da patologia, como provocação propositada e desse 

modo podem piorar a situação com uma resposta agressiva. Em modo 

conclusivo, Silveira (2000 cit. por Bucher-Maluschke, 2009:782)26, refere que 

é imprescindível compreender o sistema intergeracional para lidar com as 

dificuldades encontradas pelo cuidador. 

  

                                                           
26 http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v15n2/v15n2a12.pdf, acedido a 12 de Março de 2017 
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PARTE II- ESTUDO EMPÍRICO 

4. Metodologia  

Após o percurso teórico em torno dos conceitos que fazem face à 

temática acima abordada foi estudado um aspeto particular que se assume 

como objeto de estudo e que diz respeito ao modo que as relações socio-

afetivas contribuem para o envelhecimento ativo e bem-estar das pessoas mais 

velhas. Nesse sentido e com esse intuito, define-se a metodologia aplicável ao 

projeto em causa. Por isso e de forma a compreender o que se entende por 

metodologia cita-se o seguinte "(…) " uma disciplina que consiste em estudar, 

compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma 

pesquisa acadêmica. (…) em um nível aplicado, examina, descreve e avalia 

métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento 

de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou 

questões de investigação". (Prodanov e Freitas, 2013:14)  

O presente documento enquadrar-se na metodologia qualitativa, segundo 

Richardson cit.por Dalfovo et al (2008) pois, este método difere, em princípio, 

do quantitativo, à medida que não emprega um instrumental estatístico com 

base na análise de um problema, não pretendendo medir ou numerar 

categorias. Ou seja, este método é subjetivo devido ao modo da sua 

interpretação derivar de sentimentos, histórias de vida, fotografias, desenhos, 

entre outros. Dá mais oportunidade dos indivíduos se expressarem, é mais 

amplo e generalizador, porém a análise dos dados é mais prolongada.  

 Pode-se ainda dizer que o enfoque deste método qualitativo considera 

que o próprio conhecimento é o produto inacabado de um processo de 

construção da informação dentro de uma realidade que não está dada, mas 

que acontece na relação entre pesquisador e pesquisado. A sua legitimidade 

está apoiada na qualidade, coerência e clareza da expressão dos sujeitos 

envolvidos no processo. (Rocha; Góis, 2010:471) 

Pois importa ressalvar que a pesquisa qualitativa foca a “descrição e 

observação dos fenômenos de maneira não reducionista, isto é, busca 

observar a realidade total dos fenômenos numa perspetiva holística, que tem 
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como princípio que o todo é diferente da simples soma de suas partes.” (Vieira, 

2012 cit. por COLLADO; LÚCIO; SAMPIERRI, 2006:46) . 

Como tal, esta pesquisa inserir-se num estudo de caracter descritivos, 

exploratório e transversal. Pois Triviños (1987 cit. por Gerhardt e Silveira 

2009:35) refere que os estudos de carater descritivos exigem do investigador 

uma série de informações sobre o que se deseja pesquisar, isto é, este tipo de 

estudo pretende descrever os factos e fenómenos de determinada realidade, 

que neste caso específico se refere à afetividade na velhice. Enquanto, que os 

estudos exploratórios têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A 

grande maioria dessas pesquisas envolve: levantamento bibliográfico; 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado; e análise de exemplos que estimulem a compreensão (Gil 2007 cit 

por Gerhardt e Silveira 2009:35).        

 Por fim, é de salientar que segundo Alencar (2012:7) o estudo de 

caracter transversal é realizado num determinado instante de tempo, ou seja, 

não consiste numa pesquisa de excessiva duração.     

4.1 Contextualização e descrição da problemática 

O presente documento foca uma investigação que se intitula de “Relações 

sócio afetivas, Envelhecimento ativo e bem-estar das pessoas mais velhas”. 

Neste sentido, o principal motivo e interesse da escolha desta temática 

resume-se à existente de uma certa curiosidade em relação à afetividade das 

pessoas com idade avançada. Bem como o facto de Rezende (2008:2) referir 

que quando se aborda a questão do afeto o meio académico/cientifico tendem 

em dar uma menos importância a esta temática, pois no entendimento da maior 

parte das pessoas, ou seja, através do senso comum o afeto é denominado 

como sendo: carinho, amor, dedicação, paixão, amizade, sentimento, entre 

outras. Assim sendo, com a elaboração desta pesquisa tentará “combater-se” 

este estigma.   

Segundo Quivy e Campenhoudt (1995 cit. por Gerhardt e Silveira 

2009:48) a pergunta de partida deverá expressar o que o investigador procura 

conhecer e compreender melhor. Nesta linha de pensamentos esta 
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investigação tem assim como intuito dar resposta à seguinte questão de 

partida:  

✓ “De que modo as relações afetivas contribuem para o envelhecimento 

ativo e bem-estar das pessoas mais velhas”       

No que concerne aos objetivos da presente pesquisa há que ressalvar 

que para que os objetivos sejam bem formulados é importante começar por 

sintetizar o que pretende alcançar com a pesquisa. Deste modo os objetivos 

devem estar coerentes com a justificativa e o problema proposto (Silva e 

Menezes 2005:31). 

Objetivo geral:  

✓ Compreender a forma que a relação sócio afetiva contribui para o 

envelhecimento ativo e bem-estar das pessoas mais velhas. 

 

Objetivo específicos:  

✓ Perceber o significado da afetividade e relação afetiva; 

✓ Percecionar as relações afetivas estabelecidas nos gerontes; 

✓ Entender a noção de envelhecimento ativo e bem-estar. 

Por fim, Silva e Menezes (2005:31), salientam que o objetivo geral é a 

síntese do que se pretende alcançar, e os objetivos específicos detalham e 

desdobram o objetivo geral.        

4.2 Caracterização do meio envolvente – Vidigueira  

Segundo o Pré Diagnóstico, elaborado pelo Conselho Local de Ação 

Social de Vidigueira (2004:3) o concelho de Vidigueira situa-se na região do 

Baixo Alentejo, mais especificamente no distrito de Beja, sendo delimitado a 

Norte por Portel, a Leste por o Rio Guadiana, a Sul pelo concelho de Beja e a 

Oeste pelo concelho de Cuba.       

 Segundo os Censos de 2011 apresentados no Instituto Nacional de 

Estatística (INE) este concelho tem uma área total de 315,8 km2 e é dos 

concelhos mais pequenos do baixo Alentejo e conta com 5932 habitantes, 
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distribuídos pelas várias freguesias, sendo estas a Vidigueira, Vila de Frades, 

Pedrogão do Alentejo e Selmes.        

 A freguesia mais extensa do concelho é Selmes e abrange uma área de 

136,7 km2, segue-se Pedrogão do Alentejo que ocupa 124,8km2, a Vidigueira 

tem 28,3km2 e por fim temos Vila de Frades que se expande por 26,0km2, 

sendo esta a freguesia mais pequena em termos de área. Pedrogão do 

Alentejo. Desde 1782, segundo José Palma Caetano, Selmes, Vila de 

Frades, Pedrogão e Marmelar passaram a integrar no concelho da Vidigueira, 

deixando o concelho de Cuba, mas atualmente Marmelar deixou de ser 

reconhecido como freguesia e passou a fazer parte da freguesia do Pedrogão.   

 Todas estas freguesias se encontram perto em termos de quilómetros, 

sendo a mais longe o Pedrogão a 17km, e a mais perto Vila de Frades a 2km 

da Vidigueira. A cidade mais próxima é Beja, encontrando-se a 24km onde os 

habitantes deste concelho podem usufruir de comércio e serviços de que não 

disponham no mesmo.         

 Estas freguesias, segundo o INE, ao longo do tempo têm vindo a sofrer 

alterações em termos de número, sendo que em 2001 o concelho contava com 

6188 habitantes e atualmente conta apenas com 5932.  

A variação populacional de todo o concelho é negativa, ou seja, houve 

um decréscimo da população, no entanto, o enfraquecimento de população 

mais significativo foi na freguesia de Selmes, tendo diminuído 1139,74% da 

população, e a modificação menos significativa foi na freguesia de Vidigueira, 

tendo diminuído apenas 47,09% da população. No concelho em geral a taxa de 

variação foi de -413,70%.  

Este concelho é muito conceituado a nível agroalimentar, principalmente 

relativamente à viticultura e à olivicultura que assume a base económica do 

território. 

4.3 Participantes  

Tendo em conta que a presente pesquisa foca essencialmente as faixas 

etárias mais velhas, procurou-se fazer uma caraterização desta população no 

concelho de Vidigueira. Neste sentido, torna-se importante referenciar que o 

estudo em causa, tem como participantes dois grupos distintos, ou seja, os 
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gerontes institucionalizados e não institucionalizados do concelho de 

Vidigueira, tal como já foi supramencionado. Como tal, será apresentada 

inicialmente o grupo dos idosos não institucionalizados, onde abaixo são 

apresentados os números referentes às faixas etárias após os 65 anos, bem 

como o índice de envelhecimento do concelho em questão.  

 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência 

(NUTS - 2013) (1) 

População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual 

Sexo 

HM H M 

Grupo etário 

65 - 69 anos 
70 - 74 
anos 

75 - 79 
anos 

80 - 84 
anos 

85 e mais 
anos 

65 - 69 
anos 

70 - 74 
anos 

75 - 79 
anos 

80 - 84 
anos 

85 e 
mais 
anos 

65 - 69 
anos 

70 - 74 
anos 

75 - 79 
anos 

80 - 84 
anos 

85 e 
mais 
anos 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

2014 
Portugal 586 336 485 196 438 065 333 973 261 597 267 226 213 226 182 721 128 377 82 633 319 110 271 970 255 344 205 596 

178 
964 

Vidigueira 272 244 335 269 224 130 106 131 96 60 142 138 204 173 164 

População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2013), Sexo e Grupo etário; Anual - INE, Estimativas Anuais da População Residente 

Nota(s): 

(1) Série Estimativas Provisórias Anuais da População Residente, segundo a divisão administrativa correspondente à Carta Administrativa Oficial de Portugal 2013 (CAOP2013) e a nova versão das NUTS (NUTS 
2013) em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015. 

Figura 5 - População residente – Vidigueira 
Fonte, Instituto Nacional de Estatística, 201527  
 

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2015)28, o 

concelho de Vidigueira conta com um total de 1344 idosos, sendo que 272 

destes têm idades compreendidas entre os 65 e os 69 anos. No que se refere 

às idades entre os 70 e os 74 anos, existem 244 indivíduos nesta faixa etária, e 

na faixa entre os 75 e os 79 anos foram contados 335 idosos. Entre os 80 e os 

84 anos existem 269 indivíduos, e por fim, com 85 e mais anos, este concelho 

enumera 224 gerontes.          

 Em suma, a Pordata (2016)29 refere que o índice de envelhecimento no 

concelho de Vidigueira segundo os dados mais recentes da referida fonte 

(2014) é de aproximadamente 160 idosos por cada 100 jovens, o que 

comparativamente com Portugal revela um número bastante alarmante, dado 

que Portugal apresenta um índice de 139 idosos por cada 100 jovens.  

                                                           
27https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod
=0008273&selTab=tab0 acedido a 20 de Setembro de 2016  
28https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod
=0008273&selTab=tab0 acedido a 20 de Setembro de 2016  
29http://www.pordata.pt/Municipios/Quadro+Resumo/Vidigueira+(Munic%c3%adpio)-6791 
acedido a 20 de Setembro de 2016 

https://www.ine.pt/bddXplorer/htdocs/bddXplorer04.jsp#1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008273&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008273&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008273&selTab=tab0
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&contecto=pi&indOcorrCod=0008273&selTab=tab0
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 Tal como foi aludido anteriormente o estudo em causa foca 

essencialmente as faixas etárias mais velhas, neste sentido, apresentar-se-á 

de seguida uma caraterização geral da Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI) –  Lar Entardecer Solidário, ou seja, o grupo de gerontes 

institucionalizados, tal como este estudo pretende. Posto isto, e depois de 

observada a população idosa não institucionalizada do concelho de Vidigueira 

torna-se importante caracterizar a ERPI acima referida.    

 Como tal importa referir que esta instituição pertence à Santa Casa da 

Misericórdia de Vila de Frades é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social sem fins lucrativos. Ou seja, esta estrutura intitula-se de Entardecer 

Solidário, sendo inaugurada a 8 Maio de 2011. Pode-se então dizer que se 

trata de uma estrutura “ampla e modernizada que compreende uma área de 

construção de 2392 m2, estando localizados no piso zero as funções de 

carácter administrativo receção, secretaria, gabinetes de direção e direção 

técnica, gabinete médico, 6 salas de convívio/atividades, sala de fisioterapia, 

salão de cabeleireiro, refeitório, cozinha, todas as zonas de apoio (roupas, 

vestiários, sala de pessoal)”. O piso -1 é um espaço de armazém com cerca de 

300m2. Esta estrutura conta ainda com 34 quartos, sendo 17 duplos e 17 

individuais, com a capacidade para acolher 51 idosos.    

 No que concerne à missão esta passa por “atender e acolher indivíduos 

com idade igual ou superior a 65 anos, cuja problemática biopsicossocial não 

seja passível de outra resposta; garantir serviços de carácter temporário ou 

permanente, adequados à satisfação das necessidades dos seus residentes e 

funcionar como estrutura de alojamento coletivo que proporcione, para além 

dos cuidados básicos de saúde, higiene e conforto do residente, todas as 

condições facilitadoras de integração e do seu bem-estar global. Contribuir 

para a estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento, criar 

condições que permitam preservar e incentivar as relações intrafamiliares, 

potenciar a integração social.”(Santa Casa da Misericórdia de Vila de Frades, 

2016) 

Em relação aos valores desta ERPI, estes consistem na: 

• Justiça; 



 

79 
 

• Honestidade; 

• Inovação; 

• Qualidade; 

• Solidariedade; 

• Responsabilidade Social; 

• Humanismo; 

• Prioridade aos mais vulneráveis. 

Esta estrutura residencial para Idosos engloba ainda uma série de Serviços 

Prestados/ Atividades tais como: 

a) Alojamento; 

b) Alimentação, constituída por cinco refeições diárias: pequeno-almoço, 

almoço, lanche, jantar e ceia; 

c) Cuidados de higiene e conforto pessoal; 

d) Cuidados médicos e de enfermagem; 

e) Tratamento de roupas pessoais; 

f) Limpeza e arranjo diário dos aposentos; 

g) Mudança semanal da roupa da cama e bissemanal dos atoalhados, ou 

em qualquer dos casos, sempre que a situação do cliente o justifique; 

Atividades de: 

• Animação sociocultural, recreativa e ocupacional; 

A Santa Casa disponibiliza apoio psicossocial nas seguintes áreas: 

a) Avaliação e intervenção psicológica – promover a auto-estima dos 

clientes e o apoio emocional e psicológico; 

b) Acompanhamento social – preconiza o apoio em todas as ações que 

promovam e garantam o acesso aos direitos, bens e serviços; 

c) Apoio informativo e formativo – informar, orientar e formar o cliente e/ou 

familiar responsável, no sentido de compreender e de se adaptar à nova 

situação e consequentes alterações.”(Santa Casa da Misericórdia de 

Vila de Frades, 2016). 
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4.4 Instrumentos  

4.4.1 Entrevista semiestruturada  

Dado que se trata de uma pesquisa de âmbito qualitativo, utilizou-se 

como instrumento de recolha de dados a entrevista semiestruturada, pois 

segundo Ribeiro (cit. por Júnior e Júnior 2011:239) a entrevista tornou-se, nos 

últimos tempos, um instrumento muito solicitado por pesquisadores das áreas 

socais e psicológicas, porque é através dele que se consegue ter maior 

profundidade sobre determinado assunto.      

 Pode ainda dizer-se que quem recorre à entrevista são sempre 

investigadores que têm necessidade de obter dados que não podem ser 

encontrados em registros e fontes documentais. Desta forma a entrevista é: a 

“técnica mais pertinente quando o pesquisador quer obter informações a 

respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre atitudes, sentimentos e 

valores subjacentes ao comportamento, o que significa que se pode ir além das 

descrições das ações, incorporando novas fontes para a interpretação dos 

resultados pelos próprios entrevistadores.” (Rosa e Arnoldi cit. por Júnior e 

Júnior 20011:239)        Depois de 

explicitado aquilo que se entende por a entrevista é importante referir que esta 

se divide em três tipos, ou seja, esses tipos de entrevistas são conhecidos na 

literatura por entrevista estruturada, semiestruturada, e não estruturada. Assim, 

a “entrevista não estruturada é também conhecida como entrevista aberta ou 

não diretiva, a entrevista estruturada é conhecida como entrevista diretiva ou 

fechada, e a entrevista semiestruturada é conhecida com semidiretiva ou 

semiaberta”. (Manzini, s/d:2) 

Neste sentido e visto, que a investigação em causa reporta á entrevista 

semiestruturada, Manzini, (s/d:2 cit. por Triviños,1987:146) esclarece que esta 

é uma entrevista que tem como característica os questionamentos básicos, que 

por sua vez são sustentados em teorias e hipóteses que se relacionam ao tema 

da pesquisa. Estes “questionamentos dariam frutos a novas hipóteses surgidas 

a partir das respostas dos informantes. O foco principal seria colocado pelo 

investigador-entrevistador. Complementa o autor, afirmando que a entrevista 

semiestruturada “[...] favorece não só a descrição dos fenômenos sociais, mas 
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também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” além de 

manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta 

de informações”         

 De acordo com (Manzini, s/d:2) a entrevista semiestruturada foca-se em  

determinado assunto sobre o qual elabora um dito “roteiro” com as perguntas 

principais, sendo posteriormente suplementado por outras questões inerentes 

às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, este é o tipo de 

entrevista que pode fazer despontar informações de forma mais livre possível e 

ainda potencia com que as respostas não sejam dependentes a uma 

padronização de alternativas.        

 Por fim, um ponto semelhante, para os investigadores acima referidos, 

tem a ver com a necessidade de perguntas básicas e principais para que assim 

se consiga alcançar os objetivos inicialmente propostos para a pesquisa. Pois 

de acordo com Manzini, (s/d:2) é “possível um planejamento da coleta de 

informações por meio da elaboração de um roteiro com perguntas que atinjam 

os objetivos pretendidos. O roteiro serviria, então, além de coletar as 

informações básicas, como um meio para o pesquisador se organizar para o 

processo de interação com o informante”. 

4.4.2 Escala de Afetos positivos e negativos  

O presente estudo não contou apenas com um instrumento de recolha de 

dados, mas sim também um uma escala, ou seja, a PANAS, escala de afetos 

positivos e afetos negativos, que é um instrumento usado para medir a vertente 

afetiva e o bem-estar subjetivo (PA - afetividade positiva e NA - afetividade 

negativa).pode-se então referir que esta escala foi desenvolvida por Watson, 

Clark e Tellegen em 1988, onde surgiu como o resultado de variadíssimos 

estudos que se preocupavam em estudar esta  dimensão dos afetos e ainda 

com o entendimento da sua própria natureza. (Nunes, 2012:100 cit. por Simões 

1993:160)30 

Esta escala é assim compostas por 20 itens descritivos da afetividade 

sentidos pelo sujeito, 10 dos quais fazem parte dos ditos afetos positivos ou 

seja, o (PA), sendo que os restantes 10 itens fazem parte doa afetos negativos 

                                                           
30 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
30 de Novembro de 2016 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
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(NA)   Cada “adjetivo” é avaliado pelos participantes em uma escala Likert de 

cinco pontos, onde o respondente deve assinalar a extensão em que 

experienciou cada um dos estados de espirito  durante um determinado tempo 

de resposta ou seja, esta escala foi sujeita a numerosas amostras obtendo-se 

dados relativos a sete diferentes momentos temporais como: 

1) Agora, ou seja, neste momento; 

2) Hoje; 

3) Durante os últimos dias; 

4) Durante a última semana; 

5) Durante as últimas semanas; 

6) Durante o último ano; 

7) Geralmente, ou seja, em média. 

 

Tendo em conta aquilo que foi referido, há que salientar que o período de 

tempo apresentada na escala deste presente estudo foi durante a última 

semana. (Zanon 2013:195)  

É ainda de corroborar que os itens descritores dos afetos encontram-se 

assim distribuídos aleatoriamente pela escala de Panas.  No desenvolvimento 

da escala aqui retratada teve como base o uso de 60 termos descritivos da 

afetividade, que por sua fez foram sujeitos a rigorosa analise em componentes 

principais, nos quais se consideraram itens com uma saturação igual ou 

superior a 40. “Neste sentido, as médias são mais elevadas à medida que o 

tempo estipulado é mais longo, o que pode considerar coerentes, sendo que a 

probabilidade de experienciar um dado estado aumenta se o tempo 

considerado for maior. As médias são mais elevadas nos PA relativamente aos 

NA e não existe uma diferença significativa entre os sexos”. (Nunes Nunes, 

2012:101 cit. por Watson Clark & Tellegen em 1988) 

Segundo Nunes, (2012:102)31 esta escala apresenta uma boa 

consistência interna, não sendo o PA e o NA afetado pelo quadro temporal 

considerado. Poise segundo (Nunes, 2012:101 cit. por Watson Clark & 

Tellegen em 1988)  a estabilidade avaliada pela consistência do teste-reteste 

atinge níveis significantes em qualquer dos quadros temporais considerados. 

                                                           
31 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
30 de Novembro de 2016 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
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Os mesmos autores num estudo que desenvolveram para avaliar a estabilidade 

a longo prazo desta esta escala (entre seis e sete anos) encontram-se valores 

de estabilidade significativas.         

 Nesta pesquisa utilizou-se a versão de PANAS validada por simões 

(1993) para a população portuguesa, nesta validação (Nunes, 2012:102 cit. por 

simões, 1993)32 “acrescentou um item ao PA e outro ao NA, por referir que 

alguns destes itens originais não ficavam adequadamente traduzidos, em 

termos de conteúdo”. Assim sendo, a versão totaliza 22 itens. Por fim o mesmo 

autor salienta que a “versão de PANAS validada para a população portuguesa 

revelou também boa validade”.   

4.4.3 Escala de Satisfação com a vida  

Para além desta escala de afetos positivos e negativos, também foi 

utilizada a versão portuguesa da escala de Satisfação com a vida de Nunes 

(2012:162 cit. por Simões, 1992)33. Face ao referido anteriormente, importante 

salientar que a escala de Satisfação com a vida referencia-se à apreciação 

geral e subjetiva que os sujeitos construem sobre a sua qualidade de vida 

através do próprio padrão e critérios por si definidos (Nunes (2012:16 cit. por 

Magarreiro, 2008) 34.         

 Pode-se assim dizer que a satisfação com vida deverá assim reportar os 

aspetos positivos desta e não somente a ausência de fatores negativos (Nunes 

2012:16 cit. Diener, 2000) 35.        

 Nesta linha de pensamento e tendo em conta o estudo desenvolvido é 

crucial evidenciar que tendo como foco a velhice, os autores abaixo 

mencionados salientam “que os mecanismos de comparação social são por 

vezes melhores preditores do Bem-estar Subjetivo nos idosos, do que através 

de recursos objetivos que se podem, provavelmente, encontrar em Declínio. A 

Satisfação com a Vida pode ser dividida pelos vários domínios da vida dos 

                                                           
32 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
30 de Novembro de 2016 
33 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
20 de Abril de 2017 
34 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
20 de Abril de 2017 
35 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
20 de Abril de 2017 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
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indivíduos, como por exemplo, no amor, amizade, família, contudo nesta 

investigação a intenção não é avaliar nenhum domínio em concreto, mas sim 

avaliar a satisfação a nível global da vida do indivíduo segundo” (Nunes 

(2012:16 cit. Diener e Suh, 1997) 36.        

Importa realçar que a escala original acima evidenciada é constituída por 

cinco itens formulados no sentido positivo, com uma escala de resposta tipo 

Likert de 7 pontos, pelo que a pontuação do sujeito varia entre 5 e 35 pontos, 

sendo que a pontuação 20 representa o ponto médio. Mas quando adaptada à 

população portuguesa, primeiramente por “Neto e outros colaboradores em 

1990 e posteriormente por Simões em 1992, a escala revelou ter boas 

qualidades psicométricas e uma estrutura unifatorial , que é que foi possível 

identificar  a dimensão cognitiva do bem estar subjetivo”.    

 É importante salientar-se que se optou pela validação realizada por 

Nunes, por esta apresentar uma linguagem mais percetível, ou seja, uma 

linguagem mais simplista, uma vez que o públicos-alvo da presente 

investigação possuí um baixo nível académico. Assim sendo, a escala foi 

reduzida a 5 opções de resposta tais como: 

1) Discordo muito; 

2) Discordo um pouco; 

3) Não concordo nem discordo; 

4) Concordo um pouco; 

5) Concordo muito. 

 

Face a tal adaptação os resultados que se conseguem obter são nos 

valores entre o mínimo de 5 (1- discordo muito) e o máximo de 25 (5- Concordo 

muito), indicando maior satisfação com a vida, quando mais elevado for o valor 

atingido, sendo que o ponto médio desta escala é de 15, ou seja, o (3- não 

concordo nem discordo), de acordo com Nunes, (2012:16 cit. por Simões, 

1992).37   

 

                                                           
36 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
20 de Abril de 2017 
37 https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf, acedido a 
30 de Novembro de 2016 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/11787/1/Tese%20Lisa%20Nunes.pdf
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4.5 Procedimentos formais e éticos da investigação  

O presente documento foca uma pesquisa, que se intitula de “Relações 

sócio afetivas, Envelhecimento ativo e Bem-estar das pessoas mais velhas”. 

Neste sentido, o principal motivo e interesse da escolha desta temática 

resume-se à existente de uma certa curiosidade em relação à afetividade das 

pessoas com idade avançada. Bem como o facto de Rezende (2008:2) referir 

que quando se aborda a questão do afeto o meio académico/cientifico tendem 

em dar uma menos importância a esta temática, pois no entendimento da maior 

parte das pessoas o afeto é denominado como sendo: carinho, amor, 

dedicação, paixão, amizade, sentimento, entre outras. Assim sendo, e com a 

elaboração desta pesquisa tentará “combater-se” este estigma, tal como já foi 

referido.          

 Nesta linha de pensamento, foi então realizada uma vasta pesquisa 

bibliográfica e documental de forma a compreender e fomentar a temática em 

causa. Assim sendo, e após o percurso teórico em torno dos conceitos que 

fazem face a esta temática, surge então a parte empírica do estudo em causa, 

onde é importante evidenciar que esta investigação se insere numa 

metodologia qualitativa, dado que este é um tipo de método que difere do 

quantitativo, pois não emprega um instrumental estatístico com base na análise 

de um problema, não pretendendo medir ou numerar categorias. Como tal, esta 

pesquisa inserir-se num estudo de caracter descritivo, exploratório e 

transversal. Esta metodologia é ainda quantitativa, visto que foram aplicadas 

duas escalas. Contudo, é ainda crucial mencionar que foi realizada uma 

amostragem por conveniência, pois, este tipo de amostragem é caraterizada 

pelo facto dos sujeitos escolhidos se encontrarem facilmente disponíveis, tendo 

como vantagem o facto de ser mais rápido.      

 Tendo por base este tipo de metodologia, começou-se inicialmente por 

fazer nova pesquisa bibliográfica e documental para que assim fosse possível 

percecionar qual o melhor instrumento a utilizar para a sua investigação. Dada 

tal pesquisa a mesma acabou por optar por realizar uma entrevista 

semiestrutura, uma escala de satisfação com a vida e ainda uma escala de 

afetos positivos e negativos. Sendo que tais instrumentos foram aplicados a 

dois grupos distintos, ou seja, idosos institucionalizados e não 
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institucionalizados do concelho de Vidigueira.     

 Neste sentido, para que as “ferramentas” de trabalho fossem elaboradas 

com os melhores critérios possíveis teve-se em consideração os objetivos 

propostos inicialmente para o seu estudo. Pois, neste sentido, foi necessário 

recorrer à realização de dois guiões de entrevistas distintos, isto é adaptados 

aos diferentes públicos. Assim, formulou inicialmente uma série indicadores, 

onde seguidamente, a mesma optou por utilizar uma linguagem simples e 

clara, perguntas diretas, utilização de termos adaptados ao público em causa e 

uma alargada lista de critérios. Sendo que tentou, evitar a utilização de palavas 

ambíguas, não alargar as questões que não fossem do interesse do estudo, e 

ainda que a entrevista fosse o mais “pequena” possível, para que de certa 

forma os entrevistados não se sentissem cansados e não perdessem o foco. 

           

 Em relação a escalas considerou-se de “certa forma” pertinente passar 

pelo mesmo processo, mesmo adotando já uma escala existente. Pois 

pretendia implementar uma escala simples e eficaz.          

Tendo em conta o público alvo da presente investigação, ou seja, 

gerontes institucionalizados e não institucionalizados, do concelho de 

Vidigueira, começou-se inicialmente, por estabelecer o contacto com a Diretora 

Técnica, Ana Patrícia Marreiros, responsável pela Estrutura residencial para 

pessoas idosos, denominada de Lar Entardecer Solidário, com o intuito de 

esclarecer os objetivos do estudo em causa, pedindo assim, uma autorização 

verbal para realizar a recolha de dados na respetiva instituição.    

Após a determinação das datas, das entrevistas e da aplicação das 

escalas, com a responsável pela instituição. Deu-se então, início ao processo 

de recolha de dados ao público institucionalizado na semana de 17 a 21 de 

Abril, na ERPI em causa. Sendo que o grupo de pessoas mais velhas não 

institucionalizados foi entrevistado/inquirido posteriormente ao coletivo anterior, 

ou seja, mais precisamente na semana de 24 a 28 de Abril, nas casas dos 

respetivos respondentes. Recorreu-se aos respetivos locais, pois para a 

realização destes instrumentos o ambiente deverá ser calmo e propício à 

situação pois serão de certa forma apresentadas questões pessoais, isto é, 

com um certo cariz íntimo.        
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 Nesta linha de pensamento é crucial salientar que previamente à 

implementação dos instrumentos, foi facultada a ambos os sujeitos 

inquiridos/entrevistados de cada grupo um consentimento verbal, o qual 

reportou as informações necessárias sobre o propósito da investigação, os 

procedimentos inerentes à condução da entrevista e foi-lhe garantido 

criteriosas regras de confidencialidade, pelo que tais informações foram 

reforçadas aquando a realização. De realçar que foram alertados quando à 

validade de respostas, uma vez que não existiram respostas certas ou erradas. 

Ainda neste consentimento foi-lhe solicitado a máxima sinceridade possível. Os 

instrumentos foram aplicados de forma presencial e as respostas foram alvo de 

explicitação durante o decorrer da entrevista, sendo os gerontes encorajados à 

interação verbal, de modo a que não se sentissem intimidados durante a 

mesma, com o intuito de se poder extrair o máximo de informação possível. 

Ambos os documentos foram aplicados em dias alternados, devido à dimensão 

dos mesmos e à confusão que poderia ser gerada na aplicação dos 

instrumentos no mesmo dia, que poderia refletir-se e/ou mesmo comprometer 

os resultados finais.          

 Quanto ao tratamento dos dados, a entrevista semiestruturada, foi 

analisada através da técnica de análise de conteúdo, sendo que 

posteriormente foi elaborada uma comparação entre ambos os públicos de 

forma a percecionar as diferenças existentes obtidas.  No entanto, a escala de 

satisfação com a vida e a escala de afetos positivos e negativos foi necessário 

recorrer à utilizado o programa Excel para a cotação das questões e para a 

obtenção dos resultados ao nível de cada “emoção/sentimento” e ainda os 

resultados globais de todos eles.  

5. Analise dos Resultados  

De seguida apresentar-se-á a análise dos resultados para dois grupos 

distintos, onde primeiramente será debatida toda a informação sobre as 

entrevistas semiestruturadas, a escala de satisfação com a vida e a escala de 

afetos positivos e negativos referente ao grupo institucionalizado, sendo que 

posteriormente será analisada a mesma sequencia de instrumentos do grupo 

de séniores não institucionalizados. 
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5.1 Entrevistas semiestruturada- Gerontes institucionalizados 

5.1.1 Perfil/caracterização pessoal  

Tendo por base uma amostragem por conveniência, tal como já foi 

supramencionado foram implementados três instrumentos de recolha de dados 

a 10 gerontes institucionalizados na Estrutura Residencial para Idosos – Lar 

Entardecer Solidário, 5 do sexo feminino e 5 do sexo masculino, com idades 

compreendidas entre os 74-94 anos. 

 

Tabela 3 - Gerontes institucionalizados - Caracterização do grupo 

  

5.1.2 Redes de Suporte informal  

Após a análise geral da entrevista a título individual, a autora da 

presente investigação verificou que apenas um geronte respondeu 

negativamente à questão “sente-se bem nesta instituição?”, justificando-se com 

Código Idade Naturalidade Género 

EI-1 74 Vidigueira  Masculino 

EI-2 78 Vidigueira  Masculino 

EI-3 80 Vidigueira  Masculino 

EI-4 80 Vidigueira  Feminino 

EI-5 82 Vidigueira  Masculino 

EI-6 88 Vidigueira  Feminino 

EI-7 88 Vidigueira  Feminino 

EI-8 89 Vidigueira  Feminino 

EI-9 90 Vidigueira  Feminino 

EI-10 94 Vidigueira  Masculino 
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6

3

1

M U I T O  B O A B O A S A T I S F A T Ó R I A

RELAÇÃO COM OS FAMÍLIARES

Figura 6 - Relação com os familiares - Gerontes Institucionalizados 

o facto de somente estar institucionalizados por causa da sua esposa estar 

com demência de alzheimer e deste modo não a querer deixar sozinha. As 

restantes respostas afirmativas foram justificadas pela simples razão de 

gostarem de estar ali, por serem bem tratados e por estarem sempre 

acompanhados na instituição em causa. Uns salientam ainda que a iniciativa 

de seguir como processo de institucionalização foi sua, sendo que a 

esmagadora maioria reforça que preferia estar na sua casa, no seu espaço.  

 À questão “que tipo de relação mantem com os seus colegas”, este 

grupo refere manter uma relação positiva, ou seja, 5 deles consideram esta 

uma relação satisfatória e os restantes 5 consideram-na uma boa relação.  

No que concerne ao tipo de relação que este público mantém com os 

seus familiares, estas respostas debruçam-se em 3 níveis, isto é, muito boa 

com 6 pessoas a selecionarem esta opção, 3 a preferirem a opção boa, e por 

fim, apenas 1 geronte a referir ter uma relação satisfatória.  

 

Em relação à questão 7 “encontra-se satisfeito com as relações 

familiares?” todos responderam afirmativamente. Sendo que justificam esta 

questão com o facto de não terem nada a apontar aos seus familiares, porque 

são bem tratados por eles, mas também pela razão destes serem seus amigos, 

seus companheiros.          

 No entanto há que referir que este grupo de pessoas mais velhas 
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salienta manter-se satisfeito com as relações estabelecidas nesta instituição, 

porque dizem respeitar-se uns aos outros, porque são bem tratados por todos, 

sendo que alguns referem que conseguem manter esta relação satisfatória 

porque não fazem caso de certas conversas.   

5.1.3 Rede de Suporte Afetivo  

 No que respeita à nona questão que questiona a pessoa mais velhas 

sobre o facto de estas terem algum confidente com que possam desabafar ou 

partilhar os seus problemas? Foi possível verificar que apenas dois gerontes 

responderam negativamente. Já na décima pergunta quando questionados se 

recebem visitas todos responderam afirmativamente, referindo que quem os 

visita sãos os seus filhos, os seus netos e os seus amigos.    

 Já no que concerne à frequência dessas visitas existe uma grande 

variedade de repostas, ou seja, existem pessoas que recebem visitas todos os 

dias ou quase todos os dias, outras que recebem visitam semanalmente, outras 

mensalmente e por fim existem ainda aqueles que recebem visitas anualmente.  

 Quando questionados sobre quem são os seus melhores amigos, a 

maior parte deste público salienta que são os seus familiares, ou seja, os seus 

filhos, os seus netos. Sendo que um número menos significo, ou seja, apenas 

duas pessoas, dizem que são as pessoas que os tratam bem e ainda os 

amigos da sua aldeia.          

  Ainda nesta dimensão da entrevista quando questionados sobre 

com quem gostam de estar, este grupo foca na sua maioria a família, ou seja, 

os seus filhos e os seus netos, tal como na questão anterior. Sendo que os 

restantes acabam por referir que gostam de estar com os seus companheiros 

da instituição e os seus amigos. Havendo ainda duas pessoas que frisam 

gostar de estar com todos, quer seja família, quer seja colegas, ou até mesmo 

ainda, com os profissionais da instituição.      

 O público em causa justifica esta escolha, dizendo que são bem tratados 

por os indivíduos acima referidos, na sua grande maioria, sendo que outra 

parte deste grupo salienta que a razão da sua escolha recai sobre conseguirem 

desabafar os seus problemas e ainda pelo facto de se sentirem bem perto 

dessas pessoas. 
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5.1.4 Atividades de lazer/prazer 

 Neste subponto da entrevista em causa, a maior parte dos gerontes da 

instituição do Entardecer Solidário referem gostar de fazer tudo, embora hoje 

em dia já não possam fazer grande coisa devido a vários fatores como é o caso 

da falta de visão, da pouca mobilidade. Nesta questão as senhoras acabam por 

preferir atividades como a renda e a costura, sendo que os senhores acabam 

optando por ver desporto e conversar com os seus companheiros, referindo 

sempre que gostavam ainda de trabalhar naquela que era a sua profissão de 

uma vida.           

 Em relação á questão “como ocupa o seu tempo?” a maior parte refere 

passar o seu tempo sentado, sendo que os restantes referem realizar algumas 

atividades de animação sociocultural que são desenvolvidas na instituição.  Na 

última questão referente à dimensão das atividades de lazer/prazer, a maior 

parte deste público refere que o que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-dia 

era trabalhar e poder fazer as coisas como antigamente, pois agora já não 

conseguem fazer isso.         

 Nesta questão ainda surgem algumas respostas semelhantes à questão 

anterior, ou seja, as senhoras optam por a renda, costura e trabalhos manuais, 

enquanto que os senhores optam por ver televisão e conversar com os 

colegas.   

5.1.5 Avaliação da Saúde e do Bem-estar 

Em termos de bem-estar geral, a maior parte destas pessoas, isto é, 7 

gerontes dizem sentir-se bem, sendo que os 3 restantes referem sentir-se 

satisfatoriamente.  

Quando questionados como se sentem em relação aos acontecimentos 

com que se depara na sua vida, a maior parte diz sentir-se mal e tristes, quer 

isto dizer 5 idosos que usaram expressões como: 

 “Sinto-me mal porque gostava de estar com as pessoas que gosto, a 

minha família. Gostava muito de poder estar mais vezes com a minha filha, 

com os meus netos.” EI-9 
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“Sinto-me triste, porque me faz lembrar a minha mulher que faleceu ao 

meu lado na cama.” EI-3 

“Sinto-me mal porque a vida trouxe-me muitas coisas más e também 

porque gostava de estar perto dos meus filhos.” EI-5 

“Sinto-me mal porque vou desencaminhando por causa da falta de 

saúde.” EI-2 

 Ainda analisando esta questão, há que referir que 3 idosos referem 

sentir-se satisfatoriamente. Por fim, surgem duas senhoras dizendo que se 

sentem bem utilizando expressões como: 

“Sinto-me bem porque se a família está bem eu também estou bem.” EI-

4 

“Sinto-me bem porque reajo com muita facilidade aos acontecimentos 

que a vida me tem reservado, como foi por exemplo a morte do meu marido 

quando eu era muito jovem.” EI-6  

5.1.6 Envelhecimento ativo    

 No que concerne ao envelhecimento ativo a esmagadora maioria, ou 

seja, 8 pessoas respondem não saber o que é o envelhecimento ativo, sendo 

que apenas duas pessoas referem que o envelhecimento ativo é: 

“No dia-a-dia se vão fazendo mais velhos.” EI-5 

“O envelhecimento ativo é não se isolar.” EI-6 

Neste sentido só apensas duas pessoas responderam a questão “o que acha 

que é preciso ter para se conseguir alcançar uma envelhecimento ativo?”  

“É preciso ter saúde para que o envelhecimento seja ativo.” EI-5 

“Tem de haver lares bem preparados e especializados.” EI-6  

Neta sequência de respostas estes dois gerontes respondem ter um 

envelhecimento ativo, justificando com as seguintes afirmações: 

 “Porque tenho saúde e acho que ainda vou estar cá mais uns dias.” EI-5 
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“Por a minha maneira de ser, sou muito ativa, sempre aceitei as coisas e 

fazia o possível para as resolver.” EI-6 

 

5.2 Escala de Satisfação com a Vida  

Tendo em conta as indicações para a análise desta escala, pode-se 

verificar que o desejável seria alcançar uma pontuação de 125, sendo que o 

indesejável será obter os 25 pontos.        

 Nesta linha de pensamento constatou-se que o geronte com maior 

qualidade de vida é do sexo feminino e tem 88 anos de idade, isto é, a EI-6 

conseguindo assim alcançar 110 pontos. Sendo que a pessoa com menos 

qualidade de vida alcançou apenas 40 pontos e é ela também do sexo feminino 

e com os iguais 88 anos (EI-7). Verificou-se também que as pontuações mais 

elevadas de 85 e 95 pontos também foram atingidas por indivíduos do sexo 

feminino.  

De forma a realizar uma pontuação geral verifica-se que este grupo 

atinge uma média de 78 pontos. Pode-se assim dizer que é uma média 

satisfatória, no que respeita à qualidade de vida destes entrevistados.  

 

5.3 Escala de afetos positivos e negativos 

A escala de afetos positivos e negativos tem com o objetivo avaliar o 

bem-estar subjetivo e a afetividade, neste sentido é importante salientar que a 

versão portuguesa da PANAS (Simões, 1993) inclui 11 itens para avaliar o 

afeto positivo e 11 itens para avaliar o afeto negativo, ou seja, tendo esta 

escala um item a mais em cada componente comparada com a escala original. 

Isto acontece porque o autor base para esta pesquisa salienta que alguns 

destes itens originais não ficavam adequadamente traduzidos, em termos de 

conteúdo.          

 Face ao exposto é de estrema importunância mencionar que os afetos 

positivos são constituídos por o número: 1,3,5,9,10,12,14,16,17,19,21. Sendo 

que os afetos negativos são compostos por os seguintes números: 

2,4,6,7,8,11,13,15,18,20,22. (Galinha e Ribeiro,2005:221).   
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Figura 7- Representação de Afetos Positivos - Gerontes institucionalizados 

 Esta análise consiste assim numa cotação máxima de 55 e mínimo de 

11 visto, visto que a cotação é realizada tendo em conta a escala de Likert, isto 

é, os resultados possíveis de obter com esta escala variam entre o mínimo de 1 

(1- Muito pouco ou nada) e o máximo de 5 (5- Muitíssimo). Quanto maior for o 

total alcançados: 

a) Maior é o numero de afetos positivos vivenciados, (vertente 

afetiva) o que traduz um bem-estar subjetivo elevado.   

b) Maior é o numero de afetos negativos presentes, (vertente 

afetiva) o que indica que não existe um bem-estar subjetivo.   

      

Tendo por base a explicação anterior segue-se a seguinte representação 

gráfica.       

Com a presente representação gráfica é possível visualizar que a maior 

pontuação atingida foi de 44 por a EI-6 e menor foi de 21 por a EI-7. Surge 

ainda o EI-3 que consegue obter um total de 43 pontos, isto é, bastante 

próximo da maior pontuação. Bem como o EI-5 alcançando apenas 28 pontos 

também é bastante próximo da menor pontuação. Existem ainda valores 

médico com o 42 (EI-1), 38 (EI-2) e 36 (EI-10).    
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Figura 8- Representação de Afetos Negativos - Idosos Institucionalizados 

De seguida apresentar-se-ão a pontuação dos afetos negativos: 

O presente gráfico demonstra um valor mínimo de 14 pontos, ou seja, 

duas pessoas conseguem alcançar o melhor valor, neste ponto de vista, pois 

experienciam menos afetos negativos, são eles o EI-4 e o EI-9. Neste sentido 

as pontuações mais preocupantes, ou seja, a vivência de um elevado número 

de afetos negativos, são eles, o EI-10 com 32 pontos e a EI-5 com 30 pontos.   

 

6. Analise dos resultados: Gerontes não institucionalizados 

Tal como evidenciado anteriormente será exposta a análise dos dados 

dos três instrumentos de recolha de dados referente à amostra de idosos não 

institucionalizados do concelho da Vidigueira.  

6.1 Entrevista semiestruturada - Gerontes não institucionalizados 
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De seguida apresentar-se-á o Perfil/caracterização pessoal, Redes de 

Suporte informal, Rede de Suporte Afetivo Atividades de lazer/prazer, 

Avaliação da Saúde e do Bem-estar e sobre o Envelhecimento Ativo relativo 

aos gerontes não institucionalizados 

 

6.1.1 Perfil/caracterização pessoal 

Utilizando o mesmo tipo de amostragem, ou seja, uma amostragem por 

conveniência, foi aplicado o mesmo conjunto de instrumentos a 10 gerontes 

não institucionalizados em Vidigueira, 5 do sexo feminino e 5 do sexo 

masculino, com idades compreendidas entre os 68-82 anos. 

Tabela 4 - Gerontes não Institucionalizados - Caracterização 

 

6.1.2 Redes de Suporte informal 

 Debruçando-nos sobre a questão número 5 (sente-se bem no sítio onde 

vive?) todas as pessoas responderam afirmativamente. Justificando esta 

questão com afirmações como: 

Código Idade Naturalidade Género 

ENI-1 68 Vidigueira  Feminino 

ENI-2 70 Vidigueira  Masculino 

ENI-3 72 Vidigueira  Masculino 

ENI-4 74 Vidigueira  Masculino 

ENI-5 76 Vidigueira  Masculino 

ENI-6 78 Vidigueira  Feminino 

ENI-7 78 Vidigueira  Feminino 

ENI-8 79 Vidigueira  Masculino 

ENI-9 82 Vidigueira  Feminino 

ENI-10 82 Vidigueira  Feminino 
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“Porque foi a casa que sempre investi para a minha reforma.” ENI-1 

“Porque a Vidigueira é um sitio tranquilo e sossegado.” ENI-5 

“Porque foi a casa que sempre vivi e vivo perto das minha filhas” EN-7 

No que se refere á questão de com quem vive, 4 pessoas mais velhas vivem 

sozinhas, 4 vivem com os cônjuges e os restantes dois vivem com os cônjuges 

e com dois netos.          

 A pergunta número 7 questiona o tipo que relação que mantém com os 

seus familiares, neste sentido, o grupo divide somente a resposta em dois 

categorias o boa e o muito boa, sendo que a maioria salienta ter uma relação 

muito boa com os seus familiares, ou seja, 7 pessoas, sendo que os restantes 

3 indivíduos refere ter uma boa relação.   

Como tal, na pergunta seguinte todos os entrevistados responderam 

encontrarem-se satisfeitos com as relações que estabelecem com os seus 

familiares. Justificando esta pergunta com várias afirmações como é o caso: 

“Porque me dou muito bem com a minha família.” ENI-9 

“Porque me têm tratado bem.” ENI-2  

“Porque somos muito unidos e nos damos bem.” ENI-7 

 Já no que concerne às relações de vizinhança, a maior parte, 8 pessoas, 

garantem ter uma boa relação com os seus vizinhos, sendo que 2 afirmam ter 

uma relação muito boa. 

 

6.1.3 Rede de Suporte Afetivo 

 Relativamente ao tempo que passam sozinhos em casa por dia, o grupo 

divide a resposta em 3 categorias, ou seja, em pouco tempo, algum tempo ou 

nenhum tempo. Sendo que a resposta mais comum são as pessoas que 

passam pouco tempo em casa sozinhas, com 4 pessoas a darem a mesma 

resposta. Sendo que 3 passam algum tempo sozinhas em casa e as restantes 

não passam nenhum tempo sozinhas.  
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Em relação á justificação do tempo que passam sozinhos em casa, 

estas pessoas salienta afirmações como: 

 “Porque a minha filha não vive cá, nem o meu filho.” ENI-10 

 “Só quando a minha mulher sai de casa por algum compromisso.” ENI-6 

 “Só à noite porque de dia estou sempre ocupada” ENI-7 

Na décima primeira questão dos referiram ter um confidente com que 

possam desabafar. Sendo que pergunta seguinte todos os entrevistados 

também afirmam receber visitas, principalmente dos filhos e dos amigos. No 

que diz respeito à frequência dessas visitas é dividida em 4: ou seja dois em 

dois meses 1 pessoa; mensalmente 5 pessoas; semanalmente 2 pessoas e 

diariamente também 2 pessoas.    

 No que respeita a quem são os seus melhores amigos as respostas são 

semelhantes, quer disto dizer que são os seus familiares, pois acabam sempre 

por incluir os seus cônjuges, os seus filhos e os seus netos. Já no que 

concerne à pergunta “com que gosta de estar?” as respostas também 

coincidem, ou seja, são a família, os amigos e os vizinhos. Sendo que acabam 

por justificar esta resposta com as seguintes afirmações: 

“Porque são tudo para mim.” ENI-7 

“Porque gosto muito deles.” ENI-8 

“Porque eles são boas pessoas e com eles estou muito feliz.” ENI-6 

“Porque sempre que estou com eles estou bem” ENI-4 

 

6.1.4 Atividades de lazer/prazer 

Quando colocada a questão sobre o que gostam de fazer as respostas 

são variadíssimas tal como se pode comprovar por as afirmações que se 

seguem: 

“Gosto de sair com o meu marido” ENI-6 

“Gosto muito de tratar das minhas flores” ENI-10 
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“Tratar da lida da casa” ENI-1 

“Estar com os meus netos” ENI-7 

Já no que se refere à questão seguinte, as respostas também são 

variadíssimas, pois existem pessoas que ocupam os seus tempos livres no 

café com os amigos, outros preferem a companhia da sua esposa para sair e 

passear, outros escolhem tratar da sua horta, tratar das suas flores, entre 

outras. No entanto aquilo que lhes dá mais prazer fazer na sua grande maioria 

é estar com a família, ou seja, estar com os filhos, os netos, etc.   

 

6.1.5 Avaliação da saúde e do bem-estar 

 Em relação aos bem-estar geral, o grupo de entrevistados delimita a sua 

resposta em dois grupos distintos tal como: o bem (6) e o satisfatoriamente (4).   

 Na décima nona questão quando o grupo é “confrontado” com a questão 

como se sente em relação aos acontecimentos com que se depara na sua 

vida? O público alvo deste estudo também acaba por repartir esta questão em 

três dimensões, ou seja, sentir-se bem (2), sentir-se razoavelmente (5) e sentir-

se triste(3). 

Tendo em conta a presente representação gráfica é importante justificar 

que muitas destas pessoas não se encontram bem porque se encontram longe 

dos familiares, especialmente dos filhos, por certos acontecimentos menos 

positivos na sua vida, por morte do cônjuge, entre outras situações.    

 

6.1.6 Envelhecimento Ativo 

 De forma a realizar um apanhado geral de todas a respostas que foram 

dadas pelos entrevistados é importante evidenciar que só apenas dois idosos 

não souberem dizer o que era o envelhecimento ativo. Enquanto que os 

restantes usaram varias afirmações tais como: 

 “É ser-se mais velho e mesmo assim tratar da sua vida.” ENI-9 

 “A pessoa conseguir fazer as suas coisas.” ENI-10 
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 “É a pessoa fazer a sua vida sem precisar de ajuda” ENI-7 

 “É a pessoa envelhecer e continuar com saúde e fazer a sua vida.” ENI-

2 

 Sendo que quando questionados sobre o que acha que é preciso ter 

para se conseguir alcançar um envelhecimento ativo, todos referem que é 

necessário ter saúde. Na questão seguinte, que pergunta se acha que pratica 

um envelhecimento ativo todos responderam positivamente, mesmo os idosos 

que não sabem o que é o envelhecimento ativo.     

 Por fim é importante justificar que acham que tem um envelhecimento 

ativo porque conseguem tratar da sua vida, porque são pessoas autónomas em 

tudo, porque dizem que já tem alguma idade e ainda não estou num lar, entre 

outras respostas semelhantes.   

 

6.2 Escala de Satisfação com a Vida em  Gerontes não institucionalizados 

 Após todas as indicações acima referidas sobre a escala de qualidade 

de vida e depois de analisada todas as cotações da escala acima mencionada 

é importante mencionar a pontuação mais baixa foi de 75 (ENI-2), sendo que a 

mais elevada conseguem atingir os 100 pontos (ENI-5).    

 Pode-se assim dizer que quer a pontuação mais alta quer a mais baixa 

foram ambas do sexo masculino. Tendo em conta todas as pontuações 

alcançada, é crucial referir que a media das cotações é de 87 pontos, o que por 

sua vez revela que existe uma boa qualidade de vida neste grupo entrevistado. 

 

6.3 Escala de Afetos positivos e negativos  em  Gerontes não 

institucionalizados    

Tal como já foi corroborado, anteriormente, a presente escala tem com o 

objetivo avaliar o bem-estar subjetivo e a afetividade, ou seja, neste caso 

especifico, a gerontes não institucionalizados. Tendo em consideração todas as 

indicações explicitadas apresentar-se-á o seguinte gráfico: 
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Figura 10 - Representação de Afetos Negativos - Séniores não Institucionalizados 

 

Figura 9 - Representação de Afetos Positivos - Séniores não institucionalizados 

Constata-se que as pontuações mais elevadas foram alcançadas 

por o ENI-5, com 41, a ENI-1 com 39, a ENI-7 também com 39 e a ENI-

10 com 38 pontos. Neste sentido, é importante referir que a pontuação 

mais alta, tal como referido anteriormente foi alcançada por um homem, 

sendo que as restantes pontuações foram obtidas por o sexo feminino.  

 Contudo a classificação, mas baixa foi de 33, ou seja, por o ENI-3, 

também ele do sexo masculino.    
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Por fim, há que salientar que o valor mínimo de 11 pontos, foi atingido 

por o ENI-8, do sexo masculino e o ENI-5 com 12 pontos, ambos do sexo 

masculino. Neste ponto de vista, verifica-se que este geronte experiencia 

menos afetos negativos.         

 Nesta linha de pensamento as pontuações mais alarmantes, ou seja, as 

que vivenciam de um elevado número de afetos negativos, são eles, o ENI-3 

com 18 pontos, a ENI-7 com 17 pontos e ainda a ENI-10, com os seus 16 

pontos.  

 

7. Afetos e Satisfação com a Vida em gerontes: Comparação 

entre grupos 

7.1 Entrevista semiestruturada  

Uma vez realizada a análise aos dois públicos-alvo da presente 

investigação, torna-se necessária a comparação entre ambos os grupos, de 

forma a percecionar uma maior visão sobre o estudo efetuado.   

 Face ao exposto e no que se refere à entrevista semiestruturada 

abordar-se-á de seguida a comparação entre os dois grupos relativos à Rede 

de Suporte informal e Afetivo, às Atividades de lazer/prazer, à Avaliação da 

Saúde e do Bem-estar e do Envelhecimento Ativo. Sendo de seguida, 

apresentados os dados relativos à satisfação com a vida e aos afetos positivos 

e negativos.  

 

7.1.1 Rede de suporte Informal 

No que diz respeito à categoria da rede de suporte informal, ambos os 

grupos foram questionados de formas distintas, isto é, os gerontes 

institucionalizados foi-lhes questionado se se sentiam bem na instituição em 

causa, enquanto que os gerontes não institucionalizados foram questionados 

sobre se se sentiam bem no sitio onde viviam. Nesta linha de pensamento há 

que evidenciar que apenas um idoso (institucionalizado) respondeu 
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negativamente, justificando-se com o facto de somente estar institucionalizados 

por causa da sua esposa estar com demência de alzheimer e deste modo não 

a querer deixar sozinha.         

 Ainda em relação ao público institucionalizado, as respostas afirmativas 

foram justificadas pela simples razão de gostarem de estar ali, por serem bem 

tratados e por estarem sempre acompanhados na instituição em causa. Uns 

salientam ainda que a iniciativa de seguir como processo de institucionalização 

foi sua, sendo que a esmagadora maioria reforça que preferia estar na sua 

casa, no seu espaço.         

  No entanto o grupo não institucionalizado justificam as suas 

respostas positivas com afirmações como: 

“Porque foi a casa que sempre investi para a minha reforma.” ENI-1 

“Porque a Vidigueira é um sitio tranquilo e sossegado.” ENI-5 

“Porque foi a casa que sempre vivi e vivo perto das minha filhas” EN-7 

Quando questionados sobre a relação estabelecida com a famílias, 

ambos os gerontes de cada grupo distinto responderam na sua maioria manter 

uma boa relação com os seus familiares, ou seja, não existiu nenhum que 

salientasse que a relação não era favorável. Tal se pode comprovar pela 

análise realizada anteriormente, onde os idosos institucionalizados, acabam 

por “criar” 3 níveis, isto é, muito boa com 6 pessoas a selecionarem esta 

opção, 3 a preferirem a opção boa, e por fim, apenas 1 geronte a referir ter 

uma relação satisfatória.          

 Enquanto que os gerontes não institucionalizados divide somente a 

resposta em dois categorias o boa e o muito boa, sendo que a maioria salienta 

ter uma relação muito boa com os seus familiares, ou seja, 7 pessoas, sendo 

que os restantes 3 indivíduos refere ter uma boa relação. 

No que se refere à satisfação com as relações familiares, todos os 

séniores de ambos os grupos responderam afirmativamente, sendo que os 

institucionalizados justificam esta questão com o facto de não terem nada a 

apontar aos seus familiares, porque são bem tratados por eles, mas também 

pela razão destes serem seus amigos, seus companheiros. No entanto o grupo 
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não institucionalizado justifica esta pergunta com várias afirmações como é o 

caso: 

“Porque me dou muito bem com a minha família.” ENI-9 

“Porque me têm tratado bem.” ENI-2  

“Porque somos muito unidos e nos damos bem.” ENI-7 

Ainda no que toca à categoria da rede de suporte informal os 

entrevistados que se encontram institucionalizados quando questionados sobre 

o tipo de relação que mantêm com os seus colegas, este grupo refere manter 

uma relação positiva, ou seja, 5 deles consideram esta uma relação satisfatória 

e os restantes 5 consideram-na uma boa relação.  

 

Figura 11 - Relação com os colegas - Idosos Institucionalizados 

 

Entretanto o grupo não institucionalizado, quando questionado sobre o 

tipo de relações que mantêm com os seus vizinhos, a maior parte, 8 pessoas, 

garantem ter uma boa relação com os seus vizinhos, sendo que 2 afirmam ter 

uma relação muito boa. 
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Figura 13 - Relação de Vizinhança - Idosos não Institucionalizados 
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Figura 12 - Relação com os vizinhos 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Rede de suporte afetivo 

De forma a tentar perceber o contacto interrelacionais das pessoas mais 

velhas e 

principalmente dos dois grupos distintos, o público institucionalizado foi 

questionado se recebem visitas, neste sentido, todos responderam 

afirmativamente, referindo que quem os visita são os seus filhos, os seus netos 

e os seus amigos. No que concerne à frequência dessas visitas existe uma 

grande variedade de repostas, ou seja, existem pessoas que recebem visitas 

todos os dias ou quase todos os dias, outras que recebem visitas 

semanalmente, outras mensalmente e por fim existem ainda aqueles que 

recebem visitas anualmente.    

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

3

4

3

A L G U M  T E M P O P O U C O  T E M P O N E N H U M  T E M P O

TEMPO SOZINHO

Figura 15 - Tempo sozinho - Gerontes não Institucionalizados 

 No grupo não institucionalizado todos os entrevistados também afirmam 

receber visitas, principalmente dos filhos e dos amigos. No que diz respeito à 

frequência dessas visitas é dividida em 4 categorias, tal como se visualiza no 

gráfico que se apresenta a seguir.       

 Ainda nesta sequencia de perguntas, considerou-se pertinente salientar 

o tempo que os idosos não institucionalizados passam sozinhos em casa por 

dia, pois de certa forma encontra-se relacionada com esta categoria e não se 

aplica ao grupo institucionalizado. Assim sendo o grupo (não institucionalizado) 

divide a resposta em 3 categorias, ou seja, em pouco tempo, algum tempo ou 

nenhum tempo. Sendo que a resposta mais comum são as pessoas que 

passam pouco tempo em casa sozinhas, com 4 pessoas a darem a mesma 

resposta. Sendo que 3 passam algum tempo sozinhas em casa e as restantes 

não passam nenhum tempo sozinhas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação à justificação do tempo que passam sozinhos em casa, esta 

pessoas salienta afirmações como: 

 “Porque a minha filha não vive cá, nem o meu filho.” ENI-10 

 “Só quando a minha mulher sai de casa por algum compromisso.” ENI-6 

 “Só à noite porque de dia estou sempre ocupada” ENI-7 
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Por fim, no que toca à categoria da rede de suporte afetivo quando 

questionados sobre quem são os seus melhores amigos, os idosos 

institucionalizados, na sua maiora salienta que são os seus familiares, ou seja, 

os seus filhos, os seus netos. Sendo que um número menos significativo, ou 

seja, apenas duas pessoas, dizem que são as pessoas que os tratam bem e 

ainda os amigos da sua aldeia. As respostas do público não institucionalizado 

são semelhantes, quer disto dizer que são os seus familiares, pois acabam 

sempre por incluir os seus cônjuges, os seus filhos e os seus netos  

 Sendo que as pessoas mais velhas que se encontram institucionalizadas 

frisam que gostam de estar, com a família, ou seja, os seus filhos e os seus 

netos, tal como na questão anterior. Sendo que os restantes acabam por referir 

que gostam de estar com os seus companheiros da instituição e os seus 

amigos. Havendo ainda duas pessoas que frisam gostar de estar com todos, 

quer seja família, quer seja colegas, ou até mesmo ainda, com os profissionais 

da instituição.          

 Justificando esta escolha, dizendo que são bem tratados pelos 

indivíduos acima referidos, na sua grande maioria, sendo que outra parte deste 

grupo salienta que a razão da sua escolha recai sobre conseguirem desabafar 

os seus problemas e ainda pelo facto de se sentirem bem perto dessas 

pessoas.          

 Já no que concerne à pergunta “com quem gosta de estar?” os sujeitos 

não institucionalizados as respostas também coincidem, ou seja, são a família, 

os amigos e os vizinhos. Sendo que acabam por justificar esta resposta com as 

seguintes afirmações: 

“Porque são tudo para mim.” ENI-7 

“Porque gosto muito deles.” ENI-8 

“Porque eles são boas pessoas e com eles estou muito feliz.” ENI-6 

7.1.3 Avaliação da saúde e do bem-estar 
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B E M S A T I S F A T O R I A M E T E

BEM-ESTAR GERAL

Figura 16 -Bem-Estar Geral - Idosos Institucionalizados 

Figura 17 - Bem-Estar Geral - Idosos não Institucionalizados 

 

Em termos de bem-estar geral a maior parte destas pessoas, isto é, 7 gerontes 

dizem sentir-se bem, sendo que os 3 restantes referem sentir-se 

satisfatoriamente, isto é, do grupo institucionalizado.  

 

 

 

 

 

 

Enquanto que o grupo não institucionalizado delimita a sua resposta em 

dois grupos distintos tal como se pode comprovar por a representação gráfica 

abaixo apresentada. 

  

 

  

 

 

 

 

 

Na questão como se sentem em relação aos acontecimentos com que 

se depara na sua vida, a maior parte diz sentir-se mal e tristes, quer isto dizer 5 

idosos que usaram expressões como: 
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2

5

3

B E M R A Z O A V E L M E N T E T R I S T E  

COMO SE SENTE EM RELAÇÃO AOS 
ACONTECIMENTOS COM QUE SE DEPARA 

NA SUA VIDA

Figura 18 - Relação aos acontecimentos da vida - Idosos institucionalizados 

 “Sinto-me mal porque gostava de estar com as pessoas que gosto, a 

minha família. Gostava muito de poder estar mais vezes com a minha filha, 

com os meus netos.” EI-9 

“Sinto-me triste, porque me faz lembrar a minha mulher que faleceu ao 

meu lado na cama.” EI-3 

“Sinto-me mal porque a vida trouxe-me muitas coisas más e também 

porque gostava de estar perto dos meus filhos.” EI-5 

“Sinto-me mal porque vou desencaminhando por causa da falta de 

saúde.” EI-2 

 Ainda analisando esta questão, há que referir que 3 idosos referem 

sentir-se satisfatoriamente. Por fim, surgem duas senhoras dizendo que se 

sentem bem utilizando expressões como: 

“Sinto-me bem porque se a família está bem eu também estou bem.” EI-

4 

“Sinto-me bem porque reajo com muita facilidade aos acontecimentos 

que a vida me tem reservado, como foi por exemplo a morte do meu marido 

quando eu era muito jovem.” EI-6  

As pessoas não institucionalizadas deste estudo também acaba por 

repartir esta questão em três dimensões, ou seja, sentir-se bem, sentir-se 

razoavelmente e sentir-se triste. 
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Tal como se pode verificar por a representação gráfica anterior é 

importante justificar que muitas destas pessoas não se encontram bem porque 

se encontram longe dos familiares, especialmente dos filhos, por certos 

acontecimentos menos positivos na sua vida, por morte do cônjuge, entre 

outras situações.    

 

7.1.4 Envelhecimento ativo 

 No que concerne ao envelhecimento ativo a esmagadora maioria, ou 

seja, 8 pessoas institucionalizadas respondem não saber o que é o 

envelhecimento ativo, sendo que apenas duas pessoas referem que o 

envelhecimento ativo é: 

“No dia-a-dia se vão fazendo mais velhos.” EI-5 

“O envelhecimento ativo é não se isolar.” EI-6 

Enquanto que o grupo não institucionalizado usaram varias afirmações 

tais como: 

 “É ser-se mais velho e mesmo assim tratar da sua vida.” ENI-9 

 “A pessoa conseguir fazer as suas coisas.” ENI-10 

 “É a pessoa fazer a sua vida sem precisar de ajuda” ENI-7 

 “É a pessoa envelhecer e continuar com saúde e fazer a sua vida.” ENI-

2 

Sendo que apenas dois idosos deste respetivo grupo não souberam responder 

a esta questão.   

Tendo em conta a linha de pensamento do público institucionalizado, 

apenas duas pessoas responderam a questão “o que acha que é preciso ter 

para se conseguir alcançar uma envelhecimento ativo?”  

“É preciso ter saúde para que o envelhecimento seja ativo.” EI-5 

“Tem de haver lares bem preparados e especializados.” EI-6  
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Nesta sequência de respostas estes dois gerontes respondem ter um 

envelhecimento ativo, justificando com as seguintes afirmações: 

 “Porque tenho saúde e acho que ainda vou estar cá mais uns dias.” EI-5 

“Por a minha maneira de ser, sou muito ativa, sempre aceitei as coisas e 

fazia o possível para as resolver.” EI-6       

  

Por fim, os idosos não institucionalizados quando questionados sobre o 

que acha que é preciso ter para se conseguir alcançar um envelhecimento 

ativo, todos referem que é necessário ter saúde.      

 Sendo que na questão seguinte, que pergunta se acha que pratica um 

envelhecimento ativo todos responderam positivamente, mesmo os idosos que 

não sabem o que é o envelhecimento ativo.     

 Em suma é importante justificar que acham que tem um envelhecimento 

ativo porque conseguem tratar da sua vida, porque são pessoas autónomas em 

tudo, porque dizem que já tem alguma idade e ainda não estão num lar, entre 

outras respostas semelhantes.   

7.2 Satisfação com a vida 

Em relação à escala de satisfação com a vida constatou-se que o grupo 

de idosos institucionalizados, atinge uma média de 78 pontos. Enquanto que o 

outro grupo alvo da aplicação da presente escala alcançada alcança uma 

cotação média de 87 pontos, o que por sua vez revela que existe uma melhor 

qualidade de vida neste grupo inquirido.      

 Nesta linha de pensamento e tendo como base os idosos 

institucionalizados constatou-se que o geronte com maior qualidade de vida é 

do sexo feminino e tem 88 anos de idade, isto é, a EI-6 conseguindo assim 

alcançar 110 pontos. Enquanto que no grupo não institucionalizado atingir 

apenas os 100 pontos (ENI-5), sendo que importante mencionar a pontuação 

mais baixa foi de 75 (ENI-2). No caso institucionalizado a pessoa com menos 

qualidade de vida alcançou apenas 40 pontos e é ela também do sexo feminino 

e com os iguais 88 anos (EI-7). 
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7.3 Afetos positivos e negativos 

Após a análise dos dois públicos distintos é de salientar que em relação 

aos afetos positivos a maior pontuação atingida foi de 44 por a EI-6 e a menor 

foi de 21 por a EI-7, no que se refere aos sujeitos institucionalizados. Enquanto 

que o outro grupo as suas pontuações mais elevadas foram alcançadas por o 

ENI-5, com 41, a ENI-1 com 39, a ENI-7 também com 39 e a ENI-10 com 38 

pontos.             

 Relativamente aos afetos negativos é de evidenciar que os idosos 

institucionalizados demonstram um valor mínimo de 14 pontos, ou seja, duas 

pessoas conseguem alcançar o melhor valor, neste ponto de vista, pois 

experienciam menos afetos negativos, são eles o EI-4 e o EI-9. Neste sentido 

as pontuações mais preocupantes, ou seja, a vivência de um elevado número 

de afetos negativos, são eles, o EI-10 com 32 pontos e a EI-7 com 30 pontos.   

Sendo que o público não institucionalizado apresenta o valor mínimo de 

11 pontos, atingido por o ENI-8, do sexo masculino e o ENI-5 com 12 pontos, 

ambos do sexo masculino. As pontuações mais alarmantes, ou seja, as que 

vivenciam de um elevado número de afetos negativos, são eles, o ENI-3 com 

18 pontos, a ENI-7 com 17 pontos e ainda a ENI-10, com os seus 16 pontos.  

 

8.Discussão dos resultados  

Após uma análise exaustiva de ambos os grupos 

entrevistados/inquiridos e depois de comparada essa mesma análise é 

importante apresentar a seguinte discussão de resultado. Assim sendo esta 

discussão irá ser dividida em dois momentos, ou seja, primeiramente será 

debatida a conclusão efetuada para o público institucionalizado no Lar 

Entardecer Solidário, sendo que posteriormente será apresentada a discussão 

dos dados obtidos com os idosos não institucionalizados do concelho de 

Vidigueira.  

8.1. Gerontes institucionalizados  

Neste sentido, com a implementação das entrevistas semiestruturadas a 

conseguiu-se compreender que a maioria dos gerontes entrevistados se 
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sentem bem na instituição acima referenciada, embora quase todos refiram na 

sua resposta que preferiam estar nas suas casas, perto daquilo que é seu, 

daquilo que os faz sentir bem e acima de tudo viver onde têm as suas 

recordações de uma vida.  De forma a corroborar tal situação Carvalho & Dias 

(2001:166 cit. por Casanova, 2001: 39) revelam que é “cada vez mais 

consensual a necessidade de manter as pessoas ativas no seu meio social, 

tendo em atenção o seu melhor equilíbrio físico, psíquico e social”. 

Ao continuar a discussão desses mesmos resultados, conseguiu-se 

aferir que são pessoas que conseguem manter uma boa relação com os seus 

colegas de instituição, bem como com os seus familiares. No entanto são 

indivíduos que dizem passar a maioria do seu tempo sentados, também 

derivado a certos problemas de saúde como é o caso da falta de visão, falta de 

mobilidade, entre outras. Tendo em atenção tal comentário é importante referir 

que embora as pessoas mais velhas possam “ter a capacidade limitada, elas 

ainda podem ser capazes de comprar se tiverem acesso a medicamentos anti-

inflamatórios, um recurso de apoio (como muleta, cadeira de rodas ou scooter) 

e viverem próximas a transportes acessíveis”.      

 Pode-se assim dizer que esta convenção entre as pessoas e os seus 

ditos ambientes, bem como a interação entre eles é a sua capacidade 

funcional, pois a OMS (2015:13)38 defende que as qualidades catalogadas à 

saúde que possibilitam que as pessoas sejam ou façam o que com motivo 

estimam. Face a isto, corrobora-se a sua opinião com a do autor acima 

descrito, pois salienta que é necessário a criação de “facilidades” para que este 

público não se sinta incapaz e improdutivo, ou seja, sabendo que embora tenha 

determinadas limitações, tal como é normal com o avançar da idade, consegue 

realizar aquilo que pretende naquele determinado momento.     

Voltando então a continuação da discussão dos resultados, é de referir 

que alguns gerontes salientam realizar algumas atividades socioculturas que 

são desenvolvidas por a Animadora Sociocultural da instituição.   

 Tal como foi referido anteriormente este grupo concreto salienta manter 

uma boa relação com os seus familiares, afirmando até que são eles os seus 

                                                           
38http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf, 
acedido a 10 de Abril de 2017 

http://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf
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melhores amigos e é com eles com que gostam de estar, isto é, passar o seu 

tempo.             

 Com esta sequência de ideias torna-se importante mencionar que são 

estes indivíduos quem visita os seus familiares institucionalizados, ou seja, são 

os seus filhos, os seus netos e ainda os seus amigos que vistam o sénior. 

Nesta linha de pensamento, Carneiro, (2012:22 cit. por Ribeiro & Paúl, 2011) 

salienta que “as relações sociais favorecem o bem-estar psicológico e social 

dos idosos”. Pois o “apoio recebido por parte da família, dos amigos” (…) “são 

âncoras que os fazem sentir seguros, apoiados, protegidos, e ajuda-os a 

manter uma vida ativa, desenvolvendo interesses por passatempos e 

atividades e pela participação na vida das instituições em que se encontram 

integrados.”  

Embora seja possível verificar através da entrevista semiestruturada que 

existe uma grande diversidade de respostas no que concerne às visitas, é de 

evidenciar que há pessoas que recebem os seus familiares e amigos 

anualmente, mas também há aqueles que os recebam diariamente. No entanto 

é semanalmente que a metade dos gerontes entrevistados referem receber 

visitas.          

 No que diz respeito aos bem-estar estes na sua grande maioria dizem 

sentir-se bem, no entanto referem sentir-se tristes em relação aos 

acontecimento da sua vida, pois alguns salienta ficar desta forma devido à 

morte de familiares, de problemas de saúde, a falta de estar com os seus 

familiares, entre outas. Focando assim o bem-estar é importante verificar o 

bem estar- subjetivo deste público, como tal, urge a necessidade de focar 

outros dois instrumentos de recolha de dados utilizados do presente estudo.  

 Ou seja, a escala de satisfação com a vida e a escala de afeto positivos 

e negativos, pois só assim é possível averiguar o bem bem-estar subjetivo, tal 

como salienta Esteves (2010:59) ao referir que este conceito “é composto por 

uma dimensão cognitiva, em que existe um juízo avaliativo, normalmente 

exposto em termos de Satisfação com a Vida – em termos globais ou 

específicos – e uma dimensão emocional, positiva ou negativa – expressa 

também em termos globais, de Felicidade, ou em termos específicos, através 

das emoções”.Este autor volta ainda a evidenciar que atualmente o bem-estar 
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na vertente subjetiva salienta que esta é uma dimensão positiva da saúde, 

sendo um conceito complexo que envolve a qualidade de vida, o afeto positivo 

e a ausência do espirito negativo.   

Face ao exposta é percetível verificar através da escala de satisfação 

com a vida que este grupo atinge uma média de 78 pontos. Pode-se assim 

dizer que é uma média satisfatória, no que respeita à qualidade de vida destes 

entrevistados, tendo em conta que o desejável seria alcançar uma pontuação 

de 125 pontos, e o indesejável seria obter os 25 pontos.   

 Contudo e de forma a testemunhar o pensamento de Esteves é crucial 

mencionar que a presente escala de Satisfação com a vida referencia-se à 

apreciação geral e subjetiva que os sujeitos construem sobre a sua qualidade 

de vida através do próprio padrão e critérios por si definidos (Nunes 2012:16 

cit. por Magarreiro, 2008)        

 Já no que se refere à escala de afetos positivos e negativos constatou-

se que este grupo vivência um maior número de afetos positivos, ou seja, tem 

em si presente sentimentos de interesse de entusiasmo, de atenção, entre 

outros.            

 Por fim é ainda importante corroborar a opinião de Esteves referindo que 

a escala de afetos positivos e negativos tem como objetivo avaliar o bem-estar 

subjetivo e a afetividade. (Galinha e Ribeiro,2005:219).      

Em suma este público no que concerne ao envelhecimento ativo a 

esmagadora maioria, ou seja, 8 pessoas respondem não saber o que é o 

envelhecimento ativo. Sendo que apenas duas pessoas referem que o 

envelhecimento ativo é: 

“No dia-a-dia se vão fazendo mais velhos.” EI-5 

“O envelhecimento ativo é não se isolar.” EI-6  

No entanto é fulcral mencionar que o envelhecimento ativo é um 

“processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas." (Organização Pan-Americana da Saúde, 
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2005:13)39 no entanto Ferreira, (2011 cit. por Esgueira, 2013:22) salienta que o 

processo de Envelhecimento Ativo deve ser encarado como “a capacidade de 

as pessoas que avançam na idade levarem uma vida produtiva na sociedade” 

     

8.2.Gerontes não institucionalizados  

Relativamente ao segundo momento da discussão dos resultados dos 

resultados, mais precisamente dos gerontes não institucionalizados, ao 

implementar-se as entrevistas semiestruturadas conluiou-se que todos os 

idosos referiram sentir-se bem no sítio onde vivem, justificando com as 

seguintes afirmações: 

“Porque foi a casa que sempre investi para a minha reforma.” ENI-1 

“Porque a Vidigueira é um sitio tranquilo e sossegado.” ENI-5 

“Porque foi a casa que sempre vivi e vivo perto das minha filhas” EN-7 

 Considera-se assim importante mencionar que ao se sentirem bem no 

sitio onde vivem também conseguem manter uma boa relação de com os seus 

vizinhos. Já no que se refere aos seus familiares, este grupo também salienta 

manter uma boa relação com a sua família. Estes frisam manter este tipo de 

relação pois “dão-se” bastante bem com a família, porque é com a família que 

se sentem bem e porque são bem tratados pelos seus familiares.    

           

 Com esta implementação constatou-se ainda que este grupo concreto 

na sua maioria passar pouco tempo sozinho em casa, pois muitos deles 

salientam viver pertos dos filhos, passar grande parte do tempo a cuidar dos 

seus netos, outros referem sair para conversar com os vizinhos, entre outras. 

 Face ao supramencionado é importante referir o que se entende por 

envelhecimento produtivo, pois Gonçalves et all, (2006:139 cit por Rozario, 

Morrow-Howell, & Hinterlong, 2004) refere que embora não exista uma 

definição consensual em torno deste conceito, existem várias características 

implícitas ao mesmo. Pode assim, observar-se a presença de uma atividade 

considerável e satisfatória, em que a pessoa mais velha esteja envolvida de 
                                                           
39http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf, acedido a 8 de Outubro 
de 2016 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
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forma organizada, continua e que ainda tenha um impacto positivo na sua 

própria vida.           

 Perante tal cenário, existe então uma produção de bens ou serviços, 

voluntária, como por exemplo cuidar dos netos, ou então a remuneração como 

o trabalho sénior. Como tal, é importante mencionar que mesmo que as ditas 

atividades voluntárias aludidas gerem bens, mesmo de forma dita indireto, a 

pessoa mais velha de certo modo acaba por possibilitar aos filhos o aumento 

do tempo dedicado à sua carreira, possibilitando ainda assim a otimização do 

seu desempenho.           

 Neste sentido e tendo em consideração tal descrição é percetível 

verificar que este grupo de idosos entrevistados conseguem desenvolver um 

envelhecimento produtivo.          

No que diz respeito ao seu bem-estar conseguiu-se percecionar que 

existe um nível bastante bom em relação ao bem-estar destes séniores. No 

entanto e tal como no grupo anterior este público também se diz sentir mais ao 

menos em relação aos bem-estar subjetivo pois existem algumas situações 

que aconteceram nas suas vidas que por vezes os fazem sentir menos bem. 

Face ao apresentado é importante salientar que segundo Newton (cit. por 

Esteves, 2010:57) demonstra outra visão sobre este assunto, referindo que o 

bem-estar é uma visão positiva da vida por parte das pessoas, sendo que esta 

visão inclui as emoções positivas, o envolvimento e a satisfação.   

 Exposto isto, de seguida apresentar-se-á uma resumida discussão no 

que concerne á implementação das escalas, ou seja, a escala de satisfação 

com a vida e a escala de afetos positivos e negativos.     

 Na escala de satisfação com a vida conclui-se que a média das cotações 

é de 87 pontos, o que por sua vez revela que existe uma boa qualidade de vida 

neste grupo entrevistado. Revelando assim existir uma maior satisfação com a 

vida por parte deste grupo em relação ao anterior. Pois embora a pontuação 

mais baixa foi de 75 (ENI-2), sendo que a mais elevada conseguem atingir os 

100 pontos (ENI-5) tenham sido mais baixas que as cotações do grupo 

anterior. Respeitante à escala de afetos positivos e negativos, constatou-se 

que este grupo vivência muito mais os afetos positivos, pois as pontuações 

atingidas são bastante mais elevadas que as pontuações obtidas em relação 
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aos afetos negativos. Com esta verificação foi possível entender que este 

grupo entrevistado/inquirido têm um maior bem-estar em relação ao “conjunto” 

anterior, visto que a sua satisfação coma vida é mais elevada e as suas 

cotação de afetos negativos são bem mais baixos.      

Por fim, e no que se refere ao envelhecimento ativo o grupo apresentou 

uma perceção bastante satisfatória em relação a este assunto, pois 

evidenciaram que o envelhecimento ativo é:  

É ser-se mais velho e mesmo assim tratar da sua vida.” ENI-9 

 “A pessoa conseguir fazer as suas coisas.” ENI-10 

 “É a pessoa fazer a sua vida sem precisar de ajuda” ENI-7 

 “É a pessoa envelhecer e continuar com saúde e fazer a sua 

vida.” ENI-2            

As afirmações supramencionadas surgem do entendimento que este 

grupo tem sobre este assunto, assim sendo e de forma a complementar tais 

ideias a Organização Pan-Americana da Saúde, (2005:13) refere que o termo 

"ativo" refere-se não apenas à capacidade do idoso estar fisicamente ativo ou 

de fazer parte da força de trabalho, mas sobretudo à participação contínua a 

vários níveis: social, económico, cultural, espiritual e civil.    

 Nesta linha de pensamento a mesma fonte salienta-nos que o 

envelhecimento ativo permite que as pessoas percebam o seu potencial para o 

bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida e que participem na 

sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades, ao 

mesmo tempo que tal conceito propicia proteção, segurança e cuidados 

adequados, quando necessário.   

Porém todos os idosos entrevistados referiram que é necessário ter 

saúde para se conseguir alcançar um envelhecimento ativo. De forma a 

comprovar tal pensamento Carneiro, (2012 cit. por Ribeiro & Paúl, 2011:15)  

foca que a saúde como um fator bastante relevante, na medida que este é um 

dos aspetos centrais do envelhecimento, focalizando-se assim nos 

diagnósticos médicos e na sua própria atuação. Onde, por sua vez, se 

conseguem destacar alguns aspetos tais com os cuidados com a alimentação, 
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o consumo de álcool e tabaco, quer como prevenção, quer como atuação 

positiva na saúde.   

Sendo que todos dizem praticar um envelhecimento ativo, justificando 

esta afirmação com o simples facto de conseguem tratar da sua vida, porque 

são pessoas autónomas em tudo, porque dizem que já tem alguma idade e 

ainda não estou num lar, entre outras respostas semelhante 

 Assim sintetizando os resultados obtidos através dos três instrumentos 

de recolha de dados implementados contatou-se que todos os 

entrevistados/inquiridos da presente investigação se encontram satisfeitos no 

local onde vivem, embora a maior parte do público institucionalizado refira 

preferir viver na sua casa, pois é lá que têm as suas recordações de uma vida. 

São grupos distintos e apesar das diferentes realidades nomeadamente 

institucionalização/não institucionalização, ambos conseguem manter uma boa 

relação com o ambiente social que os rodeia, quer isto dizer, que se encontram 

rodeados de boas relações, o que contribui positivamente para o seu bem-

estar. Embora exista esta harmonia no que se refere aos dados supra citados,  

no que concerne ao envelhecimento ativo, esta realidade não se verifica, pois o 

grupo institucionalizado não tem qualquer noção sobre o ideia de 

envelhecimento ativo.  

Além disso, constatou-se que todos eles vivenciam mais afetos positivos 

do que negativos, o mesmo se pode dizer em relação à satisfação com a vida 

constatando-se que o grupo de idosos institucionalizados, atinge uma média de 

78 pontos, enquanto que o outro grupo alvo da aplicação da presente escala 

alcança uma cotação média de 87 pontos, o que por sua vez revela que existe 

uma melhor qualidade de vida neste grupo inquirido.     

 

 

 

 



 

120 
 

PARTE III - PROJETO DE INTERVENÇÃO “Rede 
CUIDAR +”, 

9.Diagnóstico e Análise das Necessidades 

"A definição de problemas chama-se frequentemente na literatura anglo-

saxónica análise ou avaliação de necessidades, é sempre definido como a 

identificação dos níveis de não-correspondência entre o que está (a situação 

presente) e o que deveria estar (a situação desejada)." (Guerra, 2010: 132). Tal 

conceito leva a um conhecimento alargado do meio social, fundamentalmente 

das questões que se referem à intervenção e tem uma dimensão mais alargada 

do que a identificação do problema.          

  Embora seja pertinente salientar que segundo autora suprarreferida 

mencione que uma das três fases desta análise ou diagnóstico propriamente 

dito englobe uma fase de pré-diagnóstico. Por sua vez, esta fase é entendida 

por Guerra como "uma fase exploratória com base na documentação existente 

e em entrevistas com lideranças várias". (Guerra, 2010:135).    

 Com efeito, os objetivos do pré-diagnóstico segundo a mesma autora 

centram-se em "investigar e organizar a informação já disponível sobre as 

necessidades e o grupo-alvo"; "determinar o enfoque principal do diagnóstico e 

o nível de aprofundamento do programa e construir compromissos entre os 

parceiros envolvidos, para todas as fases, incluindo o uso e a circulação da 

informação, o planeamento e a intervenção. " (Guerra, 2010:136) 

Neste sentido, esta fase pressupõe: 

1. Identificar as questões-chave relacionadas com o diagnóstico e isto 

depende de diversos fatores; 

2. Determinar áreas de conhecimento que serão necessárias para cada 

problemática-chave; 

3. Identificar a informação já existente, ou seja, a sua fonte, a qualidade e o 

período temporal a que se referem essas informações; 

4. Por fim identificar que tipo de informação pode clarificar melhor o 

conhecimento da situação, como também identificar as fontes potenciais 
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de recursos da informação e a metodologia adequada para os obter. 

(Guerra, 2010:137-138) 

 Posto isto, apresentar-se-á de seguida, o quadro comparativo entre a 

situação real e a situação ideal. 

 

9.1 Apresentação da situação real 

Após uma reflexão dos conteúdos abordados no enquadramento teórico 

do presente documento, torna-se importante referir que o processo de 

envelhecimento é caracterizado pela mudança de papéis sociais bem como, 

por vezes, por a perda dos mesmos, mais concretamente a nível familiar, visto 

que os filhos saem de casa para a construção da sua própria família, deixando 

em quem fica a sensação de “ninho vazio”.       

 Todas estas modificações e perdas que se encontram nos fatores 

situacionais concomitante com os fatores pessoais vão ter implicações ao nível 

financeiro, ao nível social, dos quais pode emergir o sentimento de solidão, 

situações de institucionalização, entre outros tal como Neto (2000 cit.por 

Freitas, 2011:24)40 afirma.  

 

9.2 Apresentação da situação ideal   

No que concerne à situação ideal, Carvalho & Dias (2001:166 cit. por 

Casanova, 2001: 39)41 revelam que é “cada vez mais consensual a 

necessidade de manter as pessoas ativas no seu meio social, tendo em 

atenção o seu melhor equilíbrio físico, psíquico e social”.    

 Neste sentido, quando isso não é possível devido a inúmeros fatores é 

importante que se estimule um envelhecimento ativo, pois tal como a 

Organização Pan-Americana da Saúde, (2005:13) nos salienta, o 

envelhecimento ativo permite que as pessoas percebam o seu potencial para o 

bem-estar físico, social e mental ao longo do curso da vida e que participem na 

sociedade de acordo com as suas necessidades, desejos e capacidades, ao 

mesmo tempo que tal conceito propicia proteção, segurança e cuidados 

                                                           
40http://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/8364/1/SOLID%C3%83O%20EM%20IDOSOS.pdf 
acedido a 30 de Abril de 2017 
41 http://www.ipv.pt/millenium/Millenium40/12.pdf , acedido a 10 de Maio de 2017   
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adequados, quando necessário.        

 No entanto, existe ainda outro pilar fundamental para que Carneiro, 

(2012:22 cit. por Ribeiro & Paúl, 2011) 42 salienta que são “as relações sociais, 

que conseguem favorecer o bem-estar psicológico e social dos idosos”. Pois o 

“apoio recebido por parte da família, dos amigos” (…) “são âncoras que os 

fazem sentir seguros, apoiados, protegidos, e ajuda-os a manter uma vida 

ativa, desenvolvendo interesses por passatempos e atividades e pela 

participação na vida das instituições em que se encontram integrados.”  Face 

ao mencionado apresenta-se a seguinte comparação entre a situação real e 

ideal:   

 

Situação Real Situação Ideal 

Institucionalização Existência de momentos na própria habitação 

Quebra/mudança nas relações sócio familiares Interação sócio familiar  

Inatividade  Existência de momentos ativos 

(envelhecimento ativo) 
Tabela 5- Situação Real e Ideal 

 

9.3 Definição das Linhas de Ação  

 Através da realização e observação da análise das necessidades, 

conseguiu-se definir as prioridades de intervenção, ou seja, não é mais que 

definir através dos múltiplos problemas e necessidades detetados, a linha de 

objeto alvo de intervenção, tendo em conta os recursos, se são 

escassos/limitados ou estão potencialmente disponíveis para agir sobre o 

problema, pois torna-se impossível intervir simultaneamente em todos eles. 

(Idáñez e Ander-Egg, 2007:55)         

 É nesta fase de definição de prioridades que se estabelece a articulação 

entre o diagnóstico e a programação. Contudo, terá que se estabelecer de 

                                                           
42 http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/232/2/TMES%2016.pdf, acedido a 15 de 
Maio de 2017 

http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/232/2/TMES%2016.pdf
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antemão, os critérios utilizados para a definição da linha de ação, que neste 

caso concreto foram os que se apresentam de seguida: 

1. Dimensão do problema; 

2. Viabilidade de solução - existência de recursos para a erradicação dos 

problemas; 

3. Importância para as pessoas atingidas. (Adaptado de Guerra, 2010:144) 

Com efeito, através da análise dos critérios constatou-se que a linha de 

ação a ser concretizada no plano de ação irá recair de uma Rede de Suporte 

Social. 

9.4 - Projeto “Rede CUIDAR  +” 

Tendo por base toda a análise realizada é importante clarificar a noção 

de projeto de intervenção e intervenção social, assim sendo as definições que 

se seguem tornam-se imprescindíveis, na medida em que vão ajudar a uma 

melhor compreensão na exposição do projeto.    

 Segundo Guerra (2010:126) entende-se por projeto a expressão de um 

desejo ou de uma vontade, ou seja, a intenção de realizar algo, no entanto 

pode também ser a expressão de uma necessidade ou de uma situação com 

vista a ser respondida com o intuito de ser melhorada. 

 Assim sendo, um projeto é sobretudo a resposta ao anseio de mobilizar 

as "forças" disponíveis, de modo a maximizar as potencialidades endógenas de 

um sistema de ação que visa garantir o máximo de bem-estar possível para o 

máximo de pessoas. Um projeto é principalmente agir! A intervenção social é 

definida no âmbito das Terras Dentro (2014)43 uma intervenção que tem como 

principal objetivo contribuir para o investimento da qualidade de vida das 

populações, sendo a preocupação com o bem-estar um dos eixos mais 

determinantes, uma vez que através da intervenção social procura mobilizar 

esforços para oferecer respostas sociais adequadas aos problemas sociais 

vigentes diagnosticados. Esta entidade salienta ainda que através desta 

intervenção se pretende contribuir fortemente para a inclusão social, a 

igualdade em torno da justiça social relativamente aos direitos e deveres dos 
                                                           
43http://ns1.montejunto.biz/~terrasde/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid
=146, acedido a 10 de Maio de 2017 

http://ns1.montejunto.biz/~terrasde/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=146
http://ns1.montejunto.biz/~terrasde/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=146
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indivíduos, não desprezando o facto de que ajuda as pessoas a se capacitarem 

para a promoção de um desenvolvimento pessoal construindo um tecido social 

mais forte e confiante.         

 Neste sentido, importa referenciar que este projeto de intervenção social 

intitula-se de “Rede CUIDAR +” e será de seguida devidamente descrito e 

fundamentado.  

9.5 Descrição e designação de projeto  

Tendo por base a análise elaborada após a aplicação dos instrumentos 

de recolha de dados surge assim a seguinte proposta de projeto, que consiste 

na criação de uma Rede de Suporte social com uma vasta vertente de 

respostas para as pessoas mais velhas, ou seja, um Rede com um conjunto de 

profissionais qualificados, quer isto dizer uma equipa multidisciplinar. Esta 

equipa será composta por uma Assistente social especializada em 

Psicogerontologia Comunitária, um(a) psicólogo(a), um(a) enfermeiro(a), um(a) 

terapeuta ocupacional, um(a) professor(a), e um conjunto de auxiliares 

técnicos, para várias funções (cedidos por os parceiros que a seguir se 

apresentam). Esta Rede terá uma séria de parceiros como: a Guarda Nacional 

Republicana (GNR), Câmara Municipal, Segurança Social, Centro de Saúde, 

Centro de Dia, Bombeiros e Apoio Domiciliário. Ou seja, esta Rede tem com 

objetivo a promoção da participação ativa na sociedade e facilidade de acesso 

a bens e serviços das pessoas mais velhas.      

 Por fim, é de referir que esta Rede de Suporte Social ainda é composta 

por um conjunto de ações de sensibilização e prevenção sobre determinados 

assuntos relacionados com estas faixas etárias, tais como a prevenção de 

quedas, prudências contra burlas, esclarecimentos sobre apoios e auxílios ás 

pessoas mais velhas, entre outras.      

 Neste caso especifico, ou seja, neste projeto de intervenção esta rede 

contará apenas com algumas funções, tendo em conta a amostra do público 

institucionalizado na ERPI, Lar Entardecer Solidário. Quer isto dizer que a 

Rede de suporte em causa, nesta situação concreta trabalhará em conjunto 

com o Lar Entardecer Solidário com o intuito de fomentar um envelhecimento 

ativo neste público.            

 Posto isto, é de evidenciar que a rede supramencionada denomina-se de 
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“Rede CUIDAR +”, sendo que nesta situação especifica, ou seja, no trabalho 

em parceria com a ERPI acima evidenciada, o projeto e intervenção 

desenvolverá uma “ação” que se designa de “+ Ativo”, ou seja, tendo em conta 

o público institucionalizado.     

9.6 Fundamentação do projeto “Rede CUIDAR +” 

O presente projeto de intervenção surge devido ao facto de (…) “há 

muito tempo que se verifica um enfraquecimento dos laços familiares e uma 

diminuição cada vez maior das redes naturais de suporte dos idosos, sendo a 

instituição, rede de suporte formal a realizar esse papel de prestação de 

cuidados, isto porque nem sempre a família consegue exercer a função de 

cuidar dos mais idosos ou cumprir com esta responsabilidade, podendo assim 

levar a situações de internamento em lares”. (Neves, 2012:7 cit. por Berger e 

MaillouxPoirier,1995; Cardão, 2009)44      

 Ou seja, esta situação concreta está intimamente catalogada com a 

história de vida e com as próprias características de cada geronte, que por sua 

vez são desenvolvidas nas relações interpessoais que se constroem durante o 

clico vital, e que, em “virtude das fragilidades decorrentes do envelhecimento, 

se tornam mais evidentes”. Onde em muitas das situações a institucionalização 

surge como “consequência” da perda do(a), conjugue, filhos, familiares, 

amigos, bem como de situações de fragilidade, isto é, onde o sénior com 

incapacidade funcional é gradualmente isolado do seio familiar e da própria 

rede social, “aumentando a sua dependência provocada pelos limites impostos 

da incapacidade”. (Neves, 2012:7 cit. por Barros, 2011; Yamada et al., 2012; 

Medeiros, 2012)45          

 Neste sentido, é crucial que exista um “processo de otimização das 

oportunidades de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar 

a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais velhas", ou seja, que 

exista um envelhecimento ativo. (Organização Pan-Americana da Saúde, 

                                                           
44http://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1209/1/CAUSAS_CONSEQUENCIAS_INSTITUCIO
NALIZA%C3%87AO_IDOSOS.pdf, acedido a 14 de Maio de 2017 
45http://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1209/1/CAUSAS_CONSEQUENCIAS_INSTITUCIO
NALIZA%C3%87AO_IDOSOS.pdf, acedido a 14 de Maio de 2017 

http://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1209/1/CAUSAS_CONSEQUENCIAS_INSTITUCIONALIZA%C3%87AO_IDOSOS.pdf
http://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1209/1/CAUSAS_CONSEQUENCIAS_INSTITUCIONALIZA%C3%87AO_IDOSOS.pdf
http://ubibliorum.ubi.pt/bitstream/10400.6/1209/1/CAUSAS_CONSEQUENCIAS_INSTITUCIONALIZA%C3%87AO_IDOSOS.pdf
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2005:13)46          

 Salientando ainda a mesma fonte que o processo de Envelhecimento 

Ativo deve ser encarado como “a capacidade de as pessoas que avançam na 

idade levarem uma vida produtiva na sociedade”. Significa isto que a própria 

pessoa pode determinar a forma como distribui o tempo de vida entre as 

atividades de aprendizagem, de trabalho, de lazer e de cuidados entre outras.  

Por fim é ainda importante referenciar outro pilar fundamental para o 

idoso, isto é, a sua família,  que embora muitas vezes não possa cuidar dos 

mais velhos face à sua vida profissional, esta deve conseguir estar presente no 

processo de institucionalização, pois tal como já foi mencionado, estas famílias 

“são âncoras que os fazem sentir seguros, apoiados, protegidos, e ajuda-os a 

manter uma vida ativa, desenvolvendo interesses por passatempos e 

atividades e pela participação na vida das instituições em que se encontram 

integrados” (Carneiro, 2012:22 cit. por Ribeiro & Paúl, 2011). 47 

9.7 Objetivos do projeto 

Objetivo geral: 

• Promover o envelhecimento ativo 

Objetivos específicos: 

• Promover um envelhecimento saudável/ativo/produtivo; 

• Estimular o bem-estar e bem-estar subjetivo; 

• Fomentar a permanência de certos momentos das pessoas mais 

velhas institucionalizadas na sua própria habitação 

• Incentivar as relações sócio afetivas;  

 

 

                                                           
46 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf, acedido a 8 de Outubro 
de 2016 
47 http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/232/2/TMES%2016.pdf, acedido a 15 de 
Maio de 2017 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/232/2/TMES%2016.pdf
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9.8 Público-alvo 

Tendo em conta os dados obtidos através da implementação da 

investigação em causa estabelecer-se-á um projeto de intervenção, ao público 

mais velho do concelho da Vidigueira, ou seja, a uma amostra de idosos 

institucionalizados da ERPI Lar Entardecer Solidário, uma vez que foi através 

do mesmo que se conseguiu observar tamanhas necessidades.     

9.9 Plano de ação 

O plano de ação, tal como o seu nome indica, é um plano que visa a 

ação, ou seja, é um planeamento de atividades concretas.     

 De acordo com Guerra, "O plano de atividades descreve, de forma 

detalhada e sistemática, o que se pretende fazer, quando se pretende fazer, 

quem será encarregado das diferentes tarefas e quais os recursos necessários 

para as concretizar. Estas atividades decorrem da relação entre objetivos, 

meios e estratégias, pretendendo a concretização dos objetivos gerais." 

(Guerra, 2010:170) 

 Face ao evidenciado apresenta-se o seguinte plano de ação:  
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Designação da 
atividade 

Objetivos específicos População - alvo Recursos Data/Tempo 

Humanos  Físicos Logísticos 

Criação de uma 
rede de suporte 
social  

Fomentar a permanência 

das pessoas mais velhas 

na sua própria habitação; 

Proporcionar uma maior 

facilidade de acesso a 

bens e serviços; 

Promover um 

envelhecimento ativo; 

Estimular o bem-estar e 

bem-estar subjetivo; 

 

 

Público 
institucionalizado e 

não institucionalizado  

Profissionais da Câmara 
Municipal, GNR, Centro de 
Saúde, Centro de Dia, Apoio 
Domiciliário, Bombeiros 
Segurança Social e Voluntários 

Vidigueira  Todos os recursos 
necessários à 
criação da rede 
social.  

Permanente  

Tabela 6 - Atividade, Rede de Suporte Social 
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Designação da 
atividade 

Objetivos específicos População - alvo Recursos Data/Tempo 

Humanos  Físicos Logísticos 

 Aulas de apoio às 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação (TIC) 

Promover novos 
conhecimentos; 

Fomentar relações 
interpessoais; 

Potenciar momentos de 
convívio  

Público 
institucionalizado  

Equipa da Rede de 
Suporte Social e 
profissionais da 
ERPI  

Lar 
Entardecer 
Solidário 

Equipamento 
informático 

Duas vez por 
mês 

Encontros 
intergeracionais  

Estimular momentos de 
convívio; 

Proporcionar a partilha 
de experiencias e de 
conhecimentos; 

Incentivar a 
cooperação e a 
entreajuda.    

Público 
institucionalizado e 

não institucionalizado 

Equipa da Rede de 
Suporte Social e 
profissionais da 
ERPI 

Lar 
Entardecer 
Solidário 

Equipamento 
necessário para os 
vários encontros 

Uma vez de 
dois em dois 
meses 

Tabela 7- Atividade de Tic e encontros intergerecionais   
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Designação 
da atividade 

Objetivos 
específicos 

População - alvo Recursos Data/Tempo 

Humanos  Físicos Logísticos 

Aulas de 
ginástica 
adaptadas 

Promover um 
envelhecimento 
ativo; 

Estimular o bem-
estar e bem-estar 
subjetivo 

 

Público 
institucionalizado  

Equipa da Rede de 
Suporte Social e 
profissionais da 
ERPI 

Lar 
Entardecer 
Solidário 

Equipamento de 
ginástica 

Uma vez de duas em 
duas semanas (alternado 
com as aulas de natação) 
durante todo o ano. 

Atividades 
lúdicas e 
recreativas  

Promover um 
envelhecimento 
ativo; 

Estimular o bem-
estar e bem-estar 
subjetivo; 

Proporcionar 
momentos de lazer 
e prazer; 

Capacitar a 
memória e a 
concentração; 

Público 
institucionalizado e 

não institucionalizado 

Equipa da Rede de 
Suporte Social e 
profissionais da 
ERPI 

Lar 
Entardecer 
Solidário 

Jogos, variados 
matérias, como: pinceis, 
tintas, tesouras, colas, 
marcadores, etc.   

Duas vezes por mês 

Tabela 8- Atividades lúdicas e de ginástica 
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Designação da atividade Objetivos específicos População - alvo Recursos Data/Tempo 

Humanos  Físicos Logísticos 

Visita/passeio em grupo  Promover um 

envelhecimento ativo; 

Proporcionar momento 

de convívio e lazer; 

Incentivar as relações 

sócio afetivas 

 

Público 
institucionalizado  

Equipa da Rede de Suporte 
Social e profissionais da 
ERPI 

Local da 
visita  

Transporte  1 vez por ano 

“Retomar a casa - Um fim de 
semana/ um lanche em casa”  

Promover a autonomia; 

Estimular relações sócio 

familiares; 

 

Público 
institucionalizado 

Equipa da Rede de Suporte 
Social e profissionais da 
ERPI 

Habitação do 
utente 

Transporte Uma vez por 
mês 

Tabela 9- Atividade de visita
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9.10 Cronograma 

 No cronograma são apresentadas cada uma das etapas do 

desenvolvimento da pesquisa, no tempo disponível para a sua execução. 

Geralmente, os cronogramas são divididos em meses. (Prodanov e Freitas, 

2013:139) O cronograma de seguida apresentado reflete as atividades 

desenvolvidas ao longo do projeto  “+ Ativo”     

 Nesta linha de pensamento, pretende-se que o projeto de intervenção 

em causa deverá ser realizado no prazo de um ano, no sentido de após findar 

esse prazo, o mesmo possa ser avaliado, com o intuito de saber a sua eficácia. 

Desta mesma forma, é de salientar que caso o projeto revele uma grande 

eficiência, o mesmo deverá ser aplicado por mais um ano consecutivo, sendo 

sempre aplicada estas sequência (Projeto - Avaliação).   

 Caso esta intervenção não vá de encontro aos objetivos propostos, o 

mesmo deverá ser repensado e programado de outra forma, para que assim a 

sua viabilidade seja bastante elevada.           
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Atividades Meses 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezmbro 

Criação de uma Rede de 

Suporte Social 
X X X X X X X X X X X X 

Aulas de apoio às TIC X X X X X X X X X X X X 

Encontros intergeracionais   X  X  X  X  X  X 

Aulas de ginástica 

adaptadas 
X X X X X X X X X X X X 

Atividades lúdicas e 

recreativas 
X X X X X X X X X X X X 

Visita/passeio em grupo     X        

“Retornar a casa – Um fim 

de semana/ um lanche em 

casa” 

X X X X X X X X X X X X 

Tabela 10- Cronograma- Ação "+Ativo" 
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9.11 Recursos  

Relativamente aos recursos necessários para a concretização do 

presente projeto de intervenção, frisa-se que é crucial para esta feitura uma 

profissional e responsável equipa multidisciplinar, ou seja, um conjunto de 

diversos profissionais qualificados, tais como Assistente social, psicólogo(a), 

enfermeiro (a), terapeuta ocupacional, entre outros.     

 Para tal concretização, é de referir que esta não trará grandes custos, 

pois o que se pretende é que cada entidade envolvida na Rede de Suporte 

Social disponibilize um ou mais profissionais dentro do seu quadro, para que 

desta forma seja possível agendar-se uma serie de reuniões/tarefas a 

desenvolver semanalmente para levar a cabo tal Rede de Suporte.  

 Este projeto contará ainda também com mais uma serie de recursos 

humanos, tais como um conjunto de voluntários disponíveis para participar 

ativamente nesta conceção.         

 No que concerne aos recursos físicos, menciona-se não existir qualquer 

problema com a utilização destes espaços, pois basta existir uma boa 

programação para cada atividade em causa, e tudo se tornará possível. 

Já no que se refere aos recursos logísticos, é de salientar que não é 

necessários existir gastos, pois serão utilizados os materiais que se encontram 

disponíveis na instituição em causa. 

9.12 Avaliação 

Em termos analíticos, a avaliação é a constituinte final de um processo 

de planeamento. Todos os projetos devem conter um plano de avaliação 

concebido de acordo com a estrutura do projeto e acompanhado de 

mecanismos de autocontrolo para permitir o conhecimento dos resultados que 

vão sendo obtidos, os seus efeitos e a sua correção, caso se verifique a sua 

desadequação ao pretendido. (Guerra, 2000 cit. por Veigas e Lopes, 2007:67) 

 Relativamente à avaliação segundo a temporalidade, de acordo com 

Freeman et al (1979 cit.por Guerra, 2002:195), existem vários tipos de 

avaliação que pretendem responder a diferentes tipos de questionamento 
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segundo a temporalidade do projeto. Assim, em função do momento em que se 

realiza a avaliação deve-se ter em conta três tipos de avaliação segundo a 

temporalidade: Avaliação Diagnóstica (ex-ante), Avaliação de 

Acompanhamento (on-going) e a Avaliação Final (ex-post). (Guerra, 2002:195) 

 No entanto Segundo Guerra (2000 cit.por Veigas e Lopes, 2007:71) os 

critérios de avaliação a escolher e o sucesso de avaliação depende, em grande 

parte, da capacidade para se encontrarem indicadores que tanto podem ser 

qualitativos e quantitativos, de forma a que seja possível comparar o processo 

e os resultados da avaliação. São geralmente analisados sete critérios:    

 

1) Adequação – neste critério pretende-se conhecer se o projeto se adequa 

ao contexto do problema e da situação sobre a qual se pretende intervir; 

2) Pertinência – a questão colocada neste critério é se o projeto é 

justificável no contexto das políticas e estratégias das instituições 

participantes, dos públicos-alvo, etc; 

3) Eficácia – em que medida os objetivos foram atingidos e as ações 

previstas foram realizadas; 

4) Eficiência – analisar se os resultados confrontados com os recursos 

corresponderam ao seu emprego mais económico e satisfatório; 

5) Equidade – a pesquisa sobre a eficácia e o rendimento leva a uma 

reflexão sobre a dimensão social dos investimentos procurando 

responder à questão: os objetivos, a definição do grupo-alvo, a 

distribuição, etc; 

6) Impacto – neste critério deve procurar-se determinar em que medida se 

obteve uma melhoria da situação e 

7) Indicadores de análise económica – para se realizar uma análise 

económica da eficácia é necessário uma contabilidade preparada para 

tal. (Guerra, 2000 cit.por Veigas e Lopes, 2007:71-73)  

Face ao mencionado a avaliação do presente projeto baseia-se numa 

avaliação durante e após o projeto, ou seja, consiste assim numa Avaliação de 

Acompanhamento (on-going) e a Avaliação Final (ex-post). Sendo que esta 

deverá ser realizada pela equipa que a executa o projeto de intervenção, como 
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também na avaliação externa, quer isto dizer, realizada por pessoas estranhas 

à organização do projeto. 
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10. Conclusão  

Serafim, (2007:68)48 refere que o crescente envelhecimento demográfico 

irá manter-se no século atual, referindo ainda o mesmo que este acontecimento 

surge porque todos os países, em especial os menos desenvolvidos, 

apresentam nas últimas décadas um gradual enfraquecimento nas suas taxas 

de mortalidade. Face ao exposto, constatou-se que tais evidências originaram 

uma transformação na constituição etária dos indivíduos, originando um 

aumento significativo do número de sujeitos com idade superior a 60 anos, tal 

como um aumento no número de pessoas com mais de 80 anos.  

 Neste sentido, e tendo em atenção tal acontecimento surge a 

necessidade de se estudar várias temáticas relacionadas com este assunto, tal 

como foi o caso concreto da presente investigação, que salientou as Relações 

sócio afetivas, Envelhecimento ativo e bem-estar das pessoas mais velhas. 

Assim esta investigação teve como público-alvo dois grupos distintos, ou seja, 

idosos institucionalizados e não institucionalizados do concelho de Vidigueira, 

aos quais foram aplicados uma entrevista semiestruturada adaptada aos 

públicos distintos, uma escala de satisfação com a vida e uma escala de afetos 

positivos e negativos. Tendo desta forma, a presente investigação o intuito de 

dar resposta à seguinte questão de partida: “De que modo as relações sócio 

afetivas contribuem para o envelhecimento ativo e bem-estar das pessoas mais 

velhas?”           

 Constatou-se através da entrevista semiestruturada que ambos os 

grupos entrevistados, (gerontes institucionalizados e não institucionalizado) 

referiram sentir-se bem no local onde vivem, sendo apenas uma responder de 

forma negativa a esta situação, justificando que tem muitos gastos com a 

instituição e que na sua casa é que se sente bem. As outras justificações do 

público institucionalizado, passaram por a simples razão de gostarem de estar 

ali, por serem bem tratados e por estarem sempre acompanhados na 

instituição em causa. Embora estas pessoas tenham respondido 

afirmativamente a esta questão a esmagadora maioria reforça que preferia 

estar na sua casa, no seu espaço. Já no que se refere ao público não 

                                                           
48 http://sapientia.ualg.pt/handle/10400.1/659, acedido a 3 de Março de 2017; 

http://sapientia.ualg.pt/handle/10400.1/659
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institucionalizado estes justificaram as suas repostas afirmativas referindo, que 

é o sitio onde vivem perto das filhas, porque é a casa que investiram para a sua 

reforma, por ser um sitio tranquilo e sossegado.      

 Ambos os públicos referem manter uma boa relação com os seus 

familiares, sendo que o grupo institucionalizado refere também manter uma boa 

relação com os seus colegas e o grupo não institucionalizado também mantem 

uma boa relação com os seus vizinhos. No que concerne à satisfação com as 

relações familiares, todos os séniores de ambos os grupos responderam 

afirmativamente, sendo que os institucionalizados justificam esta questão com 

o facto de não terem nada a apontar aos seus familiares, porque são bem 

tratados por eles, mas também pela razão destes serem seus amigos, seus 

companheiros. No entanto o grupo não institucionalizado justifica esta pergunta 

com várias afirmações como é o caso: “Porque me dou muito bem com a 

minha família.” ENI-9; “Porque me têm tratado bem.” ENI-2, entre outras. 

 De forma a tentar perceber o contacto inter-relacional das pessoas mais 

velhas e principalmente dos dois grupos distintos, o público institucionalizado 

foi questionado se recebem visitas, neste sentido, todos responderam 

afirmativamente, referindo que quem os visita são os seus filhos, os seus netos 

e os seus amigos. No que concerne à frequência dessas visitas existe uma 

grande variedade de repostas, ou seja, existem pessoas que recebem visitas 

todos os dias, outras que recebem visitam semanalmente, outras mensalmente 

e por fim existem ainda aqueles que recebem visitas anualmente. Nesta 

sequencia de perguntas, considerou-se pertinente salientar o tempo que os 

idosos não institucionalizados passam sozinhos em casa por dia, pois de certa 

forma encontra-se relacionada com esta categoria e não se aplica ao grupo 

institucionalizado. Assim sendo o grupo (não institucionalizado) divide a 

resposta em 3 categorias, ou seja, em pouco tempo, algum tempo ou nenhum 

tempo. Sendo que a resposta mais comum são as pessoas que passam pouco 

tempo em casa sós.         

Ainda nesta linha de pensamento constatou-se que quem são os 

melhores amigos de ambos os públicos são os seus familiares, ou seja, os 

seus filhos, os seus netos, e ainda os seus amigos. São assim também estas 
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pessoas com quem estes idosos gostam de passar o seu tempo.   

  Já no que diz respeito ao bem-estar a maior parte de ambos os 

grupos de idosos entrevistados referem sentir-se bem, mas em relação a como 

se sentem em relação aos acontecimentos que se tem deparado na sua vida 

as respostas também são idênticas, pois referem sentir-se tristes em relação a 

algumas circunstâncias menos favoráveis que se sucederam nas suas vidas.  

Como por exemplo o facto de estarem longe dos filhos, da morte de pessoas 

próximas, entre outras.         

 Contudo, no que se refere ao envelhecimento ativo existiu uma grande 

diferença entre grupos, ou seja, os idosos não institucionalizados, na sua 

maioria não saber o que é o envelhecimento, somente duas pessoas 

responderam a esta questão, com as seguintes citações: “No dia-a-dia se vão 

fazendo mais velhos.” EI-5 e “O envelhecimento ativo é não se isolar.” EI-6.  

 Enquanto que o grupo não institucionalizado todos responderam a 

questão, onde usaram varias afirmações tais como: “É ser-se mais velho e 

mesmo assim tratar da sua vida.” ENI-9; “A pessoa conseguir fazer as suas 

coisas.” ENI-10 e “É a pessoa fazer a sua vida sem precisar de ajuda” ENI-7. 

 Voltando ao grupo institucionalizado apenas dois idosos deste respetivo 

grupo souberam responder à questão sobre o envelhecimento ativo, neste 

sentido apenas os mesmos responderam às questões seguintes como é o caso 

da próxima questão: “O que acha que é preciso ter para se conseguir alcançar 

uma envelhecimento ativo?” Face a tal pergunta referiram: “É preciso ter saúde 

para que o envelhecimento seja ativo.” EI-5 e “Tem de haver lares bem 

preparados e especializados.” EI-6. Nesta sequência de respostas estes dois 

gerontes respondem ter um envelhecimento ativo, justificando com as 

seguintes afirmações: “Porque tenho saúde e acho que ainda vou estar cá mais 

uns dias.” EI-5 e “Por a minha maneira de ser, sou muito ativa, sempre aceitei 

as coisas e fazia o possível para as resolver.” EI-6.     

 Por fim, no que se refere os idosos não institucionalizados quando 

questionados sobre o que acha que é preciso ter para se conseguir alcançar 

um envelhecimento ativo, todos referem que é necessário ter saúde. Sendo 

que na questão seguinte, que pergunta se acha que pratica um envelhecimento 

ativo todos responderam positivamente, mesmo os idosos que não sabem o 



 

140 
 
 

que é o envelhecimento ativo.        

 Em suma é importante justificar que este grupo pensa que tem um 

envelhecimento ativo porque conseguem tratar da sua vida, porque são 

pessoas autónomas em tudo, porque dizem que já tem alguma idade e ainda 

não estão num lar, entre outras respostas semelhantes.     

 Em relação á escala de satisfação com a constatou-se que o grupo de 

idosos institucionalizados, atinge uma média de 78 pontos. Enquanto que o 

outro grupo alvo da aplicação da presente escala alcança uma cotação média 

de 87 pontos, o que por sua vez revela que existe uma melhor qualidade de 

vida neste grupo inquirido. Nesta linha de pensamento e tendo como base os 

idosos institucionalizados constatou-se que o geronte com maior qualidade de 

vida é do sexo feminino e tem 88 anos de idade, isto é, a EI-6 conseguindo 

assim alcançar 110 pontos. Enquanto que no grupo não institucionalizado 

atingir apenas os 100 pontos (ENI-5), sendo que é importante mencionar a 

pontuação mais baixa foi de 75 (ENI-2). No caso institucionalizado a pessoa 

com menos qualidade de vida alcançou apenas 40 pontos e é ela também do 

sexo feminino e com os iguais 88 anos (EI-7).     

 Já no que diz respeito ao ultimo instrumento de recolha de dados, a 

escala de afetos positivos e negativos de dois públicos distintos é de salientar 

que em relação aos afetos positivos a maior pontuação atingida foi de 44 por a 

EI-6 e a menor foi de 21 por a EI-7, no que se refere aos sujeitos 

institucionalizados. Enquanto que o outro grupo as suas pontuações mais 

elevadas foram alcançadas por o ENI-5, com 41, a ENI-1 com 39, a ENI-7 

também com 39 e a ENI-10 com 38 pontos.        

 Relativamente aos afetos negativos é de evidenciar que os idosos 

institucionalizados demonstram um valor mínimo de 14 pontos, ou seja, duas 

pessoas conseguem alcançar o melhor valor, neste ponto de vista, pois 

experienciam menos afetos negativos, são eles o EI-4 e o EI-9. Neste sentido 

as pontuações mais preocupantes, ou seja, a vivência de um elevado número 

de afetos negativos, são eles, o EI-10 com 32 pontos e a EI-7 com 30 pontos.   

Sendo que o público não institucionalizado apresenta o valor mínimo de 

11 pontos, atingido por o ENI-8, do sexo masculino e o ENI-5 com 12 pontos, 
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ambos do sexo masculino. As pontuações mais alarmantes, ou seja, as que 

vivenciam de um elevado número de afetos negativos, são eles, o ENI-3 com 

18 pontos, a ENI-7 com 17 pontos e ainda a ENI-10, com os seus 16 pontos.  

 Depois de verificadas tais conclusões com este estudo, é importante ir 

de encontro ao cerne da questão, isto é, tentar corroborar a questão de partida 

que acima se evidenciou, assim é de referenciar que estes grupos conseguem 

manter uma boa relação com os seus familiares como também conseguem 

sentir-se bem, na sua maioria, neste sentido pode verificar-se que o facto de 

manter uma boa relação com a família esta pode interferir no seu bem-estar. 

Verifica-se outra questão pertinente neste estudo, ou seja, o bem-estar 

subjetivo, destes idosos, onde na questão referente a como estes se sentem 

em relação a certos acontecimentos com que se deparou na sua vida, a 

maioria refere sentir-se triste, por já terem vivenciado certos e determinados 

momentos menos positivos ao longo do ciclo vital. Face a esta situação é 

importante mencionar que segundo Esteves (2010:59)49 refere o bem-estar 

subjetivo o sujeito é que diz como se sente em relação aos acontecimentos 

com que se depara na vida, estes sentimentos não são determinados por 

terceiros.           

 Neste sentido é crucial mencionar mais uma vez o mesmo autor, onde 

este salienta que atualmente o bem-estar na vertente subjetiva salienta que 

esta é uma dimensão positiva da saúde, sendo um conceito complexo que 

envolve a qualidade de vida, o afeto positivo e a ausência do espirito negativo. 

Face a esta citação é importante mencionar que embora alguns idosos quer 

institucionalizados, quer não institucionalizados se sintam tristes em relação a 

alguns acontecimentos da sua vida, tal como já foi supramencionado, é 

importante evidenciar que a maior parte destas pessoas consegue vivenciar um 

maior número de afetos positivos, do que negativos. Pode assim pensar-se que 

existe uma controvérsia, mas estes foram os resultados que se obtiveram. 

 No que concerne ao envelhecimento ativo é de frisar que as relações 

sócio afetivas podem contribuir ao não para um envelhecimento ativo, uma vez 

que público institucionalizado salienta nem seque saber o que é esta noção. Já 

                                                           
49http://run.unl.pt/bitstream/10362/5819/1/RUN%20-%20Tese%20de%20Mestrado%20-
%20Marta%20Esteves.pdf acedido a 6 de Setembro de 2016 

http://run.unl.pt/bitstream/10362/5819/1/RUN%20-%20Tese%20de%20Mestrado%20-%20Marta%20Esteves.pdf
http://run.unl.pt/bitstream/10362/5819/1/RUN%20-%20Tese%20de%20Mestrado%20-%20Marta%20Esteves.pdf
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o público não institucionalizado sabe referir este conceito e menciona que a 

prática. Nesta sequência, pode referir-se que o envelhecimento ativo é visto 

como um “processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 

segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as 

pessoas ficam mais velhas." (Organização Pan-Americana da Saúde, 

2005:13)50           

Tendo por base esta análise foi proposta a conceção de projeto de 

intervenção, que consiste na criação de uma Rede de Suporte social com uma 

vasta vertente de respostas para as pessoas mais velhas, ou seja, um Rede 

com um conjunto de profissionais qualificados (cedidos por as entidades 

parceiras), quer isto dizer uma equipa multidisciplinar. Assim presente Rede de 

Suporte tem com objetivo a promoção da participação ativa na sociedade e 

facilidade de acesso a bens e serviços das pessoas mais velhas. É crucial 

ainda referenciar que esta Rede de Suporte Social ainda é composta por um 

conjunto de ações de sensibilização e prevenção sobre determinados assuntos 

relacionados com estas faixas etárias.        

 Importa ainda frisar que neste caso específico, ou seja, neste projeto de 

intervenção esta rede contará apenas com algumas funções, tendo em conta a 

amostra do público institucionalizado na ERPI, Lar Entardecer Solidário. Quer 

isto dizer que a Rede de suporte em causa, nesta situação concreta trabalhará 

em conjunto com o Lar Entardecer Solidário com o intuito de fomentar um 

envelhecimento ativo neste público.      

 Porém, esta rede supramencionada denomina-se de “Rede CUIDAR +”, 

sendo que nesta situação especifica, ou seja, no trabalho em parceria com a 

ERPI acima evidenciada, terá como “ação” uma intervenção que se designa de 

“+ Ativo”     

Por fim, é ainda de referir este projeto trará certamente mais valias, pois 

o facto deste público se tornar mais ativo, certamente diminuirão as 

probabilidades do aparecimento de certas patologias associada ao 

sedentarismo. Neste sentido, o simples facto da pessoa ficar mais ativa/mais 

                                                           
50 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf, acedido a 8 de Outubro 
de 2016 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/envelhecimento_ativo.pdf
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estimula também refletir-se-á no seu bem-estar. Além disto, este projeto será 

uma mais valia também referente às famílias dado que existe uma atividade 

que se baseia no retorno a casa e esta será posta em prática de uma “parceria” 

em que a família assuma o compromisso de estar presente neste 

acontecimento.  Assim sendo é importante referenciar Carneiro, (2012:22 cit. 

por Ribeiro & Paúl, 2011) 51 pois este salienta que “as relações sociais 

favorecem o bem-estar psicológico e social dos idosos”. Pois o “apoio recebido 

por parte da família, dos amigos” (…) “são âncoras que os fazem sentir 

seguros, apoiados, protegidos, e ajuda-os a manter uma vida ativa, 

desenvolvendo interesses por passatempos e atividades e pela participação na 

vida das instituições em que se encontram integrados.”     

 No que se refere às limitações esta pode passar pelo simples facto de os 

familiares destes idosos se mostrarem indisponíveis para participar ativamente 

no projeto acima referenciado, bem como os alguns idosos não se mostrarem 

disponíveis a colaborar na intervenção.        

 Em suma é bastante importante terminar por referir que este projeto de 

intervenção acima designado pretende que o envelhecimento ativo surja como 

um novo padrão, para responder aos múltiplos desafios individuais e coletivos, 

que advém deste fenómeno populacional, remetendo para uma visão 

multidimensional que integra os vários domínios da vida pessoal e social dos 

indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/232/2/TMES%2016.pdf, acedido a 15 de 
Maio de 2017 

http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/232/2/TMES%2016.pdf
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Cronograma  

No cronograma são apresentadas cada uma das etapas do 

desenvolvimento da pesquisa, no tempo disponível para a sua execução. 

Geralmente, os cronogramas são divididos em meses. (Prodanov e Freitas, 

2013:139) O cronograma de seguida apresentado reflete as atividades 

desenvolvidas. 

Designação 
das atividades 

Meses 

Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Análise 
bibliográfica 

X X X X X X   
 

Análise do 
meio 
envolvente 

 X X X     
 

Elaboração das 
entrevistas 

    X X   
 

Implementação 
das entrevistas 

      X X 
 

Análise das 
entrevistas  

       X 
 

Avaliação do 
projeto 

        
X 
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Indicadores: Gerontes Institucionalizados  

 

Objetivo Específico 

 

 

Dimensão 

 

 

Sub-dimensão 

 

Questões 

Conhecer o perfil do entrevistado  
Caracterização Caracterização pessoal 

Código? 

Idade? 

Sexo? 

 

 

 

Conhecer a perceção de apoio social do geronte, onde de 
certa forma se consiga verificar a afetividade e as relações 
afetivas que o geronte estabelece  
 

 

 

 

 

 

Rede de 
suporte 

 

Redes de suporte 
informal 

Sente-se bem nesta instituição? 

Com quem vive? 

Que tipo de relação mantem com os seus 
familiares? 

Encontra-se satisfeito com as relações de 
familiares? 

Que tipo de relação mantem com os seus 
colegas? 
Encontra-se satisfeito com as relações de 
estabelecidas aqui na instituição? 
 

 

“Rede de suporte 

Tem algum confidente com que sente que 
pode sempre desabafar/ partilhar os seus 
problemas?  
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afetivo” Costuma receber visitas?  
Quem o visita? 
Com que frequência? 

 

Relações de 
Amizade/afetivas 

 

Quem são os seus melhores amigos? 
Com quem gosta de estar? 

 

 

Obter informação sobre a saúde e bem-estar e o 
envelhecimento ativo, de forma evidenciar a qualidade de vida 

 

Atividade 

 

Atividades de 
lazer/prazer 

 

O que gosta de fazer? 
Como ocupa os seus tempos livres? 
O que é que lhe dá mais prazer fazer no 
seu dia-a-dia? 

 

Saúde Mental 

 

Avaliação da Saúde e 
do Bem-estar 

 

Em termos de bem-estar geral, como se 
sente? 

Questionário de Saúde Geral (Goldberg, 
adaptado por Faria, 1999) 
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Como se sente em relação aos 
acontecimentos que se tem deparado na 
sua vida?  

 

 

 Envelhecimento  Envelhecimento ativo  

O que acha que é o envelhecimento ativo? 

O que acha que é preciso ter para se 
conseguir alcançar um envelhecimento 
ativo? 

Acha que pratica um envelhecimento ativo? 
Porque? 
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Indicadores Gerontes não Institucionalizados  

 

Objetivo Específico 

 

 

Dimensão 

 

 

Sub-dimensão 

 

Questões 

Conhecer o perfil do entrevistado  
Caracterização 

Caracterização 
pessoal 

Código? 

Idade? 

Sexo? 

Localidade? 

 

 

 

 

 

Conhecer a perceção de apoio social do geronte, onde 
de certa forma se consiga verificar a afetividade e as 
relações afetivas que o geronte estabelece 
 

 

 

 

Rede de 
suporte 

 

Redes de suporte 
informal 

Sente-se bem no sítio onde vive? 

Com quem vive? 

Que tipo de relação mantem com os seus 
familiares? 

Encontra-se satisfeito com as relações de 
familiares? 

Que tipo de relação mantem com os vizinhos? 
Encontra-se satisfeito com as relações de 
vizinhança? 
 

 

“Rede de suporte 

Quanto tempo passa sozinho por dia?  
Tem algum confidente com que sente que pode 
sempre desabafar/ partilhar os seus problemas/ 
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afetivo” recorrer numa situação de emergência?  
Costuma receber visitas?  
Quem o visita? 
Com que frequência? 

 

Relações de 
Amizade/afetivas 

 

Quem são os seus melhores amigos? 
Com quem gosta de estar? 

 

 

Obter informação sobre a saúde e bem-estar e o 
envelhecimento ativo, de forma evidenciar a qualidade 
de vida 

 

Atividade 

 

Atividades de 
lazer/prazer 

 

O que gosta de fazer? 
Como ocupa os seus tempos livres? 
O que é que lhe dá mais prazer fazer no seu dia-a-
dia? 

 

Saúde Mental 

 

Avaliação da Saúde e 
do Bem-estar 

 

Em termos de bem-estar geral, como se sente? 

Questionário de Saúde Geral (Goldberg, adaptado 
por Faria, 1999) 

Como se sente em relação aos acontecimentos que 
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se tem deparado na sua vida?  

 

Envelhecimento Envelhecimento ativo 

O que é acha que é o envelhecimento ativo? 

O que acha que é preciso ter para se conseguir 
alcançar um envelhecimento ativo? 

Acha que pratica um envelhecimento ativo? 
Porque? 
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Entrevista semiestruturada: Gerontes institucionalizados 
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Entrevista semiestruturada: Gerontes não institucionalizados 
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Escala de Satisfação com a Vida: Gerontes institucionalizado e 

não institucionalizado 
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Escala de Afetos Positivos e Negativos: Gerontes 

institucionalizado e não institucionalizado 
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Instrumento Aplicados: Gerontes Institucionalizados 

Entrevista semiestruturada 

Escala de Satisfação com a vida  

Escala de Afetos Positivos e Negativos   
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Instrumento Aplicados: Gerontes não Institucionalizados 

Entrevista semiestruturada 

Escala de Satisfação com a vida  

Escala de Afetos Positivos e Negativos   

 


