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Resumo  

O presente estudo consiste numa pesquisa de carater quali/quantitativo que tem 

como objetivo compreender o impacto familiar na qualidade vida dos idosos 

institucionalizados no lar para a terceira idade do bairro da Cahala no município sede da 

província de Malanje-Angola. Para tal recorreu-se a 16 participantes dos quais 7 mulheres 

e 9 homens com idades compreendidas entre 65 e 80 anos todos com o histórico de 

abandono familiar e 4 técnicos do mesmo lar. Como instrumentos de recolha de dados 

utilizou-se uma entrevista semi estruturada aplicada aos funcionários e aos idosos 

institucionalizados, e foi também aplicado um questionário de avaliação sobre a qualidade 

de vida aos idosos. Os resultados alcançados, apontam no sentido de serem várias as causas 

para a institucionalização dos idosos, sendo que a maior parte alega as doenças e a falta 

de apoio familiar como as principais causas para a institucionalização. Também foi 

possível verificar que os idosos que têm pouca ligação com a família revelam sentimentos 

de inutilidade, sentem-se isolados e deprimidos pois, encontram-se num espaço diferente 

do que estavam habituados. Ao passo que aqueles que têm algum contato com a família 

revelam atitudes positivas encontrando justificações para a estadia no lar. 

  

Palavras- chave: envelhecimento, institucionalização, qualidade de vida



 

 

Abstract 

 The present study consists of a quali/quantitative character research that aims to understand 

the family impact on the quality of life of institutionalized elderly in the home for the Third 

age of the Cahala neighborhood in the municipality of the province of Malanje-Angola. For 

this purpose, 16 participants of which 7 women and 9 men aged 65 to 80 years were all with 

the history of family abandonment and 4 technicians from the same household. As data 

collection instruments, we used a semi-structured interview applied to the institutionalized 

employees and elderly, and an evaluation questionnaire on the quality of life for the elderly 

was also applied. The results achieved indicate that there are several causes for the 

institutionalization of the elderly, and most of them claim diseases and lack of family support 

as the main causes for institutionalization. It was also possible to verify that the elderly who 

have little connection with the family reveal feelings of useless, feel isolated and depressed 

because they are in a different space than they were used to. While those who have some 

contact with the family reveal positive attitudes by finding justifications for their home stay. 
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Introdução 

A família, é o contexto desejado para envelhecer, tal como é o lugar desejável para 

viver em todas as outras fases do desenvolvimento familiar, é o lugar de aconchego, 

segurança, identidade e lembranças.  

Alguns estudos sobre a temática do envelhecimento e abandono dos idosos nos 

lares reconhecem que não é fácil determinar as respetivas causas nem estabelecer os nexos 

entre as multiplicidades de fatores intervenientes no processo de institucionalização, uma 

vez que os fatores associados a estes processos envolvem todos os intervenientes, como 

as famílias o estado, a comunidade a que pertencem, as instituições de controlo e passam 

pelos contextos mais vastos das dinâmicas económicas, sociais e culturais. 

Neste sentido, podemos dizer que o envelhecimento é um processo que se estende 

ao longo de todo o ciclo de vida que se carateriza por vários fenómenos de socialização, 

de construção da identidade e de muitas mudanças de papéis sociais. As consequências 

do envelhecimento são várias, que muitas vezes se traduzem em desespero, falta de amor 

ao próximo quer da parte do estado que pouco fazem para garantir um bem-estar digno, 

assim como da família que pouco ou nada faz para garantir um envelhecimento saudável 

e ativo. 

  Apesar de Malanje-(Angola), ser uma província com uma percentagem moderada 

de idosos nos lares com uma taxa de 0,6 %, segundo dados do Instituto Nacional de 

Estatística (INE 2014), torna-se pertinente a realização de um estudo de caráter descritivo 

sobre o impacto da família na qualidade de vida dos idosos institucionalizados. 

Pelos aspetos acima referidos, considerou-se pertinente um estudo descritivo de 

natureza quali/quantitativo. 

Nesta pesquisa, a população estudada é constituída por  33 pessoas incluindo 4 

técnicos do Ministério de Assistência e Reinserção Social e 29 idosos institucionalizados 

no lar da Terceira idade do Bairro da Cahala no municipio sede da província de Malanje-

Angola, dos quais 17 do sexo femenino e 12 do sexo masculino. A nossa amostra é uma 

amostra por conveniência, tendo sido constituida de acordo com os objetivos do trabalho 

de investigação.  

O nosso estudo tem, como objetivo geral, compreender o impacto da familia na 

qualidade vida dos idosos institucionalizados no Lar para  Terceira idade do Bairro 
da Cahala no município sede da província de Malanje-Angola 
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Para o efeito traçaram-se, os seguintes objetivos específicos:  

➢ Identificar causas da institucionalização  dos idosos, no lar da Terceira Idade 

do Bairro da Cahala, no município sede da província de Malanje-Angola. 

➢ Compreender  a relação dos idosos com a família, no lar da Terceira Idade do 

Bairro da Cahala, no município sede da província de Malanje-Angola. 

➢ Analisar as representações dos idosos em relação aos seus familiares, no lar 

da Terceira Idade do Bairro da Cahala, no município sede da província de 

Malanje-Angola.  

➢ Propor ações psicossociais e assistenciais para promover a qualidade de vida 

dos idosos institucionalizados no lar da Terceira Idade do Bairro da Cahala, 

no município sede da província de Malanje-Angola. 

 

A escolha deste lar justifica-se pelo fato de dos cinco lares para a terceira 

idade, da província de Malanje, o lar para a terceira idade da Cahala, ter maior 

dimensão e um número superior de idosos em comparação com os outros lares. 

O presente trabalho encontra-se dividido em 3 (três) partes: 

A primeira parte incidiu sobre a apresentação do enquadramento teórico que 

consistiu numa pesquisa bibliográfica para compreender o tema em estudo; 

A segunda parte debruçou-se sobre a apresentação do estudo empírico, em  

que se utilizou como instrumentos de recolha de dados uma entrevista semi 

estruturada e um questionário sobre a qualidade de vida. 

A Terceira parte debruçou-se sobre a apresentação, da proposta do projeto de 

intervenção psicossocial. 

Finalmente, na síntese conclusiva, tecem-se algumas considerações sobre as 

limitações deste estudo e são dadas sugestões para o desenvolvimento de futuras 

investigações para potencializar o trabalho da instituição. 
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Parte I – Enquadramento Teórico  

Neste capítulo definem-se termos e conceitos importantes para o trabalho, assim 

como o envelhecimento, a gerontologia, conceito do idoso, qualidade de vida dos idosos, 

institucionalização e o papel da família na qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados. Também se faz uma breve abordagem histórica do fenómeno, assim 

como outros aspetos que concorrem para a compreensão clara do fenómeno em causa. 

1.1. Envelhecimento 

O envelhecimento é um processo múltiplo e gradual no qual a diminuição orgânica 

e funcional, não é o resultado de doença, mas, acontece inevitavelmente com o passar do 

tempo. Todos nós desejamos ter um envelhecimento com sentido e  que segundo a 

Organização Mundial da Saúde  Envelhecimento Ativo é o processo de otimização das 

oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida 

das pessoas que envelhecem. 

De acordo com Firmino (2016), o envelhecimento se enquadra numa perspetiva 

do ciclo de vida desenrolando-se ao longo de toda a vida e não apenas na velhice, num 

enquadramento especifico de amigos, familiares, colegas e vizinhos daí que a 

interdependência e a intergeracionalidade sejam aspetos centrais do envelhecimento ativo 

e que este seja uma herança da teoria da atividade e da continuidade. 

Sendo o homem um ser bio-psico-social esta sujeito a viver na sociedade e 

interagir com os outros através do processo de atividade e comunicação desenvolvendo a 

sua personalidade, e neste processo interativo ele estabelece laços de amizade que se 

mantém de geração após geração, desempenhando vários papéis permitindo a integração 

e compreensão das suas vivências. 

Segundo Fontaine (2000), envelhecimento é um processo de degradação 

progressiva e diferencial, que afeta todos os seres vivos e o seu término natural é a morte 

do organismo. 

O envelhecimento como processo acontece em nossas vidas a partir do momento 

em que nascemos e esta degradação progressiva tem a ver com as transformações pelo 

qual o nosso organismo passa à medida que os anos passam, sendo estas diferentes de 

indivíduos para indivíduos.  
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Mas segundo Vieira (2018), não estamos preparados para o nosso próprio 

envelhecimento isto porque  o envelhecimento não é apenas fisiológico é também social  

e psicológico ou seja o sujeito não percebe que esta a ficar velho apenas por causa da 

idade cronológica mais também pela idade social e psicológica, tendo em conta a 

adequação do sujeito ao desempenho de papéis sociais e a determinados comportamentos 

esperados para as pessoas de sua idade.  

Acredita-se que o envelhecimento é um processo que começa tão precocemente 

tal como a puberdade. Sendo assim é importante diferenciarmos o envelhecimento de 

longevidade. Segundo Paúl (2015), “longevidade é a duração da vida de um organismo e 

depende da progressão do envelhecimento”.  

Existem várias fontes abordando o envelhecimento tendo em conta vários aspetos 

negativos, segundo estudos realizados pela professora da Universidade de Madrid 

(Espanha) Dra. Rocío Fernández-Ballesteros, citada por Hamaoui (2018), a respeito do 

envelhecimento positivo, três principais conclusões devem ser enfatizadas: 

O envelhecimento positivo é um processo de uma vida inteira – do exercício físico 

à atividade cognitiva – nunca é tarde demais para a introdução de mudanças individuais 

e políticas públicas que aumentem o desenvolvimento humano e diminuam o risco de 

declínio e comprometimento. Essas mudanças individuais e as políticas públicas devem 

levar em consideração a multidimensionalidade implícita no envelhecimento ativo. 

É necessário distinguir múltiplos níveis, isto é, população, comunidade e 

programas individuais de promoção do envelhecimento ativo. Ao nível da comunidade, 

as políticas públicas devem promover um envelhecimento positivo na população levando 

em consideração que nunca é tarde demais para melhorar a saúde e desenvolvimento 

humano. No nível individual, o envelhecimento positivo deve ser integrado em todo o 

sistema educacional, a fim de tornar o indivíduo consciente do seu poder e controle. 

Finalmente, o processo de envelhecer bem, ao nível individual, comunitário e 

populacional, depende do funcionamento complexo da autorregulação psicológica porque 

o indivíduo é sempre o agente ativo, no exercício do controle. 

De acordo com Seligmam (2009) e seus 5 pilares do Bem-Estar Subjetivo, em 

qualquer fase de nossas vidas, estes 5 elementos são os que mais devemos cultivar, treinar, 

e desenvolver quando idosos: 

➢ Relacionamentos 
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➢ Emoções Positivas 

➢ Significado 

➢ Engajamento 

➢ Realização 

Todavia, pessoas que experimentam com frequência emoções positivas são 

mais flexíveis, sociáveis e abertas ao novo, estão propensas a aceitar e desenvolver maior 

variedade de estratégias mentais e comportamentais, estão inclinadas a terem mais visão 

do todo e foco no futuro, estão aptas a nutrir mais esperança, objetividade e resiliência, 

mais habilidosas e realizadas, mais inclinadas a desenvolverem comportamentos, crenças 

e atitudes que contribuem para elevar a performance, e a desenvolver maiores capacidades 

de lidar com emoções negativas, dificuldades e problemas. 

Sendo assim todos os seres vivos de toda espécie estão sujeitos a passar por este 

processo uma vez que faz parte de todo o ciclo de vida. Todos nascemos, crescemos, 

envelhecemos e morremos, por assim dizer podemos dizer que a velhice é a penúltima 

fase da vida em que os seres vivos em particular o ser humano em decurso normal de vida 

passa. 

De acordo com Fontaine (2000), é impossível datar o começo do envelhecimento 

visto que o envelhecimento biológico, psicológico e o sociológico, são extremamente 

variáveis de indivíduos para individuo tendo em conta a sua velocidade e a sua 

gradatividade.  

Enfim, o processo de envelhecimento se dá a partir das escolhas que realizamos 

no curso da nossa vida, a forma como queremos agir naquele momento, como dizem 

Guerra e Caldas (2010) citado por  Vieira ( 2018): “A possibilidade de envelhecer de 

maneira bem-sucedida depende, dentre outros fatores, da história de vida e da forma como 

cada um entende o processo de envelhecimento e a velhice”, pois a grande maioria não 

vê a velhice como algo que participamos integralmente e sim como algo que vamos 

alcançar e que está muito longe, mas que na verdade já estamos a viver o processo. 

Para compreendermos o processo de envelhecimento é necessário considerar 

todos os aspetos da vida, que são os aspetos psicológicos, sociológicos, económicos, 

comportamentais, ambientais, os fatores genéticos ou hereditários, biológicos, físicos, 

químicos e nutricionais que marcam e suportam a individualidade de cada pessoa, o meio 

envolvente e os estilos de vida. Nenhum indivíduo envelhece da mesma forma, sendo 

que, existem fatores genéticos e adquiridos que diferenciam o envelhecimento. 
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Segundo Fontaine (2000), a idade cronológica é determinada pelo calendário, que 

corresponde a idade apresentada no bilhete de identidade. 

De acordo Birrem e Cuningham (1985), citado por Fontaine (2000), cada 

indivíduo apresenta três idades diferentes: a idade biológica, a idade social e a idade 

psicológica. 

A idade biológica tem a ver com o envelhecimento orgânico, em que cada órgão 

sofre modificações que diminuem o seu funcionamento durante a vida, e a capacidade de 

autorregulação torna-se também menos eficaz, em que Busse (1969) o chamou de 

envelhecimento primário ou «processo inato de maturação. Os órgãos no ser humano não 

envelhecem todos ao mesmo tempo, em certas pessoas “o envelhecimento primário 

exprimir-se-á por uma degradação precoce do seu sistema cardiovascular, em algumas 

pessoas por um envelhecimento cerebral precoce, ou ainda por um declínio funcional de 

outros órgãos” Fontaine (2000). 

Com o envelhecimento ocorrem várias alterações de acordo com Sousa (2004), 

uma das modificações mais relevantes ocorre na composição global do corpo 

caracterizada pela diminuição da massa magra, aumento da proporção de gordura e 

diminuição de água no corpo, outras mais visíveis são a redução da estatura que cria um 

efeito de desproporção, onde os membros superiores e inferiores mantêm mais, o tronco 

encolhe, o aparecimento de rugas, secura, descamação e palidez na pele, acentuação das 

saliências ósseas, agravamento da perda de cabelo e muitas outras. 

E estas alterações causadas e evidenciadas pelo envelhecimento desenvolvem-se 

a ritmos diferentes variando de individuo para individuo, pode ter um início precoce 

desencadeando a uma velhice precoce, ou então conceber de uma forma lenta e levar a 

uma vida saudável por muito mais tempo. 

Idade social tem a ver com o papel, os estatutos e aos hábitos da pessoa, 

relativamente aos outros membros da sociedade. Esta idade é determinada pela cultura e 

pela história do país em que o indivíduo pertence, em que nestes países tendo em conta a 

industrialização e a globalização vem se assistindo o desaparecimento dos rituais 

iniciáticos das suas tradições. Um ritual iniciático é uma cerimónia a que deve ser 

submetido um indivíduo de uma comunidade, a fim de mudar de estatuto social.  Em 

certas tribos esses rituais marcavam a passagem da adolescência a idade adulta, ou noutras 

sociedades o ritual de entrada para um grupo. Já no caso do idoso, a passagem a reforma 

pode considerar-se como um ritual de transição de estatuto onde a pessoa sai da categoria 
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de trabalhador ativo e assalariado para a classe dos reformados ou da terceira idade 

Fontaine (2000). 

De acordo com Sousa (2004), apesar da reforma  ser um direito ela marca a 

desocupação de papéis sociais ativos e apresenta-se como abertura da porta de acesso á 

velhice sobretudo porque o estatuto de reformado é associado a perda de importância 

social e poder  uma vez que a aposentação exige sempre cada  sujeito uma reorientação 

de valores objetivos e energias, o grande desafio é reorganizar o quotidiano, descentrar a 

profissão e encontrar um papel que garanta a manutenção do sentido de utilidade. 

Portanto o meio  social  tem muita influência sobre organismo do indivíduo e no 

envelhecimento em particular de maneiras  que se o idoso se sentir respeitado, querido, 

integrado na sociedade e na família, terá um sentimento de utilidade e não perderá a sua 

autoconfiança nem se sentirá como um encargo para os outros. 

Idade psicológica é referente as competências comportamentais que a pessoa 

pode mobilizar em resposta as mudanças do ambiente, esta inclui as capacidades mnésicas 

(a memória), as capacidades intelectuais (a inteligência) e as motivações para o 

empreendimento. Uma boa manutenção destas atividades permite melhorar a autoestima, 

permite a conservação de um elevado nível de autonomia e de controlo Fontaine (2000). 

De acordo com Hamilton (2002), um fenómeno consistente é que os declínios 

relacionados com o envelhecimento são maiores nos processos complexos isto porque o 

cérebro recebe menor apoio e as mudanças percetuais na velhice podem ser graves a ponto 

de incapacitar a pessoa. O sistema nervoso também sofre existindo perdas de neurónios 

no Sistema nervosos central, estando o cérebro afetado a pessoa poderá perceber o mundo 

de forma destorcida. 

De acordo com Fontaine (2000), o envelhecimento cerebral exprime-se a todos os 

níveis hierárquicos da organização nervosa, do nível molecular com o aparecimento das 

placas senis até ao nível estrutural com a rarefação dendrítica e a mortalidade neuronal, 

podendo assim o envelhecimento variar de indivíduos para indivíduos e entre áreas 

cerebrais sendo este efeito diferencial. 

A idade psicológica é encarada de diferentes maneiras pelos idosos, uma vez que 

as possibilidades ambientais têm influência na sua capacidade de adaptação. 

Portanto os processos de envelhecimento social, biológico e psicológico não 

ocorrem independentemente um do outro visto que as mudanças no estado físico e 

especialmente do cérebro podem ter profundos efeitos sobre o funcionamento 

psicológico. 
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1.2. Conceito de idoso 
 

A definição de idoso depende da fixação de uma idade cronológica, sendo 

considerado idoso, todo o indivíduo que possua 65 e mais anos. De acordo com Oliveira 

(2010), a OMS denomina velho a todo indivíduo que já completou 65 anos. No entanto, 

esta fixação é mutável uma vez que a longevidade e a qualidade de vida têm vindo a 

alterar-se ao longo dos tempos, daí que a definição de idoso sofra algumas modificações. 

O ser idoso é algo próprio, único, complexo, sujeito de condicionantes biológicas, 

psicológicas e sociais.  

A adaptação é uma estratégia importante que o idoso usa na tentativa para a 

manutenção da auto estima e da dignidade, essenciais ao seu equilíbrio e saúde plena. 

Assim, segundo Fonseca (2005), o envelhecimento prevê uma dimensão biológica, 

psicológica, sociológica e cronológica. A dimensão biológica contempla a velhice com 

base nas alterações físicas que se verificam no organismo humano, a medida que os anos 

passam.  

Os tecidos perdem flexibilidade e capacidade de recuperação; produzem-se 

alterações da imunidade face as doenças; os órgãos e sistemas corporais reduzem a 

velocidade e a capacidade das suas funções. O envelhecimento não é uniforme e regular. 

Não é uniforme porque o corpo não envelhece todo ao mesmo ritmo, e não é regular 

porque cada órgão e cada sistema envelhecem de forma própria. A dimensão cronológica 

refere-se ao número de anos que tem decorrido desde o nascimento do indivíduo.  

Segundo Hoyer e Roodin (2003), a idade é um marcador aproximado do processo 

que influência o comportamento ao longo do tempo. A dimensão psicológica refere a 

velhice com base nas alterações cognitivas e afetivas que se verificam com o avançar da 

idade, ou seja, é definida como as capacidades dos indivíduos para se adaptarem as 

exigências do meio. As pessoas adaptam-se ao meio pelo uso de várias caraterísticas 

psicológicas, como a aprendizagem, memória, inteligência, controle emocional, 

estratégias de coping etc. Há adultos que possuem estas caraterísticas psicológicas com 

graus maiores que outros e, por isso, são considerados (jovens psicologicamente), outros 

que possuem estes traços em graus menores e são considerados (velhos 

psicologicamente). A dimensão sociológica refere-nos que a velhice é um conceito 
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relativo, no qual reflete o contexto onde os acontecimentos se definem socialmente. A 

definição social de velhice atribui significado aos acontecimentos de vida. 

Neri (2001), afirma que a idade social diz respeito a avaliação do grau de 

adaptação de um indivíduo ao desempenho dos papéis sociais e dos comportamentos 

esperados para as pessoas da sua idade num dado momento da história de cada sociedade. 

Idoso é aquele que tem muita idade, trata-se de um sujeito que viveu muitos anos 

e ao longo desses, adquiriu muito conhecimento e experiência. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS), define o  idoso como o indivíduo que tem 60 anos ou mais. Todavia, 

para efeito de formulação de políticas públicas, esse limite mínimo pode variar segundo 

as condições de cada país. A própria OMS reconhece que, qualquer que seja o limite 

mínimo adotado, é importante considerar que a idade cronológica não é um marcador 

preciso para as alterações que acompanham o envelhecimento, podendo haver grandes 

variações quanto a condições de saúde, nível de participação na sociedade e nível de 

independência entre as pessoas idosas, em diferentes contextos. 

  O idoso é um individuo que possui bastante experiência ao longo do ciclo de vida 

e com a sua experiência, adquiriu conhecimentos importantes como o que é a vida e como 

esta deve ser vivida, é um sujeito com muitas competências, facilidade em transmitir e 

compartilhar a sua experiência de vida a fim de preparar as outras gerações para vida de 

maneiras que ao chegarem nesta fase ou os que se encontram nesta fase o vivam de forma 

simples e com muita maturidade.  

É importante aproveitarmos as oportunidades que a vida nos oferece visto que 

nem todos têm ou terão o privilégio de ter uma fonte de informação viva se podemos 

assim considerar. De acordo com  Assunção (2017),  muitas vezes não permitimos que o 

idoso como um ser experiente, incluindo nossos pais, avós, tios, amigos mais velhos, nos 

transmitam o que aprenderam de suas vivências, com toda a competência que 

desenvolveu, porque se fizermos uma analogia com o famoso CHA, o Conhecimento 

(Saber, ter o Conhecimento), Habilidade (Saber Fazer, ter vivenciado as experiências) e 

Atitude (Querer Fazer, atitudes/ações que motivaram colocar em prática), o idoso no 

decorrer do seu ciclo de vida adquiriu conhecimentos relativamente a vida, desenvolveu 

habilidades para agir da melhor forma e com isto o aplicou ou seja transformou em ações. 

 Kivnick  citado por Sousa (2004), descreve cinco funções educativas dos avós: 

mimar a criança, promover o seu desenvolvimento, funcionar como fonte de sabedoria, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_Mundial_da_Sa%C3%BAde
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Envelhecimento
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experimentar um sentimento de continuidade pessoal, reviver experiências educativas 

anteriores. Daí que é muito enriquecedor considerarmos os  idosos como janelas para o 

passado pela contextualização da vida familiar, bem como fontes históricas pois meio 

deles adquirirão conhecimentos de como foi o passado permitindo-os analisar o presente 

e preparar o futuro. 

  Durante muito tempo isto é até à metade do ano 1994, se levava em conta alguns 

critérios biológicos para considerar uma pessoa idosa. É importante saber que o estatuto 

do idoso não refere idosos capazes dos idosos incapazes visto que ao completar mais de 

56 anos independentemente das condições físicas e mentais o individuo é considerado 

idoso.  

Segundo Hamilton (2002), o facto de uma pessoa mais velha ser mentalmente 

capaz ou incapaz, contente com a vida ou suicida, sadia ou inválida, depende 

principalmente ou unicamente de sua herança genética e de como ela se comportou 

anteriormente em sua vida. Uma boa velhice é uma recompensa, não um direito 

automático só chegaremos a ela encarando com a mente clara e aberta a perspetiva de 

envelhecer. Algumas mudanças como as intelectuais parcialmente podem ser controladas, 

mas mesmo que haja algum declínio, a não ser no caso de demência será suficiente para 

impedir uma velhice produtiva e feliz. 

De acordo com Skinner (1985), quando desempenhado com habilidade, o papel 

do idoso é marcado por tranquilidade, sabedoria, liberdade, dignidade e senso de humor. 

Onde a Tranquilidade diz respeito a um estado em que os idosos vivem virados a si 

mesmos, isto é, entregues a suas memorias; a Sabedoria diz respeito a velhice em si 

mesma; a Liberdade diz respeito a forma como a velhice é desfrutada, livres de várias 

responsabilidades, emoções fortes e de ambições de domínio; a Dignidade diz respeito a 

nossa aparência, quanto mais velhos mais nos orgulhamos quando nos dizem que 

parecemos jovens; Senso de humor tem a ver com a forma como os idoso encaram as 

coisas ou seja preparar as pessoas para acharem a velhice engraçada é difícil mais é 

possível acrescentar coisas engraçadas a nossa vida.  

 Portanto não há nada tão excecional quanto a vida e as suas fases. Do nascimento 

a morte, o homem passa por experiências e momentos brilhantes, marcados por 

características únicas. A infância, com inocência; a adolescência, com o descobrir o 

mundo e a si mesmo; a fase adulta, com as responsabilidades e a velhice, com a sua 

sabedoria, logo, envelhecer não é apenas um processo biológico, psicológico e social, 
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mas é algo que ultrapassa os limites da senescência, não se definindo apenas pelos cabelos 

brancos e as marcas deixadas pelos longos anos. 

 

1.3. Representações socias do envelhecimento 

  Para Durkheim (2007), as representações coletivas têm como funcionalidade 

sustentar a união e preparar todos os membros de um grupo a pensarem e agirem da 

mesma forma, sendo que para este os factos sociais são todos os fenómenos que se dão 

no interior da sociedade, por menos que apresentem, com certa generalidade, algum 

interesse social. 

Moscovici (2003), interpreta representação social como um conjunto de conceitos, 

afirmações e explicações a partir dos quais, pretendemos conhecer ou compreender os 

factos do quotidiano, influenciados fortemente pela interação e pelas mudanças sociais. 

Pois trata-se de um saber prático produzido através das interações e da comunicação, que 

emerge como uma forma de conhecimento de um mundo construído a partir de um 

conjunto de significados, permitindo munir de sentido os factos novos ou desconhecidos, 

originando um saber compartilhado, geral e funcional para os indivíduos, denominado de 

senso comum. 

Deste modo, uma representação social é a perceção que um indivíduo ou grupos 

sociais têm sobre alguma coisa, ou seja, não há representação sem objeto. 

De acordo com Moscovici (1978) citado por Leite (2014), representar uma coisa, 

um estado, não é com efeito de duplicá-lo, repeti-lo ou reproduzi-lo; é reconstruí-lo, 

recolocá-lo, mudar-lhe o texto. A comunicação que se estabelece entre conceito e 

perceção, um penetrando o outro, transformando a substância concreta comum, cria a 

impressão de realismo, de materialidade das abstrações, visto que podemos agir com elas, 

e de abstração das materialidades, visto que exprimem uma ordem prévia, desta forma,  

todos os dias  os indivíduos pesquisam, palestram e meditam sobre os diferentes assuntos 

e  criam as suas ideias.  

Admitindo as propostas de Moscovici, Vala (1996) e Abric (1998) ambos citados 

por Leite (2014), destacam as funcionalidades das representações sociais na qual Abric 

assegura que “se as representações têm um papel fundamental nas dinâmicas das relações 

sociais e nas práticas é porque elas respondem a quatro funções essenciais”. Moscovici 

apresenta um modelo na qual as representações sociais continham duas funções: a função 



 

12 
 

de orientação - que regula e orienta o comportamento dos indivíduos, o que permite a 

comunicação; e a função do saber - porque e segundo o autor, as representações sociais 

são consideradas como pensamentos sociais e necessárias nas relações humanas, uma vez 

que explicam e dão um sentido a realidade, e que se traduz na função do saber. 

  De acordo com Abric (1998) citado por Castro (2015), as representações sociais 

apresentam quatro funções sendo que a primeira é a função de saber, pois permitem que 

os indivíduos compreendam e expliquem a realidade, facilitando a comunicação social. 

A segunda é a função identitária, tendo em vista que por meio das RS os grupos elaboram 

suas identidades sociais e mantêm suas especificidades. A terceira função é a de 

orientação, pois o sistema de pré descodificação da realidade, composto pela 

representação constitui um guia para a ação. Por fim, a última seria a função justificadora, 

pois se as representações orientam os comportamentos, elas permitem também realizar a 

justificação deles a posteriori. 

As representações sociais surgem como imagens, categorias ou teorias, que 

englobam um conjunto de significados, e que permitem interpretar a informação do meio, 

classificar fenómenos e indivíduos, construindo uma realidade comum a vários sujeitos. 

Moscovici (2003), expõe que as representações sociais surgem da necessidade de 

transformar aquilo que é estranho em familiar, e estas servem para orientar as pessoas no 

seu mundo social, e fornecem um código para nomear e classificar objetos de uma forma 

duvidosa. 

Segundo Oliveira (2010), uma das  representações ou imagem que se tem dos   

idosos é que eles gastam e não produzem e, no que diz respeito a isto, o autor  defende 

que se estes não produzem mais, é porque não se tem dado a eles  uma oportunidade. 

Expõe ainda a necessidade que existe em fazer dos idosos reformados pessoas uteis e 

ativas  sugerindo que se atribua a eles  tarefas onde se sintam competentes e proveitosos, 

como por exemplo, animar as crianças nos jardins infantis, tomar conta delas em casas 

particulares, fazer encontros com jovens para troca de experiências, os idosos mais novos 

animarem os mais velhos do que eles e muitas outras atividades voluntarias ou 

remuneradas, sugere ainda investimentos em formação cultural e cientifica dos mesmos 

através de Universidades da 3ª idade onde eles seriam não apenas discentes mais também 

docentes permitindo assim elevar a  autoestima deste. 
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           São muitos os estudos encontrados, que associam o idoso a dependência, solidão 

doenças, a perdas biológicas, perda de laços familiares e do ritmo de trabalho. Em relação 

a outros estudos, surgem conceções que caracterizam os idosos como não sendo sociáveis, 

não gostam de se reunir, temem o futuro; são pessoas doentes, tomam muita medicação, 

têm raciocínios senis, não se preocupam com a sua aparência; são muito religiosos, são 

sensíveis e inseguros, não se interessam pela sexualidade, são frágeis e são na maioria, 

pobres. Mas também, surgem outras conceções positivas, em que se associa os idosos ao 

gostar de rir; jogar cartas, conversar e contar as recordações e como sendo estes símbolos 

de experiência e sabedoria. 

  Segundo Martins (2004), socialmente e no caso dos idosos a valorização destes 

estereótipos projeta sobre a velhice uma representação gerontofóbica e contribui para a 

imagem que estes têm de si próprios. Refere ainda que estas representações muitas das 

vezes estão ligadas ao desconhecimento do processo de envelhecimento e podem 

influenciar negativamente na forma como os indivíduos mais novos interagem com a 

pessoa idosa, podendo ser causadores de perturbações, uma vez que negam o seu 

crescimento e os impedem de reconhecer as suas potencialidades de procurar soluções 

precisas de seus problemas e de encontrar medidas adequadas. 

Nogueira citado por Martins (2004) refere que a rejeição e rotulagem de um grupo 

em particular de indivíduos desenvolvem-se porque caraterísticas negativas são atribuídas 

a todos indivíduos deste grupo. 

Portanto Oliveira (2010), sustenta ainda que é necessário que a sociedade ajude 

os idosos a envelhecer criativamente não apenas desmitificando os diversos mitos e 

estereótipos mais promovendo de todos os modos as suas capacidades e criando uma 

cultura de respeito pela ancianidade ao mesmo tempo que cuidam mais da sua saúde física 

e psíquica. 

 

1.4. Conceito de gerontologia  

A gerontologia vem da palavra grega gero que significa  velho e logia que significa 

ciência esta é considerada sob dois pontos de vista diferentes, mais complementares: 

como prática social destina-se ao estudo, ao ensino, à intervenção sobre o envelhecimento 

e como função intelectual envolve pesquisa científica sobre o sujeito que envelhece. De 
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acordo com Netto (2000), é um ramo da ciência que se propõe estudar o processo de 

envelhecimento e os múltiplos problemas que envolvem a pessoa idosa. 

Assim, Gerontologia é a ciência do envelhecimento humano que envolve estudo, 

conhecimento, intervenção. 

Segundo Paúl ( 2015), a história da gerontologia data do fim da segunda Guerra 

Mundial com a criação da Gerontological Society of America (GSA) em 1945. Os 

especialistas em Gerontologia definem o envelhecimento como um processo que ocorre 

ao longo do tempo, analisam o modo como indivíduos crescem e envelhecem, 

conceptualizam a idade enquanto padrão do comportamento social e analisam os 

problemas funcionais dos idosos em termos de incapacidades e dificuldades para levar 

uma vida independente. 

De acordo com Cortelletti (2005), a velhice é um fenômeno biológico que acarreta 

consequências psicológicas e político-sociais, tem uma dimensão existencial – relação 

com o mundo e sua história – e o estatuto que  lhe é imposto pela sociedade à qual 

pertence. 

No campo desta estão envolvidos vários profissionais que necessitam de 

conhecimentos vindo da Saúde, da psicologia e das ciências sociais, acrescem algumas 

áreas científicas conhecimentos específicos de todas as disciplinas que lidam diretamente 

com o ser humano como  Medicina, a Nutrição, a do Desporto e ao Direito com 

contributos mais teóricos ou aplicados relativos ao envelhecer, conforme a sua natureza 

mais básica ou interventiva. Ainda Cortelletti (2005), o envelhecimento é uma questão 

complexa pela interdependência e transdependência dos diferentes pontos de vista: 

biológico, psicológico, sociológico, político-social, espiritual. Na velhice essa relação é 

psicossomática, porque cada um desses aspetos reage sobre todos os outros e é afetado 

por eles. Por isso, o envelhecimento é uma temática abordada por diferentes ciências, fato 

que caracteriza a gerontologia como ciência interdisciplinar e transdisciplinar que tem 

como finalidade o estudo dos idosos e das características da velhice, como fase final do 

ciclo de vida e do processo de envelhecimento e de seus determinantes biopsicossociais. 

Segundo Paúl (2015),  as teorias na área da gerontologia como em todas as outras 

servem para explicar e sistematizar os fenómenos que observamos e levantar hipóteses 

ou fundamentar intervenções, o seu caráter essencial para o desenvolvimento científico 

no campo do envelhecimento. 
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1.4.1. Gerontologia enquanto profissão 

A gerontologia não é simplesmente um curso é muito mais que isso é uma ciência 

com todos os requisitos considerados para o efeito desde conceito, objetivos, métodos, 

objeto de estudo e relação com as outras ciências. 

A gerontologia social é uma área do saber que se preocupa com os idosos não só 

no que diz respeito ao aspeto psicossocial, mas também tendo em conta o aspeto médico, 

isto é, preocupa-se com a saúde dos idosos.  Apesar de ser uma ciência que foi se 

construindo ao longo do seculo XX ela é uma ciência nova  em quanto campo do saber 

ela tem como objeto de estudo a pessoa idosa, suas circunstâncias e representações. 

 

1.4.2. O papel do profissional em gerontologia   

De acordo com Cortelletti (2005), ao se especializar em gerontologia a que se ter 

em conta conhecimentos  importantes, entre os quais saber que o foco de trabalho de um 

gerontólogo são os seres humanos, logo todo saber que este profissional adquire esta 

relacionado ao homem. Pois o ser humano tem a individualidade como uma das 

particularidades da personalidade e isto esta no meio do trabalho do profissional formado 

em gerontologia daí que apesar de trabalhar com pessoas idosas devem procurar atingir 

aquilo que cada um é porque só trabalhando com os aspetos individuais é que o ensino 

será eficaz, ou seja, produzira impacto na personalidade deles.  

Trabalhar tendo em conta as diferenças individuais é que vai orientar o 

profissional em gerontologia a necessidade, de uma disposição para conhecer e 

compreender os idosos em suas particularidades e diferentes situações. Essa disposição 

deve estar acompanhada com a capacidade de discernimento e de empatia para evitar as 

generalizações e ofuscar a perceção. 

De acordo com Fontaine (2000), a gerontologia tem por objeto o estudo de as 

modificações fisiológicas, psicológicas e sociais em consequência da ação do tempo no 

organismo independentemente de qualquer fenómeno patológico. 

Formação em gerontologia é uma ação intencional que prepara o sujeito para o 

exercício de uma atividade social bem definida, visando proporcionar competências e 

habilidades em situação socioprofissional. A habilidade está associada aos atos, às 

condutas, ao saber fazer, a uma ação indicadora de uma capacidade adquirida. A 

competência envolve a articulação dos saberes, das ações para ativar os saberes, do 
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conjunto de condutas para atribuir significado a situação, e o dispor de ações adequadas 

ao contexto. A competência vincula-se a estrutura resultante do desenvolvimento 

harmônico de um conjunto de habilidades e que carateriza uma função específica.                                      

Gerontólogo profissional é uma pessoa autônoma, responsável, munida de 

competências específicas e especializadas cujas bases assentam em conhecimentos 

racionais, provenientes das ciências e em conhecimentos adquiridos através da prática. 

De acordo com Cortelletti (2005), a profissionalização é constituída por um 

processo de racionalização dos conhecimentos postos em ação e integrados por práticas 

eficazes em uma determinada situação. Então, para refletir a formação profissional (como 

fazer e para que fazer) é necessário pensar sua prática. Dentre outras tantas ações 

destacam-se:  

a) Estudar sistematicamente a velhice, o envelhecimento e as pessoas idosas, desde 

dois pontos de vista: primeiro – como a velhice afeta o indivíduo; segundo – como 

a população idosa muda a sociedade. Esse estudo é feito cientificamente, 

envolvendo a dimensão biológica, psicológica, social, político-económica, 

espiritual, educativa, visualizando a velhice em distintos processos;  

b) Praticar/viver/concretizar o processo da interdisciplinaridade, nas ações de estudo, 

de pesquisa, de ensino e de intervenção gerontológica, estabelecendo a interação 

entre ciências que trabalham o mesmo fenômeno, integrando conhecimentos 

práticos e aplicados dessas ciências para o seu trabalho e manter uma relação de 

unidade na diversidade dos saberes e das práticas, considerando a 

multidimensionalidade que cerca o processo de envelhecer e as necessidades que 

cada velhice, que cada ser humano demanda. Uma ciência verdadeira não pode 

constituir-se isoladamente  e manter-se fora da comunidade interdisciplinar do 

saber e da ação; 

c) Construir conhecimentos e teorias específicos sobre o envelhecimento; produzir 

saberes científicos, tecnológicos, educacionais para oferecer a sociedade 

informações sobre o envelhecimento e a velhice, contribuindo para a mudança de 

atitudes sociais em relação à velhice; propor/ sugerir políticas públicas voltadas 

ao bem-estar dos idosos; promover e participar de debates multidisciplinares e 

transdisciplinares, divulgando o saber gerontológico; estimular e promover a 
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formação de profissionais envolvidos com o tema e o processo de 

envelhecimento; 

d) Desenvolver atividades intergeracionais e realizar trabalhos educativos/ 

formativos com grupos de idosos voltados essencialmente para o conhecimento, 

para a promoção da qualidade de vida e da longevidade, para a valorização e 

integração dos saberes, das experiências, da tradição advindos do conhecimento 

pragmático da existência humana de que o idoso é detentor.  

Diante disso, é necessário profissionalizar a ocupação do gerontólogo com a 

adoção de um modelo compreensivo e reflexivo que permite melhorar os processos de 

ação. É formar gerontólogos como profissionais reflexivos, dando ênfase à formação 

prática no contexto de sua própria prática. Reflexão na ação e reflexão sobre a ação 

possibilitam pôr em marcha as estratégias necessárias para ir favorecendo a 

profissionalização e conseguir dar congruência aos princípios teóricos que sustentam a 

prática que é enfrentada todos os dias. 

A formação profissional em gerontologia deve ser assumida pelas universidades, 

instituições de formação superior, em cursos de graduação. De acordo com Schõn (2000),  

as universidades devem construir uma ciência da prática profissional, na qual possam 

basear sua pesquisa e seu ensino. Assim, a formação dos profissionais, por elas assumidas, 

deve ser idealizada e concretizada segundo uma lógica profissional (e não disciplinar) 

centrada na assimilação das bases teóricas fundamentais para a formação, e no estudo das 

tarefas e realidades do trabalho dos gerontólogos. Deve ser contextualizada, globalizada 

e regida por questões de ação, de prática onde aprender é fazer e conhecer fazendo. O 

conhecer e o fazer são integrados, associados e tratados conjuntamente, formando uma 

unidade. Nesse proceder, a formação centra-se num enfoque prático-teórico, prático-

reflexivo, que traz a aprendizagem através do fazer para dentro do núcleo central da 

formação com tratamento interdisciplinar e com a colaboração em grupos mais do que 

dois. 

Esse ponto de vista requer intensidade e duração que vão além das exigências 

normais de uma disciplina. Os estudantes não apenas assistem a esses eventos, mas vivem 

neles, o conhecimento a ser privilegiado será um todo. O problema e a tarefa serão vistos 

e analisados num todo globalizado, perpassando os territórios dos departamentos ou das 

disciplinas, das universidades (centros educativos) e locais/setores de trabalho – será a 



 

18 
 

união  e integração das esferas de conhecimento, dos professores e dos profissionais, dos 

locais de formação e atuação. 

Na formação do profissional em gerontologia, a perspetiva interdisciplinar e a 

unidade teoria-prática, reflexão-ação-reflexão precisam existir em razão: do idoso e do 

processo do envelhecimento (objeto de estudo, pesquisa e intervenção) só poderem ser 

captados numa visão integral e explicados na integridade de suas caraterísticas; do fato 

de possibilitar a conexão dos cenários formativo-acadêmicos com os espaços de exercício 

profissional, nos quais o aluno se integra e colabora na realização de tarefas reais que 

constituem a profissão para a qual esta se formando; de ser um espaço para a pesquisa na 

prática pela qual, tanto professores, quantos alunos adquirem novas compreensões de 

situações indeterminadas e enxergam novas estratégias de ação. O ensino prático 

reflexivo é um ambiente para a criação de pontos entre os mundos da universidade e da 

prática, visto que o dilema dos profissionais em seus ambientes organizacionais deve ser 

trazido para dentro do currículo profissional. 

 

1.5. Institucionalização  
A institucionalização da pessoa idosa é uma questão muito abordada atualmente, 

porque há cada vez mais pessoas a envelhecer na nossa sociedade sendo este um fator 

preocupante uma vez que quando a família não quer cuidar do idoso a institucionalização 

torna-se algo determinado na vida do idoso, porque não tem ninguém que o auxilie nesta 

última etapa de sua vida. 

Segundo Freitas (2017), a pessoa idosa institucionalizada é tratada com desprezo, 

sendo descuidada desde a sua necessidade mais básica (a alimentação) até seu bem mais 

precioso (a vida), passando por desrespeitos no âmbito pessoal e social. Isto porque 

historicamente, as Instituições para os idosos passam a impressão de que o idoso é sujeito 

a uma restrição social e afetiva preparando-o para a morte; recebem a marca de prática 

do abandono e do acolhimento de um problema que incomoda; carregam preconceitos e 

o caráter de depósito, estas instituições não estão livres destas marcas históricas e fazem 

jus as imagens negativas que carregam.  

De acordo com Santos, (1998), incapacitado de viver no seu meio social o idoso 

consciencializa-se da sua condição de excluído, de marginalizado, de inútil por não ser 

ativo. O seu viver joga-se na angústia, no abandono e na indiferença, na solidão na entrega 

a si próprio. 
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Nos últimos tempos as instituições para as pessoas idosos recebem números 

elevados de idosos dependentes ou semi dependentes pessoas estas que não conseguem 

adaptarem-se as novas realidades e necessidades, levando assim a criação de uma visão 

desfavorável das mesmas.    

As famílias não apresentam condições para acolher o seu familiar idoso doente e 

com limitações a diversos níveis. Na verdade, a estrutura familiar sofreu modificações 

significativas ao longo dos tempos, a mulher deixou o seu papel de cuidadora da casa 

entrando no mercado do trabalho, apresentando assim, menos tempo para cuidar do seu 

familiar idoso doente e em muitos casos em fim de vida. 

Zimerman (2000) citado por Fernandes (2013), a pessoa idosa vê-se 

frequentemente confrontada com problemas de aspetos múltiplos, que afetam em graus 

diferentes a sua autonomia funcional e as capacidades do meio para os superar. Com o 

aumento das incapacidades físicas e psicológicas da pessoa idosa, diminuem as 

capacidades do meio, tornando-se assim necessário e viável, encarar a hipótese de 

internamento numa instituição. 

De acordo com Santos (1998), o idoso não tem poder de dirigir a sua vida, 

tornando-se objeto de uma gestão que lhe é imposta e que o regula. 

A família decide pela institucionalização do idoso devido a múltiplas situações, 

como afirma Sousa (2004), fatores como a morte de um cônjuge, o sobrevivente terá de 

habituar a viver sozinho sentindo algum incomodo com a ideia, pelo medo que algo lhe 

aconteça e não esteja ninguém por perto para o ajudar, após uma queda ou uma doença 

os  idosos identificam limitações na casa ou na localização. 

Por estas e muitas razões houve necessidade de criarem as instituições de caridade 

e de apoio social para os idosos, a que se atribui várias denominações como lares, asilos, 

alojamentos, mas na sua maior parte associados a imagens negativas de um lugar 

malcheiroso onde os idosos esperam o fim do seu ciclo de vida. Portanto nem sempre o 

facto de o idoso optar por uma instituição desta em busca de acolhimento ou atenção não 

significa garantia de bem-estar. 

Como diz Sousa, (2004), a decisão para a institucionalização deve ser tomada com 

clareza e com objetivos bem esclarecidos, de que os cuidados do mesmo não é mante-lo 

em sua casa mais garantir a qualidade de vida, uma vez que para continuar em casa o 

idoso deve cumprir com alguns critérios como a estabilidade clínica, apoio de um 

cuidador competente, ambiente físico adequado ou adaptado as necessidades do idoso e 

do cuidador, acesso a diversos serviços profissionais e adequado ao suporte financeiro. 
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Um aspeto muito importante quando o idoso é institucionalizado é a adaptação. 

Esta adaptação só é fácil se a decisão for do idoso e por preferência depois de justificada, 

porque se for contra a vontade do idoso será difícil. Em alguns casos como por  demência 

em que o idoso continua no seu mundo não terá problemas, mas estudos mostram que 

quando o processo de institucionalização for por obrigação pode ter consequências como 

a depressão. É importante tomar atenção a este aspeto, a institucionalização deve ser um 

processo cuidadoso e de preferência por iniciativa da própria pessoa, caso contrário 

poderão existir desajustes que serão negativos para a pessoa idosa. 

De acordo com Carvalho (2011), para uma boa e melhor adaptação, as relações 

internas e externas são de extrema importância, de modo a que o idoso não se sinta 

sozinho nem abandonado. 

Porém, a adaptação pode não ser feita com sucesso, fazendo com que quanto mais 

for o tempo em que o idoso estiver institucionalizado, maiores serão os problemas do 

idoso uma vez que a institucionalização acarreta como uma das consequências o 

isolamento social e inatividade física dos mesmos. Mas há alguns casos em que quando 

os idosos percebem as suas limitações com o avançar da idade, encontram na 

institucionalização algo positivo porque terão ajuda para as atividades ou para a satisfação 

das suas necessidades. 

Segundo Netto (1996), a decisão de ingresso numa instituição deve ser tomada 

depois de examinadas as alternativas possíveis, procurando soluções no seio familiar, nos 

vizinhos e na utilização de recursos comunitários. O mesmo autor defende ainda que 

mesmo o idoso estando institucionalizado, o ambiente familiar é crucial para a sua vida, 

uma vez que o contato com a família permite que os idosos se mantenham próximos do 

seu meio natural de vida e que o seu contato permanente com a família preserva o seu 

autoconhecimento, valores e critérios. 

De acordo com Fonseca (2005), quando a inserção num lar não é da vontade ou 

desejo do idoso, surgem sentimentos negativos, levando os residentes institucionalizados 

a sentirem-se, mas sós e insatisfeitos, afastados das suas redes sociais fazendo do seu dia-

a-dia monótono e sem esperança ou investimento no futuro. 

Todavia, é sensato percebermos que a institucionalização não apresenta só aspetos 

negativos, porque o idoso pode realizar várias tarefas no seu dia-a-dia. Segundo Sousa 

(2004), um bom lar é aquele que tem atividades de animação, saídas, uma boa 

alimentação, higiene, momentos de convívio, oferece conforto físico, disponibiliza 
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serviços de apoio a nível de fisioterapia, enfermagem, animador, professor de educação 

física etc., acima de tudo que seja seguro e que não seja demasiado grande.  

Importa referir que o processo de integração do idoso no ambiente institucional é 

complexo e para que seja positivo é necessário ter em conta as relações pessoais internas, 

ou seja aquelas que acontece entre os idosos e os demais utentes, bem como as relações 

estabelecidas com o pessoal que trabalha na instituição aonde os mesmos se encontram, 

promover as relações com o exterior também é muito importante, isto é, com familiares 

e amigos. 

Brandão & Zat (2015) afirmam que os ambientes oferecidos pelos lares  podem 

favorecer ou dificultar a autonomia e a perceção de qualidade de vida ou de controle  do 

idoso. Khoury & As-Neves (2014)  citados por Moser (2019), dizem que as Instituições 

que oferecem tranquilidade, conforto, privacidade, oportunidade para relações sociais, 

atividades variadas no dia a dia e atividades externas são favoráveis. Quando um lar não 

tem nem cria estas condições, o ambiente tende a ser percebido como limitado, habitual 

e aborrecido, tendo o isolamento, a redução na qualidade de vida bem como a inatividade 

dos idosos como consequência. Por isso para que haja um bom funcionamento é 

necessário que as instituições para idosos disponham de infraestruturas adequadas as 

necessidades dos mesmos. 

 Portanto a obrigação de cuidar de um membro da família vai além da 

institucionalização. É importante que o idoso perceba que os seus parentes e amigos se 

preocupam com ele para que este crie relações que evitem solidão no mesmo, daí que os 

profissionais devem desempenhar um papel ativo neste processo permitindo com que os 

idosos olhem o lar como uma segunda casa. 

Entre os vários objetivos de um lar os principais são: disponibilizar alojamento e 

apoio residencial permanente ou temporário; promover os níveis de qualidade de vida; 

promover estratégias de reforço da autoestima, da valorização e de autonomia pessoal e 

social, assegurando as condições de estabilidade necessárias para o reforço da sua 

capacidade autónoma para a organização das atividades de vida diária; privilegiar a 

interação com a família e com a comunidade, no sentido de otimizar os níveis de atividade 

e de participação social. 

Quando o idoso é tirado de casa enquanto sua zona de conforto para o lar o sentido 

de continuidade do idoso é alterado significativamente, pois de acordo Sousa (2004),  para 

os idosos, viver na própria casa e no seio familiar é uma dimensão integral da 

independência pois simboliza a salvaguarda do sentido de integridade pessoal, além disso, 
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a residência habitual tem várias funções na vida de qualquer pessoa em especial de um 

idoso: segurança contra as adversidades do meio ambiente, segurança contra o medo, 

local de intimidade e privacidade individual e familiar, lugar de identidade uma vez que 

a decoração, os moveis refletem a individualidade, um depósito de lembranças que 

permitem a continuidades entre o presente e o passado.  Pelo que, é muito importante que 

ao ser transferido, a instituição deverá ter condições criadas que visam promover o bem-

estar e a qualidade de vida do idoso que reside na mesma.   

Amaro (2013), acrescenta que dentro dos lares é preciso respeitar a identidade e 

individualidade de cada um dos idosos, pois existindo uma linha de continuidade da vida 

do idoso como se estivesse na sua própria casa, a satisfação da pessoa idosa aumentaria. 

Por este motivo, é extremamente necessário que a pessoa idosa mantenha o seu 

estilo de vida habitual mesmo após a institucionalização. A instituição que acolhe o idoso 

deve cuidar para que o dia-a-dia do idoso possa se manter vivo, fazendo com que o idoso 

seja estimulado, não se devem esquecer que a casa do idoso esta inserida numa 

comunidade com um ambiente de rotinas  e de conhecimentos, cuja a separação 

compromete o estilo de vida do idoso. Portanto é necessário que o idoso participe em 

atividades realizadas na instituição de formas a promover a integração do idoso na mesma 

instituição. De acordo com Fernandes (2000) citado por Rebelo (2015), de formas a existir 

uma institucionalização positiva, é importante que o idoso participe em atividades que 

promovam a sua atividade física e mental, reduzindo o tempo livre.  

Martins (2010) citado por Rodrigues (2011), cita que a participação dos idosos 

nas atividades de lazer permite contribuir para a prevenção de doenças, uma maior 

mobilidade, sensação de bem-estar físico e psicológico e consequentemente satisfação 

com a vida. 

 

1.5.1. Qualidade de vida Dos idosos Institucionalizados 

Pereira (2010), apresenta o conceito de Qualidade de vida definido pela 

Organização Mundial de Saúde (2005) baseia-se na “perceção que o indivíduo tem da sua 

posição na vida, dentro do contexto da sua cultura e no sistema de valores em que vive, e 

em relação aos seus objetivos, expetativas, padrões e preocupações”. Este é um conceito 

muito abrangente visto que, segundo a OMS (1994) integra “a saúde física de uma pessoa, 

o seu estado psicológico, o seu nível de dependência, as suas relações sociais, as suas 

crenças e a sua relação com caraterísticas proeminentes no ambiente”. 
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Ao falarmos  sobre a qualidade de vida, a sanidade é uma condição importante e 

relevante, quer do ponto de vista biológico quer seja numa perspetiva bioética, uma vez 

que  a qualidade de vida está subjacente a dor, à doença, ao sofrimento, mas também a 

acessibilidade para todos no que diz respeito a manter a pessoa saudável, pois temos o 

direito de ter uma vida justa, sem prejuízo e com condições que ofereçam uma boa 

qualidade de vida. 

Hortelão (2004), refere que a qualidade de vida dos idosos está relacionada à 

conjugação entre a ausência de doença, o suporte social e o bom funcionamento físico e 

cognitivo. 

Na mesma linha de pensamento, Serra ( 1999), afirma que a qualidade de vida é 

influenciada pela saúde física do indivíduo, pelo seu estado psicológico, nível de 

independência, relações sociais, crenças e pelas suas relações com aspetos do ambiente 

em que vive. 

Devemos ter sempre em mente que a qualidade de vida varia de pessoa para 

pessoa, tendo em conta o contexto social, as experiências de vida e outros determinantes 

como o estilo de vida, os apoios sociais e de saúde, a disposição, a espiritualidade, as 

redes sociais, o desempenho de atividades, o bem-estar físico, emocional, cognitivo e 

social, Sousa (2004). 

Segundo a Constituição da República de Angola (2010) no seu artigo 85.º sobre o 

direito a Habitação e qualidade de vida, todo o cidadão tem direito a habitação e a 

qualidade de vida. Ter uma boa qualidade de vida na terceira idade significa: boa 

alimentação, condições de habitação adequadas, estabelecimento e manutenção de 

contatos familiares e sociais, acesso a serviços de saúde e remuneração compatível com 

necessidades de gastos. Portanto, isto nos faz ter segurança em afirmar que a pessoa idosa 

tem este direito, mas  o contexto e as circunstâncias em que as pessoas vivem são fatores 

importantes para determinarem uma boa ou má qualidade de vida as pessoas idosas. A 

procura por uma boa qualidade de vida especialmente nos anos de vida mais avançados é 

um dos principais objetivos da vida Humana. 

A qualidade de vida na velhice apontada por Brandão & Zat (2015), Khoury & 

Neves (2014) citados por Moser (2019),  é fortemente determinada pela manutenção da 

capacidade funcional: autonomia. Esta, é caracterizada pela habilidade de tomar decisões, 

controlar a própria vida e a capacidade para executar as atividades de vida diária.  
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Todavia para manter a capacidade funcional  é necessário que os fatores orgânicos 

e psicológicos desempenhem os seus papéis com vista a manutenção da saúde e da 

qualidade de vida, estes fatores também estão relacionados com a satisfação pessoal, 

produtividade e continuação de papéis familiares. 

O termo qualidade de vida esta associado a ideia de condição imprescindível à 

felicidade e realização das pessoas. Trata-se, de um conceito amplo, que engloba um 

conjunto de definições que fazem parte de um todo, complexo, mas simultaneamente 

singular e subjetivo em cada indivíduo. 

Segundo Fonseca (2008), a QdV depende das caraterísticas da personalidade e da 

influência do desenvolvimento ao longo do curso da vida do que da idade ou das 

condições de saúde, pois  na velhice existem fatores que podem influenciar  a uma menor 

QdV dos idosos tais como: a dependência, a perda de papéis, diminuição da autoestima, 

debilidade física, os estereótipos e preconceitos e as perdas consequentes do processo de 

envelhecimento. 

De acordo com Miranda (2014), existe uma ligação direta entre a busca pela 

melhor qualidade de vida da pessoa idosa de forma ativa, como um processo que otimiza 

as oportunidades relacionadas a saúde, segurança e participação. O envelhecimento ativo 

possui princípios que norteiam este objetivo: a criação de ambientes amistosos para os 

idosos; a redução de injustiças entre homens e mulheres; a extinção de formas de 

discriminação de idade; o reconhecimento da diversidade das populações; a promoção de 

ações intersectoriais; a manutenção da autonomia dos idosos; o incentivo a 

interdependência e solidariedade entre gerações. 

Segundo Serra (2006), vivemos mais porque vivemos melhor, mas a questão é 

como gerir este percurso mais durável, como enfrentar o desconhecido, a redução das 

nossas capacidades e a contingente perda de autonomia, onde a nossa cultura a aclama 

como fundamental. 

Assim, não poderemos deixar de relacionar qualidade de vida com a forma como  

enfrentamos as diversas experiências de vida, o envelhecimento em particular e a forma 

como se envelhece nas sociedades contemporâneas, pois este tema tem vindo a despertar 

o interesse dos investigadores em variadíssimas áreas. Da mesma forma, qualidade de 

vida tem a ver com a forma como as pessoas vivem, sentem e compreendem o seu 

quotidiano. Compreende aspetos como saúde, educação, transporte, moradia, trabalho e 
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a participação nas decisões em situações muito variadas como o atendimento digno em 

caso de doença e de acidente, o nível de escolaridade, o conforto e a pontualidade nas 

deslocações, a alimentação em quantidade suficiente e em qualidade e até a posse de 

eletrodomésticos. 

Diferentes aspetos que definem a qualidade de vida são apresentados na literatura, 

como por exemplo, poder aproveitar as possibilidades da vida, de escolher, de decidir e 

ter controle de sua vida. Considerando o modelo apresentado por  Pereire (2012), o "ser" 

é entendido como o que o ser humano é, resultado de sua nutrição, aptidão física, 

habilidades individuais, inteligência, valores, experiências de vida. Quanto ao "pertencer" 

trata-se das ligações que a pessoa tem em seu meio, casa, trabalho, comunidade, 

possibilidade de escolha pessoal, de privacidade, assim como da participação de grupos, 

inclusão em programas recreativos, serviços sociais. O "tornar-se" remete a prática de 

atividades como trabalho voluntário, programas educacionais, participação em atividades 

relaxantes, oportunidade de desenvolvimento das habilidades em estudos formais e não 

formais, dentre outros. Esses componentes apresentam uma organização dinâmica entre 

si, consideram tanto a pessoa, como o ambiente, assim como as oportunidades e os 

obstáculo. 

Portanto para minimizar o sofrimento psico - emocional e melhorar a qualidade 

de vida das pessoas idosas, é importante a realização de atividades sociais, lúdicas, 

recreativas, culturais e de lazer. Pois, os idosos que participam dessas propostas pela 

instituição expõem maior bem-estar. O vínculo familiar reduzido pode gerar aos idosos 

sentimentos negativos em relação a família, na maioria das vezes, pelo fato de os idosos 

se sentirem esquecidos. 

 Segundo Santos (1998), a solidão não é um problema específico da velhice, mais 

uma característica da experiência moderna, um fenómeno emergente dos modos de vida 

dos nossos dias. 

Porém alguns estudos  defendem que a perceção de bem-estar  é maior para 

aqueles que vivem em casa. Pois ao viver numa instituição o idoso recebe cuidados e 

apoio o que contribuiria para um aumento do seu bem-estar, mas, por outro lado, a 

institucionalização também pode incitar ao idoso uma perda considerável ao nível da 

privacidade e da autonomia, sendo estes elementos essenciais ao seu bem-estar. 
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1.5.2. Importância da relação familiar no processo de institucionalização do idoso 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem incluiu, no seu artigo 

25.º, a primeira referência aos direitos das pessoas idosas: Toda a pessoa tem direito a um 

nível de vida suficiente para lhe assegurar, a sua família, a saúde e o bem-estar, 

principalmente quanto a alimentação, ao vestuário, ao alojamento, a assistência médica e 

ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito a segurança no desemprego, 

na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou outros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade. 

Ramos citado por Augusto (2013), demonstra que o ser humano deve ser cuidado 

durante toda a sua existência, mas durante a velhice e em outras situações o idoso deve 

receber maior atenção, para que a sua dignidade não seja comprometida. 

A  palavra família vem  do termo latino famulus que significa servo ou escravo, 

diz respeito a um grupo domestico ou propriedade de alguém. É um agrupamento humano 

formado por indivíduos com ancestrais em comum e/ou ligados por laços afetivos e que, 

geralmente, vivem na mesma casa. Esta constitui uma das unidades básicas da sociedade. 

O ser humano é um ser relacional, e o primeiro ser com o qual estabelece os 

primeiros contatos é a família, visto que estes são muito importantes para o seu 

desenvolvimento. O conceito de família não é estático e inalterável, pois assim como 

muitos fenómenos humanos e sociais está sujeito a um processo de evolução e 

transformação. Não podemos dizer que é uma instituição uniforme porque dentro dela 

pode haver mais de um tipo de grupo familiar. 

Quando voltamos a função social da família em relação aos idosos, percebe-se que 

o seu sentido está desnorteado, dado o desprezo conferido as pessoas idosas no seio 

familiar. 

Neste sentido, Novaes (1997), faz um importante comentário: uma das funções da 

família, a manutenção material dos pais idosos encontra-se hoje cada vez mais a cargo da 

coletividade, a unidade familiar é cada vez mais restrita ao casal e aos filhos jovens, até 

ao momento em que estes atinjam a idade de constituírem os seus lares. 

Segundo Olson (2000), existe um modelo circunflexo de interação da família, este 

integra três dimensões que são constantemente relevantes nos modelos familiares que são: 

a coesão, adaptabilidade e comunicação. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ancestral
https://pt.wikipedia.org/wiki/Afetividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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De acordo com Baptista (2005), coesão familiar diz respeito as ligações ou o 

vínculo emocional existente entre os membros, também diz respeito ao grau de separação 

ou de ligação entre os membros da família, centrando-se nas relações existentes, nos 

interesses em comum, na amizade. A dimensão da adaptabilidade  se refere a  capacidade 

da família em ser flexível para lidar com as mudanças, por meio de alterações na sua 

estrutura de poder e nas regras de relacionamento em função do desenvolvimento de 

capacidades novas ou como resposta a obstáculos ou acontecimentos stressantes que 

possam atingir os seus membros. As reações da família dependem de competências como 

assertividade, controlo e disciplina, além da capacidade para negociar estilos e regras. 

Sabe-se que o vínculo e o apego entre familiares são vitais para o desenvolvimento do ser 

humano e que são essas vivências que servirão de alicerce para a formação das perceções 

e capacidades interpessoais de todos os membros, mesmo durante a velhice. 

Voltando um pouco ao passado, podemos verificar que os idosos tinham diferentes 

funções e exerciam um papel de grande relevância mas, com a vinda da tecnologia, com 

a possibilidade de ter a informação no papel impresso, digital e outras fontes que surgiram 

com a modernização, vai ocorrendo a desvalorização da aquela que outrora foi nossa a 

principal fonte de informação: a memória e a experiência adquirida durante vida. Brandão 

& Zat (2015) citados por Moser (2019),  apontam o convívio familiar do idoso como 

aspeto importante  para melhorar a qualidade de vida sendo a estrutura familiar importante 

não só pela situação económica mais também pelas relações estabelecidas. Em alguns 

casos, os familiares apresentam muitas dificuldades em cuidar  os idosos, ou mostram-se 

tão comprometidos com outros fatores, como o trabalho, o que acaba criando um mal 

estar no idoso. O papel da sabedoria, daquele que tem o conhecimento pelo acúmulo de 

experiências vividas, não tem mais a mesma importância, porque agora o papel e a 

tecnologia podem fornecer estas informações em apenas alguns segundos, mesmo que 

não tenham sido vividas ou sentidas. O idoso passa a ser alguém que não pode mais ajudar 

e passa a ser visto como aquele que dá trabalho, o que para muitos idosos, essa é a visão 

que possuem de si mesmos, pois é assim que sentem e é desta forma que são tratados. 

De acordo com González (2001), o ser humano precisa de ajuda dos seus 

próximos, especialmente, em duas etapas da vida, na infância e na velhice, havendo uma 

forte associação entre relações familiares harmoniosas e conforto emocional nas pessoas 

em idade avançada. Neste sentido, a família deveria constituir a principal rede de apoio 
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social, tendo como função prestar suporte, mediante as adversidades que poderão surgir 

eventualmente na vida do individuo. 

Segundo Assunção (2017), a esperança de vida tem vindo a aumentar em 

consequência dos avanços tecnológicos, avanços na medicina estes que permitiram tratar 

ou retardar algumas doenças ou problemas da velhice antes desconhecidos, os hábitos de 

vida. Mesmo com estes avanços muitas áreas precisam se desenvolver e aperfeiçoar. 

Muitas vezes o idoso, que até outro momento de vida ensinava, fica dependente 

do outro, e não contribui para o crescimento daqueles que estão ao seu redor, e estes, por 

sua vez, não possuem mais tempo para ouvir seus ensinamentos e aprender com eles. 

Em famílias, por exemplo, formadas em aldeias e tribos, famílias de origem 

oriental ou em famílias maiores e mais conservadoras, o papel do idoso é de um ser sábio 

e cujo conhecimento deve ser respeitado por todos. 

 Nas famílias mais contemporâneas, cada vez menores, cada vez mais deixam seus 

idosos para trás e saem em busca de sua sobrevivência, não compartilhando mais seu 

conhecimento. 

Portanto é comum generalizarmos a ideia de que todo idoso é doente ou se 

ficarmos velhos vamos ficar doentes, isto porque crescemos vendo isto acontecer mais 

isto não é de todo verdade pois de cordo Assunção (2017), existe também a velhice 

saudável, mas com limitações, que fazem parte do processo de envelhecimento do corpo, 

já que está mais desgastado, mas não necessariamente doente. 

Alguns dos impactos negativos da relação do idoso com os outros membros são: 

falta de respeito, impacto em sua dignidade, em sua identidade, baixa autoestima, 

podendo interferir em sua qualidade de vida. Acrescenta-se a isso, a linguagem 

infantilizada, que pode transmitir um sentimento de pena, ao invés de uma sensação de 

afeto e cuidado (idem). 

É como se a finalidade da família houvesse retrocedido no tempo, enquadrando-

se apenas em questões de sobrevivência, e não mais em funções biológicas e afetivas. A 

família não pode ser criada apenas sob o enfoque patrimonial em que os filhos internam 

os seus progenitores e passam a gerir todo o patrimônio, mas como um elemento a dar 

sustentabilidade e servir de matriz a formação de indivíduos responsáveis e conscientes. 
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De acordo com Tomasini ( 2007), a permanência do idoso em sua própria casa ou 

apartamento, junto a família, corresponde a melhor alternativa no sentido de se estimular 

a continuação de uma vida saudável, ativa e independente na velhice. 

Netto ( 2000), afirma que mesmo estando dentro da instituição, para a vida do 

idoso o ambiente familiar é importante, pois o contato com a família permite que os idosos 

se mantenham próximos ao seu meio natural de vida, além disso o contato familiar 

preserva o seu auto- conhecimento e valores. 

A família é um dos pontos principais no processo de envelhecimento e na 

aceitação dele, pois o idoso tem que descobrir junto com os integrantes da mesma, qual é 

o seu novo papel neste núcleo. O velho não está mais na posição que ocupava diante deles, 

o de comandante, o provedor da família. Com o passar do tempo os papéis vão se 

invertendo, pois, quanto mais a idade aumenta, a dependência também vai aumentando, 

tornando assim os filhos responsáveis pelos seus pais. Após esta inversão vai ficando cada 

vez mais difícil, pois a sua voz cada vez mais é ignorada e com isso se ignora a autonomia 

também. Diante deste fator a família pode determinar diretamente o comportamento deste 

velho, deixando-o se isolar cada vez mais.  

Como descreve Faro (2005), essas caraterísticas, o isolamento, a perca da 

autonomia, as dependências promovem um grande retrocesso na vida das pessoas, o idoso 

torna-se isolado socialmente e com medo de cometer erros e ser punido.  

Verifica-se que em cada núcleo familiar é fundamental aceitar o envelhecimento 

e entender que ele possui várias vertentes e diversos valores, particularidades e que 

depende dos integrantes apresentar e vivenciar tantos pesadelos ou sonhos, cabe a cada 

ser integrante desta família entender que a pessoa apenas envelheceu e que não mudou e 

não vai mudar, pois as caraterísticas de sua personalidade quando adulto permanecem e 

não sumirão. 

Portanto, segundo Trilla (2004), a grande preferência dos idosos é viver com os 

seus filhos e netos. Pois os idosos preferem passar a velhice com os seus familiares 

querendo ficar nas suas casas, pois é lá que eles se sentem bem, onde tem as suas coisas, 

as suas lembranças possibilitando recordar momentos passados.  
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Parte II – Estudo Empírico  

Neste capítulo faz-se uma abordagem empírica sobre o impacto da família na 

qualidade de vida dos idosos, no lar para Terceira Idade, do Bairro da cahala, no 

município sede da província de Malanje-Angola,  assim como, o acompanhamento do 

idoso em todos os setores, sendo uma experiência que acarreta fortes sentimentos de 

gratificação para as pessoas que mantêm um vínculo afetivo forte com estes, 

nomeadamente, a família e outras pessoas significativas, que têm oportunidade de 

desempenhar um papel fundamental no apoio ao seu ente querido. 

 

2.1. Problemática e Objetivos do Estudo  

Percebeu-se que não é raro, observarmos que a família e o Estado cruzam os 

braços em face da realidade vivida na província de Malanje-Angola. Restando, as 

entidades filantrópicas o papel de fazê-lo sempre que são notificados pela unidade 

gestora. 

 Durante a pesquisa de campo, o pesquisador constatou que assistência social é 

débil e que alguns idosos não têm recebido visitas de seus familiares.  

Importa dizer, que entidades assistenciais têm papel suplementar, pois na falta de 

família e de amparo do Estado, pessoas que têm amor e caridade no coração, dispõem-se 

a fornecer elementos para que aquele idoso tenha uma vida digna, ainda que, esteja dando 

seus últimos suspiros. 

Desta constatação, permitiu -se analisar, refletir e trazer a ideia para a escolha do 

tema e formular o seguinte problema:  

Qual é o impacto da família na qualidade de vida dos idosos institucionalizados, 

no lar para a Terceira Idade, do Bairro da Cahala, no município sede da província de 

Malanje-Angola ? 

Objetivo Geral 

De acordo com Guerra (2002), os objetivos gerais descrevem grandes orientações 

para as ações e são coerentes com as finalidades do projeto, descrevendo as grandes linhas 

de trabalho a seguir e não são, geralmente, expressos em termos operacionais, pelo que 

não há possibilidade de saber se foram ou não atingidos de uma forma precisa e 

quantificável.  
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Para Dias (2011), Objetivo é a situação que se deseja obter ao final do período ou  

de duração de um projeto, mediante a aplicação dos recursos e da realização das ações 

previstas.  

O objetivo geral desta investigação é compreender o impacto da família na 
qualidade de vida do idosos institucionalizados no lar para Terceira idade, do Bairro 

da Cahala, no município sede da província de Malanje-Angola. 

Objetivos Específicos  

Em relação aos objetivos específicos, estes são objetivos, que exprimem os 

resultados que se espera atingir e que detalham os objetivos gerais, funcionando como a 

sua operacionalização, Guerra (2002). 

Desta forma, os objetivos específicos desta investigação são: 

➢ Identificar as causas da institucionalização dos idosos, no lar para Terceira 

Idade, do Bairro da Cahala, no município sede da província de Malanje-

Angola. 

➢ Compreender  a relação dos idosos com a família, no lar para Terceira Idade 

do Bairro da Cahala, no município sede da província de Malanje-Angola. 

➢ Analisar as representações dos idosos em relação aos seus familiares, no 

lar para Terceira Idade do Bairro da Cahala, no município sede da província 

de Malanje-Angola.  

➢ Propor ações psicossociais e assistenciais para promover a qualidade de 

vida dos idosos institucionalizados no lar para Terceira Idade, do Bairro da 

Cahala, no município sede da província de Malanje-Angola. 

 

2.2. Metodologia de Investigação 

O nosso estudo assenta num modelo de investigação de natureza 

quali/quantitativo. 

A abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego da quantificação, tanto nas 

modalidades de coletas de informações, quanto ao tratamento dessas através de técnicas 

estatísticas, desde as mais simples as mais complexas. Já a pesquisa qualitativa é 

caraterizada pela observação e compreensão da realidade em estudo. Logo, a utilização 
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deste modelo, também denominado quali/quantitativo permite obter mais informações do 

que se poderia conseguir com a utilização de um único modelo. 

 

2.3. Amostra e participantes no estudo 

Segundo Marconi (2017), toda pesquisa precisa atender um público alvo, pois é 

com base nesse conjunto de pessoas que os dados são coletados. Esse público álvo recebe 

o nome de população que é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam 

pelo menos uma característica em comum. 

Ainda Marconi (2017), define: a amostra como uma parcela convenientemente 

selecionada do universo (população); ou seja, é um subconjunto do universo, o problema 

da amostragem é, portanto, escolher uma parte (ou amostra), de tal forma que ela seja a 

mais representativa possível do todo. 

Nesta pesquisa, a população estudada é constituída por 33 pessoas incluindo 4 

técnicos do Ministério de Assistência e Reinserção Social e 29 idosos institucionalizados 

no lar  para a terceira idade, do bairro  da Cahala dos quais 17 do sexo feminino e 12 do 

sexo masculino. 

A nossa amostra é uma amostra por conveniência, tendo sido constituida de 

acordo com os objetivos do trabalho de investigação. 

Segundo Haro (2016), para utilizar este tipo de amostragem deve se ter em conta 

alguns passos como:  

1) Identificar a população- Alvo; 

2) Determinar a dimensão da amostra; 

3) Selecionar os sujeitos que consideramos pertinentes para o estudo. 

Para esta pesquisa foi necessário determinar alguns critérios de exclusão e 

inclusão na qual segundo Buono (2015), uma vez definida a população a ser observada e 

analisada é preciso que o estudante ou pesquisador confira  atentamente todos os 

elementos definidos para o perfil dessa amostra, devendo desprezar aqueles que não o 

atendam completamente. 
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Critérios de Inclusão  

Apresentar condições mentais e físicas para responder as questões constantes nos 

diferentes instrumentos de recolha de dados. 

Ser residente do lar. 

Critérios de exclusão  

Idosos com patologias graves como AVC, perturbações mentais. 

Incapacidade para responder as questões apresentadas. 

 

2.4. Caraterização da População e da  instituição 

No momento da atualização cartográfica, a Divisão Política e Administrativa de 

Angola era constituída por 161 municípios, 556 comunas, 2 352 bairros em áreas urbanas 

e 25 289 aldeias (em áreas rurais). Atualmente o país é constituído por 18 províncias, 162 

municípios e 559 comunas. De acordo com os Resultados Definitivos do Censo 2014, a 

população em Angola, a data do momento censitário, 16 de maio de 2014, é de 25 789 

024 pessoas. A maioria da população em Angola são mulheres, 13 289 983, 

correspondente a 52% do total, enquanto que a população masculina é de 12 499 041, 

representando 48% do total da população. A estrutura etária da população em 2014, 

mostra diferenças acentuadas entre os grupos etários. Perfilada por uma base larga da 

pirâmide, que corresponde a população mais jovem e um topo da pirâmide estreito que 

representa a população mais idosa. A estrutura etária da população é caraterizada por uma 

população jovem; a população com 0-14 anos é de 12 196 496 pessoas, representando 

47% da população residente total. 

A população em idade de trabalhar (população com 15-64 anos) é de 12 980 098 

pessoas, representando 50% da população do país. Enquanto, que a população com 65 ou 

mais anos é de 612 430 pessoas (2% da população do país). 

O índice de masculinidade, expressa o rácio entre homens e mulheres. O índice 

de masculinidade a nível nacional é de 94, isto é, em Angola existem em média 94 homens 

para cada 100 mulheres. A junção dos grupos etários dos 0-14 anos de idade e dos 15-24 

anos de idade, representa uma população extremamente jovem, correspondendo a cerca 

de 65% da população residente. O fosso entre jovens e idosos é enorme, onde apenas 2% 

da população tem 65 ou mais anos. O índice de envelhecimento representa o quociente 

entre a população com 65 ou mais anos e a população com 0-14 anos. Em 2014, O índice 
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de envelhecimento em Angola era de 5 o que significa que por cada 100 pessoas com 0-

14 anos (população mais jovem) existiam apenas 5 com 65 ou mais anos (população 

idosa). 

A população residente na província de Malanje, registada durante o Censo Geral 

da População e Habitação, que decorreu no país de 16 a 31 Maio, do ano de 2014 é  

968 135 pessoas, entre homens e mulheres,  dos quais , 471 788 são do sexo masculino e 

496 347 são femininos, o que corresponde a 4% da população total  do país. o município 

sede Malanje tem uma população residente 486 mil e 870. Tendo em conta a  distribuição 

percentual da população por sexo ao nível da província, as mulheres representam 51 % 

da população total residente na província, enquanto que os homens estão com 49%, 

fazendo uma ligeira diferença entre ambos. O índice de masculinidade a nível da 

província é de 95, o que significa 96 homens para cada 100 mulheres, e a população é 

constituída maioritariamente por mulheres, exceto em alguns no municípios. 

No que toca à densidade demográfica, para cada quilómetro quadrado da província 

de Malanje, residem 11 pessoas, e o município sede (Malanje) além de ser o com maior 

número de habitantes é igualmente o com maior densidade populacional, a zona urbana 

tem mais população que a zona rural, com 55 %, 95 % da população vive na zona urbana. 

Todas as províncias apresentam índice inferior a 10, o que significa que, em todas 

as províncias a população com 0-14 anos é superior à população com 65 ou mais anos. O 

índice de longevidade relaciona a população com 75 ou mais anos de idade com o total 

da população idosa com 65 ou mais anos. Em 2014 este índice era de 34,3. 

O presente trabalho foi realizado no lar para a terceira idade, do bairro da Cahala, 

no município sede da província de Malanje. A província conta com 5 lares para idoso sendo o 

lar da cahala o maior e com maior número de idosos institucionalizados. Segundo consta conta com 

uma estrutura adaptada e antiga é uma instituição sobre o domínio público e esta constituído 

por uma cozinha, um refeitório, 16 quartos sendo cada quarto composto por 2 camas 

solteiras ou pequenas, estando os homens separados das mulheres, um quintal espaçoso 

vedado por arames e sem portão (ver anexo III). Este lar tem capacidade para 32 pessoas 

de ambos os sexos, as pessoas só são admitidas tendo em conta as condições estabelecidas 

para a entrada do mesmo como por exemplo, ser de maior idade, não ter familiares que 

cuidem deles e pessoas de maior idade que muitas das vezes correm para as instituições 

de caridade pedindo ajuda.  
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Os lares têm os seguintes objetivos específicos : 

a) proporcionar serviços permanentes e adequados a situação biológica, psíquica 

e social da pessoa idosa; 

b) contribuir para a estabilização ou o retardamento do processo de 

envelhecimento; 

c) fortalecer a relação inter- familiar e preservar os laços familiares da pessoa 

idosa. 

2. Para a prossecução dos objetivos referidos no número anterior, devem os lares: 

a) proporcionar condições de alojamento que garantam aos idosos uma vida 

confortável; 

b) respeitar a individualidade e a privacidade dos idosos; 

c) garantir a prestação dos cuidados adequados a satisfação das necessidades dos 

idosos, designadamente alimentação, cuidados de higiene e conforto, ocupação dos 

tempos livres, cuidados médicos e de enfermagem, tendo em vista a manutenção da sua 

autonomia; 

d) favorecer o relacionamento entre os idosos e entre estes e os seus familiares e 

outros elementos da sociedade, de acordo com os seus interesses. 

Porém o lar da Cahala dispõe apenas dos serviços de alojamento, alimentação, 

lavagem e tratamento de roupas, cuidados de higiene corporal e ambiental. A população 

alvo são os idosos institucionalizados no lar para idosos situado no bairro da Cahala- 

Malanje constituída por 29 idosos dos quais 17 Mulheres e 12 homens com idades 

compreendidas entre 65 e 80 anos todos com o histórico de abandono familiar e 4 técnicos 

do lar. 
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Quadro 1- Caracterização dos idosos participantes do estudo 

                                       Caracterização dos entrevistados 

Código Idade Estado civil Escolaridade Naturalidade Género 

I1 82 Solteira Não sabe ler  Huambo Feminino 

I2 55 Solteiro Não sabe ler  Malanje Masculino 

I3 60 Solteiro 4ª classe Malanje Masculino 

I4 72 Viúva 2ª classe Huambo Feminino 

I5 82 Viúvo 4ª classe Cacuso- Mal Masculino 

I6 90 Viúva Não sabe ler  Malanje Feminino 

I7 50  Viúva 2ª classe Bié Feminino 

I8 80 Viúva Não sabe ler  Lunda norte Feminino 

I9 60 Viúva Não sabe ler Malanje Feminino 

I10 66 Solteiro 9ª Classe Malanje Masculino 

I11 87 Viúvo Não sabe ler  Malanje Masculino 

I12 89 Solteiro 2ª classe Malanje Masculino 

I13 60 Solteiro 6ª classe Malanje Masculino 

I 14 59 Solteiro 6ª classe Malanje Masculino 

I15 79 Viúva Não sabe ler  Malanje Feminino 

I 16 55 Solteiro 6ª classe Lunda norte Masculino 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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De acordo com esta tabela que inclui os sujeitos da nossa amostra, isto é 16 idosos 

institucionalizados sendo 9 do sexo masculino e 7 do sexo feminino verificamos que 

destes 7 não sabem ler nem escrever, 3 têm a 6ª classe feita, 2 têm a 4ª classe, 3 têm a 2ª 

classe e apenas 1 tem o ensino primário concluido com a 9ª classe. Destes 8 são solteiros, 

8 são viúvos, a maior parte é natural de Malanje com excepção de 5 que são oriundos de 

outras províncias de Angola. 

 

Quadro 2- Caracterização dos funcionários participantes de estudo funcionários 

 

Caraterização dos funcionários 

 Idade         estado civil  habilitações      Genero    Naturalidade Profissão 

F17 40 solteiro 12ª classe Masculino Malanje Chefe de 

secção 

F18 54 anos solteira 12ª classe Femenino Malanje Educadora de 

infancia  

F19 35 anos Solteira 12ª classe Femenino Malanje Dactilografa 

F20 29 solteiro 12ª classe Masculino Luanda Educador de 

infancia 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

        Relativamente a caraterização dos funcionários que participaram do nosso estudo, 

são 4 trabalhadores do ministério de assitência e reinseerção social (2 educadores de 

infância e 2 técnicos), estes que trabalham directamente com os assuntos relacionados ao 

envelhecimento e respondem pelos mesmos na instituição. 

2.5. Instrumentos de Recolha de dados 

Para a realização de qualquer trabalho científico é necessário definirem-se as 

técnicas e os instrumentos próprios e adequados a sua efetivação. Segundo Campenhoudt 

(1995), o trabalho de investigação consiste na construção de instrumentos capazes de 

recolher ou de produzir a informação prescrita pelos indicadores sendo esta operação 

apresentada por formas diferentes, isto é, por uma observação direta ou indireta. 

Neste caso trata-se de uma observação direta visto que o investigador se dirige ao 

sujeito para obter a informação procurada e ao responder as perguntas o sujeito intervém 

na produção da informação. Nesta observação o instrumento de observação são 
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questionários ou um guião de entrevista  porque estes têm a função de produzir ou registar 

as informações requeridas, mas estes devem estar aptos para produzirem todas as 

informações adequadas e necessárias para testar as hipóteses ou variáveis, devendo 

abranger perguntas sobre cada um dos indicadores previamente definidos e estas serem 

formuladas com a máxima precisão, Campenhoudt (1995). 

Segundo Marconi (2017), técnicas são consideradas um conjunto de preceitos ou 

processos de que se serve uma ciência, é também, a habilidade para usar esses preceitos 

ou normas, na obtenção de seus propósitos. Correspondem, portanto, a parte prática de 

coleta de dados  

Na mesma linha de pensamento, Mesa (2008), acrescenta que uma técnica é como 

o recurso operativo, manual ou intelectual, que permite levar a cabo uma determinada 

atividade com ajuda de instrumentos, ferramentas ou procedimentos que se utilizam 

sistematicamente e facilitam a atividade humana em qualquer área de trabalho. 

Questionário pode ser um instrumento de pesquisa quantitativa e qualitativa 

porquanto permite não só quantificar como também avaliar ou analisar a perceção dos 

investigando sobre o assunto investigado neste caso a qualidade de vida dos idosos 

institucionalizados. 

Instrumento é tudo o que serve para executar algum trabalho ou fazer alguma 

observação. Para a presente investigação tivemos a primazia de utilizar as técnicas de 

entrevista e observação para a obtenção dos dados desejados e como instrumento utilizou-

se 2 telemóveis para a gravação. 

Para o presente estudo foram feitas entrevistas aos funcionários e aos idosos 

institucionalizados, e foi também aplicado um questionário de avaliação sobre a qualidade 

de vida. (ver anexos IV e V). 

Segundo Marconi (2017), entrevista é uma conversação efetuada face a face, de 

maneira metódica; proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária. 

Constitui uma técnica de interrogação onde se desenvolve uma planificação com o sujeito 

entrevistado. Como diálogo planejado, representa uma situação comunicativa, e se 

distingue por seu caráter intencional, dirigido a fins conscientes: obtenção de informação 

e a orientação as pessoas entrevistadas. 
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Zassala (2012), afirma ainda que na entrevista e no questionário, dá-se um grande 

peso a descrição verbal da pessoa para obtenção de informação quanto aos estímulos ou 

experiências a que está exposta e para o conhecimento do seu comportamento. 

O questionário (anexo V) é constituído por 31 questões, enquadradas nas seguintes 

dimensões: 

• Caraterização sócio demográfica – pretende-se com isto identificar os 

inquiridos tendo em conta a idade, o género, o estado civil e as habilitações 

académicas. 

• Saúde – neste o sujeito deve indicar como avalia o seu nível de saúde e se sofre 

de algum problema de saúde podendo os identificar. 

• Capacidade funcional – esta subdivide-se em física e cognitiva. Nesta 

dimensão pretende-se saber como o individuo avalia a sua visão e audição bem 

como dizer se tem algum tipo de dificuldade de locomoção; analisar o nível de 

dependência; e verificar se tem dificuldade em memorizar acontecimentos. 

• Dimensão psicológica – pretende-se analisar o grau de depressão e ansiedade 

do sujeito inquirido. 

• Dimensão Social – nesta dimensão procuramos saber se o sujeito recebe visitas 

e com que frequência bem como o nível de envolvimento social do mesmo. 

• Ambiente institucional – nesta dimensão pretende-se saber de quem partiu a 

ideia da institucionalização e o seu motivo bem como o estado de satisfação do 

idoso com a infraestrutura bem como com os serviços prestados na instituição, 

terminando com uma pergunta aberta em que o sujeito exprime os seus desejos 

com relação ao lar. 

 

2.5.1. Procedimento 

Procedimento tem á ver com a forma como foram contatadas as pessoas que 

participaram na investigação, isto é, se as pessoa consentiram em participar da 

investigação e como foram aplicados os instrumentos de investigação. 

Para a investigação foram aplicados uma entrevista semi estruturada e um 

questionário sobre a qualidade de vida.  Depois de selecionado o instrumento de recolha 

de dados foi solicitado uma autorização à direção da instituição para a realização da 

recolha dos dados dos idosos, com vista a avaliar a perceção, de qualidade de vida dos 
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idosos institucionalizados no mesmo. Para entrevista foram contatadas primeiro a 

instituição responsável pelo lar para a terceira idade, estes por sua vez deram o seu 

consentimento, posto no local conversou-se com os idosos residentes no lar com os 

funcionários explicando o motivo da nossa presença no lar bem como a função dos 

instrumentos que seriam aplicados, assim as funcionárias do lar selecionaram os idosos 

que estariam em condições de conversar e colaborar no processo. 

Para a gravação da entrevista foram utilizados 2 telefones e os questionários foram 

preenchidos manualmente de acordo as respostas dadas pelos idosos presentes no lar em 

estudo. 

2.6.  Apresentação  e análise dos resultados  

Neste item apresentamos os resultados das entrevistas feitas aos técnicos e aos 

residentes no lar por meio de uma análise de conteúdo, apresentamos também o resultado 

do questionário, por meio de uma análise descritiva. 

 

Quadro 3- Causas da institucionalização 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Como podemos ver através do quadro nº 3 foram vários motivos apontados para 

a institucionalização, sendo que a maior parte dos idosos entrevistados referiram 

maioritariamente as doenças e falta de apoio familiar como os principais motivos para a 

institucionalização. Preferência para viver no lar e outros motivos foram apontados 

também como alguns dos motivos como referem os entrevistados A12 “vivia aonde 

trabalhava com os colegas” e o entrevistado A16 “vivia com os camaradas”. 

  

                             Causas da institucionalização 

Motivos da entrada para o lar                               Nº 

Doenças                               7 

Falta de apoio  familiar                                4 

Preferência de viver no lar                                3 

Outros motivos                                2 
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Quadro 4- Processo de institucionalização 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

A iniciativa da institucionalização dividiu-se entre a iniciativa própria e a de 

familiares bem como outras como referem os entrevistados A2 “quem me trouxe é a 

polícia me encontraram na rua”; A5 “vim com uma madre da igreja católica”; A10 “fui 

no MINARS E eles me trouxeram  aqui”; A16 “foi o estado”. 

Com  relação ao processo de institucionalização a maior parte dos entrevistados refere ter 

uma boa adaptação com exceção de 2 que referem não gostar conforme declarações de 

A6 “não gosto nada de ficar aqui porque não tem igreja fico a pensar muito”  e A9 “não 

gosto de ficar aqui, não mamã é muito sofrimento”; no que diz respeito a receção a 

quando a chegada todos os entrevistados referem que foram recebidos pela responsável 

do lar, todos partilham os quartos e a maioria não tem problemas em faze-lo com exceção 

de 4 dos entrevistados que referem: A10 “ dormimos duas pessoas não da porque o quarto 

é pequeno tinha que ser um quarto e sala para cada um”;  A12 “ durmo com um homem 

maluco, não pode ver o sol sofrimento esta demais faz muito barulho”;  A13 “divido o 

quarto aquilo é um armário a pessoa mesmo deixa, não durmo bem cai chuva o colchão 

não esta bom” e A15 “não porque ela faz muito barulho por isso dorme fora e faz muito 

barulho de noite porque a cabeça dela não bate bem “. Quanto ao significado do lar a 

maior parte dos entrevistados veem o lar como uma casa com exceção de alguns que 

consideram A5 “sitio para os pobres ficar”; A15 é feito para o estado para os pobres 

viver estes que estão separados dos filhos”. Com relação as memórias do passado a maior 

parte não tem nada  no lar enquanto que alguns têm alguma coisa como é o caso de A5 

“tenho os documentos e a minha roupa” ; A14 sim tenho fotografias” e  A9 “  só trouxe 

uma panela onde as vezes faço minha comida”. Relativamente ao tempo de 

institucionalização o mesmo varia de 6 meses a 11 anos sendo que 3 dos entrevistados 

                         Causas da institucionalização 

Decisão de vinda para o lar Nº Pessoas com quem 

viviam 

Nº 

Iniciativa própria 6 Familiares 11 

Familiares 4 Sozinhos 3 

Outros motivos 4 Outros parentes 2 
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estão a menos tempo é o caso de A3 “ Estou a 1 ano”; A11 “ não tenho ainda 1 ano” e 

A13 estou a qui a 6 meses”. Com relação a confeção de alimentos e a higienização do 

espaço todos referem  que são  as funcionárias  do lar  que se encarregam de tudo. 

 
Quadro 5- Dinâmicas relacionais 

 

                                              Dinâmicas relacionais 

Visitas familiares 

 

Nº 

 

Perceção e 

relacionamento 

familiar 

 

Nº Relação com colegas e 

funcionários da 

instituição 

 

Nº 

Recebem visitas 7  Têm boas relações e 

mantêm contacto com 

os familiares 

7 Têm boas relações com 

funcionários 

16 

Não recebem 

visitas  

9 Não têm qualquer tipo 

de relação 

9 Têm boas relações com 

os colegas 

16 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Relativamente ao quadro sobre as dinâmicas relacionais alguns recebem visitas 

variando entre sobrinhos, genros e amigos, outros sendo a maioria não recebem visitas e 

nutrem sentimentos e pensamentos diferentes com relação aos seus familiares entre 

positivos e negativos como é o caso de “A15 é boa, o meu filho me envia algum dinheiro, 

penso eles bem para arranjarem emprego e me arranjarem também o pão de cada dia” 

e  “ A6 a minha neta não temos boa relação, não penso bem dela porque ela vendeu todas 

minhas coisas e me trouxe aqui”. Todos  têm boas relações interpessoais incluindo os 

funcionários, apenas um dos entrevistados que referiu não ter boa relação com o colega 

de quarto, conforme a declaração: “ A12 com o outro do quarto não, porque ele esta 

maluco mais converso com os outros quando estamos a apanhar sol”. 
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Quadro 6-implicações sociais e culturais 

 

                                              Costumes e valores 

Conseguem 

proteger os 

costumes e 

valores  

Sim  8 Continuam 

os mesmos 

costumes e 

valores  

Sim  8 

 Não 8  Não 8 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

No que diz respeito aos valores e costumes sociais os entrevistados encontram-se 

divididos entre aqueles que conseguem proteger os seus valores, costumes e tradições e 

entre aqueles que não conseguem, bem como as opiniões com relação a manter ou não 

estes mesmos valores A4 “não me lembro do passado tempo é demais” e A10 “sim 

consigo nunca faltei respeito a ninguém se cometer peço desculpa e não volto a fazer”. 

 

Quadro 7- Sentimentos e aspirações associados a institucionalização 

 

Sentimentos e aspirações associados a institucionalização 

Conforto, 

harmonia e 

bem estar  

Nº Atividades 

desenvolvidas 

Nº Ocupação 

de tempos 

livres  

Nº  Aspirações  Nº  

Sentem-se 

confortáveis 

6 Desenvolvem 

Atividades e 

gostam de 

participar 

15 Fazem 

alguma 

coisa 

8 Esperam algo 

melhor  para o 

futuro 

12 

Não se 

sentem 

confortáveis 

10 

 

Não 

desenvolvem  

nenhuma 

atividade/ não 

participam  

1 Não 

fazem 

nada 

8 Não esperam 

nada   

4 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Relativamente a categoria Sentimentos e aspirações associados a 

institucionalização a maior parte dos idosos revelaram não estarem confortáveis no lar 

porque falta muita coisa como se vê nestas declarações A5 “merecia um quarto e sala e 

casa de banho casa de banho tinha que ser no quarto porque nós somos paralíticos é 

uma vida em pontapé quando caí chuva é maca e estas coisas de se juntar trás doença” 

; A6 “aqui esta muito apertado do jeito que estamos se podia ficar cada um com o quarto 

dele estaria melhor”  com relação as atividades desenvolvidas os entrevistados revelaram 

que realizam-se algumas atividades e que gostam de participar “A15 sim gostamos de 

ouvir musica para nós ficar contente, dançar é que não conseguimos” com exceção de 1 

dos entrevistados porque está a pouco tempo na instituição “A11 nunca participei ainda”; 

quanto as ocupações dos tempos livres metade dos entrevistados revelaram que não fazem 

nada e outros que revelaram fazer alguma coisa por iniciativa própria como declara a 

seguir “A13 acordamos tratamos da higiene, carreto água, quem quiser sair pode sair”, 

A4 “lavo a minha roupa se na cozinha estão muito ocupadas também lhes ajudo”, A15 

“Meu trabalho é comer, tomar banho e descansar. No que diz respeito as aspirações  dos 

idosos são várias e na sua maioria relacionadas ao lar entre melhores condições ou saída 

do lar como vemos “A10  espero que o governo melhora as condições do lar para cada 

um ter um quarto e sala porque os quartos estão muito apertados” A11 “é só melhorarem 

as condições das chapas porque quando chove entra água e as janelas também fazem 

muito frio”, “A12 ter só minha casa”, “A13 “arranjar um terreno e ter minha casa e 

uma mulher porque eu não sou velho”. 

 

2.6.1. Resultado do questionário sobre a qualidade de vida dos idosos 
institucionalizados 

 Este questionário avaliou 5 domínios essenciais sobre a qualidade de vida dos 

idosos no lar da cahala, Malanje- Angola. Estes domínios são: Saúde onde se procurou 

saber como esta o nível de saúde dos idosos, se têm ou não algum problema de saúde e 

se têm qual é; domínio físico e cognitivo no qual procurou-se saber como estava a visão, 

audição, a locomoção, o nível de dependência, o processo de memorização incluindo o 

esquecimento nos idosos; o domínio psicológico onde procurou-se saber o estado de 

humor, a perceção da utilidade, a solidão e o nível de satisfação com a vida dos mesmos; 

domínio social onde procurou-se saber se os idosos recebem visitas, quem os visita, com 
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que frequência são feitas as mesmas, se há disponibilidade de ajuda na instituição, 

problemas de relacionamentos interpessoais; no ambiente institucional onde procurou-

se saber o motivo da institucionalização, de quem partiu a iniciativa para a mesma, o nível 

de satisfação com as infraestruturas e com os serviços disponibilizados no lar, questões 

de privacidade, participação nas atividades realizadas, frequência de participação na 

mesma e o nível de satisfação de quem  participa. 

 

Figura 1- Caraterização socio demográfica dos participantes ( idade) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Figura 2 – Caraterização socio demográfica dos participantes ( Género) 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Figura 3 - Caraterização sociodemográfica dos participantes ( estado civil). 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 

Figura 4- Caraterização socio demográfica dos participantes (Habilitações 

literárias) 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
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Figura 5 – Nível de saúde e problemas de saúde dos participantes 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Conforme verifica-se no gráfico a maior parte dos participantes revelou ter um 

nível de saúde nada bom porque a maior parte deles tem problemas de saúde que vão 

desde problemas físicos a problemas mentais. Sabemos que atualmente muitas doenças 

são causadas pelo nosso estilo de vida, então a forma como vivemos afeta diretamente a 

nossa saúde, sendo esta fundamental para  a nossa qualidade de vida.  

 

Tabela 1 - Domínio funcional físico e cognitivo 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

No que diz respeito ao domínio funcional físico e cognitivo apresentado na tabela 

7 composto por 6 perguntas respondidas num formato do tipo likert  com 3 hipóteses de 

respostas ( com muita dificuldade, com alguma dificuldade, sem dificuldades).  

11

3 2

14

1 1
0
2
4
6
8

10
12
14
16

1 2 3

Saúde

Nível de saúde Problema de saúde

Capacidade funcional (física e 
cognitiva) 

C/ muita 
dificuldade 

C/ alguma 
dificuldade 

Sem 
dificuldade 

Visão  25% 25% 50% 
Audição 0% 38% 63% 
Nível de dependência  38% 38% 25% 
Memorização 19% 25% 56% 
Esquecimento  13% 25% 63% 
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A pontuação máxima deste domínio foi o nível de dependência dos mesmos que 

apresentam a mesma percentagem tanto para os que têm um nível elevado quanto aos que 

dependem de forma moderada, pelo que a maior parte dos participantes apresentam um 

certo nível de dependência, bem como problemas visuais sendo que 50% dos 

participantes apresentam dificuldades generalizadas ao nível da visão. 

 

Tabela 2 - Dimensão Psicológica 

 

Dimensão psicológica Sim Mais ou menos Não 
Depressão 43,8% 37,5% 18,8% 
Utilidade 43,8% 25% 31,2% 
Isolamento  62,5% 12,5% 25% 
Satisfação com a vida 43,8% 18,8% 31,3% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

 Relativamente ao domínio psicológico  apresentado pela tabela 8 respondidos no 

formato do tipo likert com 3 opções de respostas ( sim, não, mais ou menos). Esta  

apresenta  valores preocupantes sendo que se verifica uma tendência elevada dos idosos 

para desenvolver problemas mentais com maior inclinação a uma depressão visto que a 

maior parte deles sentem-se deprimidos, isolados, inúteis e principalmente porque os 

mesmos nestas condições  encontram-se insatisfeitos com a vida. 

 

Tabela 3- Dimensão social 

 

Dimensão social  Sim Algumas vezes Não 
Disponibilidade de ajuda 12,5% 37,5% 43,8% 
Relacionamento entre idosos  6,3% 25% 68,8% 
Relacionamento c/ funcionários  12,5% 6,3% 81,3% 

 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2019 
Na dimensão social representada pela tabela 9 respondidas numa escala de 

formato do tipo likert com 3 opções ( sim, algumas vezes mais ou menos, não). 

Os idosos revelaram que a maior parte não recebe visitas e por vários motivos e 

os que recebem visitas têm boas relações com os seus parentes uma vez que estas visitas 

na maioria das vezes são feitas por eles alguns constantemente e outros nem por isso, os 
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participantes revelaram ter boas relações interpessoais a nível institucional com colegas 

e funcionários da mesma e que muitos deles têm certa facilidade em pedir ajuda quando 

necessitam. 

 

Tabela 4 - Ambiente institucional 
Ambiente institucional Não Mais ou menos Sim 
Satisfação c/ infraestruturas  50% 31,3% 18,8% 
Satisfação c/ os serviços  0% 18,8% 81,2% 
Privacidade 0% 6,2% 93,8% 
Participação e/ atividades 0% 75% 25% 
Satisfação c/ atividades 0% 31,2% 68,8% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

O ambiente institucional também foi analisado com uma escala de formato tipo 

likert com 3 opções de respostas ( sim, mais ou menos, não). 

Neste domínio constatou-se que a ideia de institucionalização na maior parte dos 

idosos teve origem pessoal motivada pela dificuldade em cuidar de problemas de saúde 

sendo que muito deles viviam sozinhos e alguns por falta de familiares, 50 % deles 

encontram-se insatisfeitos com as infraestruturas da instituição e por outro lado satisfeitos 

pelos serviço e atividades realizadas na mesma instituição participando das mesmas 

sempre que possível. 

 

2.6.2. Resultados das sugestões dos idosos  

No questionário foi proposto aos inqueridos que sugerissem alguma atividade ou 

alguma coisa que gostariam que mudasse no lar com vista a melhoria da qualidade de 

vida dos mesmos.  

No quadro  a seguir apresentamos as respostas. 
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Quadro 5 - sugestões dos idosos 

 

Entrevistados                                           Sugestões 

A1 “ Gostaria que dessem medicamento na minha filha “ 

A2 “Gostaria de fazer alguma coisa para não ficar parado tipo capinar, 

lavar…” 

A3 “Gostaria de receber ajuda do estado para recuperar a visão” 

A4 “Qualquer coisa só como e sento”  

A5 ----------------------------------------------------------------- 

A6 “Gostaria de receber  mais visitas e ter uma bicicleta para poder ir à 

igreja” 

A7 ------------------------------------------------------------------------ 

A8 ---------------------------------------------------------------------- 

A9 ------------------------------------------------------------------------ 

A10 “Gostaria de praticar exercícios físico” 

A11 ---------------------------------------------------------------------- 

A12 “Gostaria que criassem abrigos próprios para arranjar mulher” 

A13 ---------------------------------------------------------------------------- 

A14 “Gostaria de trabalhar no campo, fazer horta ou viveiro” 

A15 ----------------------------------------------------------------------- 

A16 ----------------------------------------------------------------------- 

Fonte: Dados da pesquisa, 2019 

Analisando as sugestões dos idosos verifica-se que a maior parte deles revelam 

desejos de melhorar os problemas de saúde, outros de cuidar de sua saúde espiritual e 

física, mas a maior parte das sugestões ou desejos deles diz respeito a questões 

ocupacionais para melhorar a qualidade de vida. 

2.6.3. Resultado da entrevista semi estruturada aplicada aos técnicos. 

A entrevista semi estruturada foi aplicada aos 4 técnicos que prestam serviços no 

lar, sendo 2 educadores sociais  e 1 ativista, bem como o principal responsável pela área 

do envelhecimento no MINARS.  

A entrevista foi aplicada com as mesmas categorias e sub categorias da entrevista 

aplicada aos idosos sendo que esta um pouco mais aprofundada. Neste sentido a entrevista 
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foi constituída por 4 categorias sendo estas: causas da institucionalização, fatores que 

influenciam nos sentimentos, valores e princípios que o idoso apresenta desde a sua 

entrada no lar,  implicações culturais causadas pela entrada no lar, estratégias facilitadoras 

para que a instituição forneça conforto, harmonia e bem estar aos idosos, estes pontos 

foram constituídos por várias perguntas abertas para melhorar o nível de vida dos idosos 

institucionalizados e consequentemente melhorar a qualidade de vida dos mesmos. 

Diz respeito exclusivamente a entrevista dada pelo responsável da área do 

envelhecimento no MINARS uma vez que se assemelha com as respostas dadas pelos 

demais técnicos. 

No que diz respeito a categoria institucionalização quando questionado por quais 

motivos os idosos buscam abrigo no lar o técnico respondeu que são vários os motivos 

muitos foram abandonados pela família em hospitais, a porta dos hospitais outros foram 

expulsos do seio familiar por acusações de práticas de feitiçarias, dentre eles o mais 

frequente é o abandono familiar. 

Relativamente a categoria fatores que influenciam nos sentimentos, valores e 

princípios que o idoso apresenta desde a sua entrada no lar questionada sobre o que tem 

feito para preservar os valores e a tradições de cada um o técnico respondeu que não têm 

feito nada em especial se não conversarem com eles o resto é feito por iniciativa dos 

mesmos idosos onde cada um procura agrupar-se com aqueles que são da mesma região 

e que têm a mesma falam língua materna uma vez que têm pessoas de diferentes zonas 

do país. 

Relativamente a categoria implicações culturais causadas pela entrada no lar 

questionado sobre regras a implementar ou a mudar realçou que o lar tem muitas regras, 

mas que nenhuma é posta em prática por falta de condições. 

Quanto as estratégias facilitadoras para que a instituição forneça conforto, 

harmonia e bem estar aos idosos, o técnico referiu que têm enfrentado grandes 

dificuldades sendo que a principal tem a ver com as vias de acesso, apontando como a 

causadora da falta de apoio ao lar, a própria infraestrutura é precária, as condições de 

transporte não são tantas  porque segundo o técnico o MINARS só tem um carro para 5 

lares da província o que fica difícil e quase impossível apoiar todos os idosos, os apoios 

para satisfação das necessidades básicas são poucos porque não recebem ajuda do estado 

constantemente, têm vários idosos doentes que precisavam de acompanhamento 
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constante mais não têm serviços de saúde de rotina os idosos só têm atendimento se 

estiverem graves e muitos idosos que recorrem os hospitais já não saem de la vivo.  

Questionado sobre o que acha que tem que ser feito para melhorar a 

qualidade de vida dos idosos disse que “o governo tinha que prestar mais atenção 

porque por mais que nós tenhamos intenções de ajudar tem muita coisa que esta fora do 

nosso alcance” 

Buscando um pouco mais dele sobre o envelhecimento bem sucedido 

defendeu que “o envelhecimento bem sucedido é ter boas condições no geral estou a 

falar de alimentação, saneamento básico e saúde, para se ter um envelhecimento bem 

sucedido acho que temos que ter boas relações com os jovens de hoje para que quando 

envelhecermos eles possam cuidar de nós. 

 

2.7. Discussão dos resultados 

Após a recolha dos dados e respetivos tratamento, tendo em conta os resultados 

obtidos é fundamental proceder a discussão dos resultados para poder fazer interpretação 

tendo em conta os objetivos traçados. 

Os nossos participantes são pessoas idosas com idades compreendidas entre os 50 

aos 90 anos de idade, embora Angola esteja a fazer parte dos países subdesenvolvidos e 

cuja esperança média de vida para os homens  é de 57,5 anos de idade, enquanto, que para 

as mulheres é de 63 anos de idade. Sabemos que o envelhecimento não é um estado é um 

processo diferencial de degradação e os indivíduos envelhecem de formas muito diversas, 

estamos a falar de idade biológica, social e psicológica que já vimos que é diferente de 

idade cronológica.  

No que diz respeito ao estado civil a nossa amostra é maioritariamente constituída 

por solteiros e viúvos sendo que alguns viviam sozinhos outros com familiares e um dos 

viúvo inclusive perdera a mulher recentemente o que pode influenciar no seu sentimento 

de tristeza e solidão pois sabemos que a morte de um conjunge não é fácil para ninguém 

uma vez que a pessoa deve se readaptar a novas formas de vida. 

Sabemos que a entrada do idoso para uma instituição é causada por vários fatores 

que dentre elas destacam-se: falta de meios financeiros, falta de apoio familiar, doença. 

Os dados recolhidos por meio da entrevista revelaram que entre estas a principal causa 
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pela qual os idosos procuram abrigo no lar estão problemas de saúde, não ter família e 

falta de condições financeiras por parte do idosos e da família para prestar os cuidados 

devido, sendo que muitos idosos encontram-se na instituição já há mais de 6 anos tempo 

suficiente para o considerar seu lar ou sua casa, desenvolver relações boas tanto com os 

funcionários quanto com os colegas, e por outro lado alguns dos participantes revelaram 

criar sentimento negativos e desejos de se ausentar definitivamente da instituição por 

conta das condições que este apresenta, alguns ainda por saudades da família. O que faz 

com que muitos estejam no lar mesmo que contra vontade é não ter aonde ir e com quem 

ficar, daí o conformismo.  

Verificou-se também que a maior  parte dos idosos revelam um nível de saúde 

nada bom ou baixo sendo que a maior parte deles apresentam certos problemas, sabemos 

que a saúde é essencial para qualidade de vida uma vez que a doença pode afetar o 

equilíbrio psicológico e impedir o desempenho de algumas tarefas. A capacidade 

funcional esta relacionada com os aspetos físicos cognitivos e emocionais dos idosos e 

quando o idoso começa apresentar um declínio nesta capacidade tem prejuízos em suas 

atividades de vida diárias aumentando assim o nível de dependência e este por sua vez 

acaba comprometendo a sua autonomia, verificamos neste domínio que muitos idosos 

apresentam problemas graves a nível visual (cegueira) e ligeiros como visibilidade 

reduzida fazendo com que aumente o seu nível de dependência tanto dos que dependem 

muito como dos que dependem pouco com os 38%  totalizando assim 76% dos 

entrevistados.  A nível da memória os valores não são tão preocupantes, mas não nos 

deixa descansados pelo que precisa- se continuar a estimular esta capacidade. 

No que diz respeito ao domínio psicológico os idosos referiram na sua maioria 

sentirem-se deprimidos, isolamentos frequentes, sentimentos de inutilidade bem como 

revelaram-se insatisfeitos com a vida. Sabemos que nesta fase da vida os idosos são mais 

propensos a problemas emocionais, porque os seus recursos físicos e afetivos são muitas 

das vezes afetados pelas numerosas crises que encaram e ao se encontrar 

institucionalizado o idoso pode sentir que não é uma pessoa útil, uma vez que as tarefas 

que anteriormente fazia sozinho passam a ser  feitas com o auxílio de outras pessoas. 

No que diz respeito ao domínio social os idosos que na sua maioria não recebem 

visitas  sentem-se isolados, muitos expressam desejo enorme de as receber principalmente 

se for de familiares uma vez que ao se encontrar num espaço em que não conhece ninguém 

o idoso tem tendências a retrair-se ou isolar-se daí a presença de vínculos afetivos 
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favorece ao idoso condições favoráveis para o envelhecimento bem-sucedido e com 

qualidade. Portanto a ausência de laços familiares faz toda diferença para qualquer um 

podendo verificar que os idosos que têm contato com a família, isto é, os que recebem 

visitas nutrem sentimentos positivos para com os seus parentes desejando-os o melhor 

que há nesta vida, encaram as dificuldades como algo normal e conformando-se com a 

vida que levam no lar. 

No ambiente institucional verificou-se que muitas das vezes a decisão da entrada 

para o lar é de origem pessoal ou seja por parte do próprio idoso e por diversas razões 

mais neste percurso e independentemente dos motivos que o levaram a institucionalização 

eles passam por várias dificuldades daí que idoso pode necessitar de diversos tipos de 

apoio, e este pode ser fornecido por familiares, amigos ou mesmos, outros utentes do lar 

ou pelos funcionários mais que na sua maioria estes apoios tem vindo de funcionários. A 

maior parte dos entrevistados defendem que os funcionários respeitam a privacidade deles 

o que é muito importante porque todo ser humano deve ser respeitado. Podemos constatar 

que muitos idosos  se encontram satisfeitos com as atividades ao passo que outros não, 

para tal é necessário que sejam criadas atividades de que os idosos gostem e tenham 

vontade de realizar uma vez que a  maior parte das sugestões estão viradas para área 

ocupacional visto que para os idosos é importante manter-se ocupado de formas a 

permanecerem ativos, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida. 

Tendo em conta os resultados obtidos surgiu a necessidade de propor um projeto 

de intervenção psicossocial. 
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Parte III - Projeto de Intervenção  

Tendo em conta os resultados obtidos na análise e recolha de dados, será delineada 

uma proposta de intervenção, que terá como principal objetivo a promoção da integração 

dos idosos no seio familiar com vista a promoção da melhoria na qualidade de vida dos 

mesmos. 

3.1. Fundamentação do projeto de intervenção  

O projeto mãos dadas, é uma ideia criada com objetivo de unir a sociedade para 

intervir nos mais variados problemas da comunidade como combate ao analfabetismo, 

questões relacionadas a saúde e outros males que afligem as pessoas idosas na nossa 

comunidade. Este projeto, terá como base o princípio do amor ao próximo e a empatia. 

Foi constatado que dentre os vários lares existentes na cidade este é o mais crítico 

por apresentar condições precárias tais como: estrutura velha e débil, falta dormitórios 

em boas condições, falta de casa de banhos, falta de iluminação em todos os cómodos, 

falta de segurança, falta de vedação ao redor do lar, falta de espaço de lazer, necessidade 

de cuidados de saúde bem como dificuldades de acessibilidade para o interior das 

moradias visto que há muitos idosos deficientes. 

A nossa prioridade é a melhoria das condições habitacionais, tendo em conta que 

os idosos se queixam de frio e presença de água no interior, isto é, quando há chuvas e 

sendo maior parte deles deficientes, precisa-se de intervenção de quem de direito para 

que consigamos melhorar as condições na mesma instituição. 

Vivemos numa época em que é preciso “pensar global e agir localmente” 

envolvendo a comunidade e cada cidadão, motivando-os a dar o seu contributo e as suas 

boas ideias em prol da prosperidade humana, da defesa dos direitos humanos e da 

dignidade humana ao longo do ciclo de vida Faria (2018), portanto é preciso ajuda da 

comunidade, das sociedades não governamentais e do governo local, no sentido de 

promover a qualidade de vida, bem estar e gerar benefícios satisfatórios para proteger e 

assegurar a vida dos idosos institucionalizados. 

 

3.2. Designação do projeto 

O nome do projeto é Mãos dadas. 
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Este vai envolver pessoas da comunidade porque todos nós envelheceremos algum 

dia logo, a intenção é chamar atenção ao amor ao próximo, isto é dar mais carinho mais 

atenção e usar de empatia com aquelas pessoas, tratar os idosos como gostaríamos que 

fossemos tratados algum dia. 

 

3.3. Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é promover a qualidade e satisfação com a vida 

nestes idosos institucionalizados. 

Visto que a maior parte dele e inclusive os funcionários apontam as condições 

habitacionais e a saúde como um dos indicadores de falta de qualidade de vida. 

Os objetivos específicos são:  

✓ Identificar as principais necessidades dos idosos no lar;  

✓ Apresentar o projeto a entidade responsável pelos idosos;  

✓ Procurar ajuda junto as entidades superiores da província (governo 

provincial, administração local, pessoas singulares interessadas em 

ajudar);  

✓ Implementar o projeto.  

 

3.4. Participantes envolvidos na dinamização e liderança do projeto 

Neste projeto, de acordo a realidade constatada, para a sua inovação precisa-se de 

apoio, tendo em conta a sua dimensão, participarão pessoas singulares, entidades não 

governamentais e governamentais, ou seja, todos que estiverem interessados em ajudar 

os idosos e a instituição em envolvida. 

 

3.5. Público-Alvo 

           Idosos do lar de terceira idade da Cahala. 
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3.6. Planificação do projeto 
Para o desenvolvimento de qualquer projeto, faz-se sempre necessário traçar um 

plano com todas as atividades a realizar, conforme apresenta quadro abaixo.  

  

Quadro 6 - Apresentação das atividades para se realizar no lar dos idosos 

 

Objetivo geral objetivos 

específicos 

Atividades Recursos 

Solicitar 

autorização da 

entidade 

reguladora uma 

reunião. 

Informar as estâncias 

superiores as nossas 

intenções (MINARS, 

GOV) 

Reuniões com a direção 

responsável e com o 

governo da província. 

Humanos e 

matérias  

Informar a 

comunidade e a 

população em 

geral 

 

Explicar a 

comunidade e a 

população em geral o 

projeto e a 

importância de o 

implementar 

Recorrer aos órgãos de 

difusão massiva. 

Humanos e 

matérias 

Solicitar ajuda 

 

Solicitar apoio de 

instituições 

experientes em 

atividades 

humanitárias como a 

cruz vermelha 

Envolvimento de 

instituições não 

governamentais. 

Humanos e 

matérias 

Recolher 

donativos  

Criar condições de 

trabalho 

Pessoal e meios de 

realização 

Humanos e 

matérias 

Implementação 

do projeto 

Reabilitar a 

instituição 

Inicio da reabilitação Humanos e 

matérias  

Criar condições 

para o 

desenvolvimento 

Desenvolver um 

espaço dentro ou fora 

do lar para os idosos 

Ocupação de tempo livre 

com trabalho de costura, 

jogos de xadrez, cartas, 

Humanos e 

matérias 



 

58 
 

de atividades de 

lazer 

para poderem ocupar 

o tempo livre. 

danças, conversas de jango 

sobre o passado. 

 

Sendo este um projeto de carater inclusivo, ou seja, um projeto que visa integrar 

entidades governamentais, não governamentais, a comunidade académica, a sociedade no 

geral, precisa de ter uma análise minuciosa e um tratamento específico e urgente una vez 

que, trata-se de pessoas idosos que inspiram bastante cuidados e atenção.  Para a sua 

implementação, apresentamos de forma detalhada algumas atividades para possíveis 

resoluções. 

Atividade 1- reunião com a direção do MINARS e com os membros do Governo 

provincial. 

Para a realização desta atividade será preciso convidar os membros de direção do 

Ministério de Assistência e Reinserção Social (MINARS), sendo a instituição reguladora 

do lar para poder apresentar o resultado do trabalho feito, apresentar a nossa proposta de 

trabalho tendo em conta as dificuldades vividas pelos idosos; a seguir por meio desta 

instituição pedir a autorização do Governo da província de Malanje na pessoa do vice-

governador para a área económica e social a fim de ajudar e autorizar as reformas na 

referida instituição. 

Atividade 2- Recorrer aos órgãos de difusão massiva. 

Recorrer aos órgãos de difusão massiva para que a informação alcance maior 

número de pessoas possíveis a fim de conseguirmos o máximo apoio possível para sermos 

breves na implementação do projeto. 

Atividade 3- Cooperação com as instituições não governamentais 

Redigir um documento para algumas instituições não governamentais, solicitando 

apoio a todos os níveis visto que estas intervêm em várias causas humanitárias, podendo 

com a sua experiência facilitar a nossa atuação.  

Atividade 4- pessoal e meios de realização 

Esta atividade visa reunir pessoal com determinados cursos técnicos e 

experiências nas áreas de construção civil, carpintaria, e outras profissões. pessoas com 

disponibilidade em apoiar o nosso projeto.   
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Atividade 5- implementação do projeto 

Esta visa iniciar a nossa atividade estando todas as condições criadas, desde meios 

de transporte, recursos económicos, matérias e humanos. 

 

Atividade 6- Criação de espaços de lazer e ocupação dos tempos livres 

Após o cumprimento de todas as atividades há a necessidade de se realizar 

diferentes atividades tendo em conta as necessidades dos mesmos como: oficinas de 

costura, de reabilitação de eletrodomésticos, praticar agricultura, atividades físicas, visitar 

alguns lugares históricos, afim dos idosos se sentirem pessoas uteis e proporcionar um 

bem estar emocional. 

 3.7. Avaliação do projeto 

 Para avaliação serão elaborados um conjunto de informações sobre a forma como 

será implementado o projeto para podermos acompanhar o seu desenvolvimento e nos 

ajudar a tomar decisões e a sustentar a realização do mesmo bem como analisar o seu 

resultado. Pretendemos fazer três tipos de avaliações que são: Avaliação antes da 

implementação do projeto, que tem a ver com a fase da recolha de informações e reunir 

condições para o implementar; durante o processo pretende-se com esta avaliação fazer  

uma descrição qualitativa/quantitativa para sabermos o que se fez e o que falta ser feito; 

avaliação após a implementação que vai consistir em sabermos quais foram algumas 

dificuldades enfrentadas ao longo da implementação do projeto bem como as mudanças 

que vão ocorrer a quando o desenrolar do mesmo. 

3.7. Cronograma 

O cronograma é importante em todo projeto porque permite-nos controlar o 

desenrolar das ações dentro do tempo previsto, por isso é que nele consta o prazo e o 

tempo da implementação de cada ação.  

Tabela 1- Cronograma de atividades 

 

Atividades 

Dezembro de 
2019 a 
janeiro 2020 

Reunião com a direção do MINARS e com os membros do Governo 

provincial. 
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Fevereiro de 
2020 

Recorrer aos órgãos de difusão massiva 

Março de 
2020 

Cooperação com as instituições não governamentais 

Abril a maio 
de 2020 

Pessoal e meios de realização 

Junho a 
outubro 2020 

Implementação do projeto 

Novembro de 
2020 

Criação de espaços de lazer e ocupação dos tempos livres 
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Síntese Conclusiva  

A investigação realizada tem como tema, o impacto da família na qualidade de 

vida dos idosos institucionalizados, no lar para Terceira Idade do Bairro da Cahala no 

município sede da província de Malanje-Angola, tendo como alvo do estudo os idosos da 

instituição. 

Mediante a observação, aplicação do questionário e entrevista, percebeu-se que a 

instituição  em causa apresenta uma série de problemas que no primeiro contato com a 

realidade saltou-nos à vista tristeza, angustia, frieza, assim como sentimento de abandono, 

da parte dos idosos que após o contato com a realidade verificou-se que dos 16 idosos 

participantes do nosso estudo 7 recebem visitas ao passo que 9 dos idosos não recebem 

visitas de seus familiares, pelo que os idosos que mantêm contato com seus  familiares 

têm ponto de vista diferente dos demais. Têm na sua maioria atitudes positivas porque 

encontram-se conformados e encontram justificação para a sua estadia no lar, ao contrário 

daqueles que não têm algum contato.  

As dificuldades de acomodação, por mau estado de conservação das instalações, 

da estrutura residencial no geral, assim como necessidades de alimentação, falta de 

condições de deslocação no pátio do lar, banheiros, segurança etc., são muito evidentes e 

dificultam o trabalho dos técnicos do Ministério de Assistência e Reinserção Social 

(MINARS) que muito fazem para ajudar os idosos. 

Para minimizar estas dificuldades consideramos importante que se convide as 

instituições de direito neste caso, os membros de direção do Ministério de Assistência e 

Reinserção Social (MINARS), sendo a instituição reguladora do lar para poder apresentar 

a nossa proposta de trabalho tendo em conta as dificuldades vividas pelos idosos e pelos 

técnicos de trabalho, por meio desta instituição pedir a autorização do Governo da 

província de Malanje na pessoa do vice-governador para a área económica e social a fim 

de ajudar e autorizar as reformas na referida instituição, com propósito de mudar o 

paradigma do lar e providenciar melhores condições de vida e de  trabalho. 

Como se mostra nesta investigação, os resultados alcançados mediante o questionário e a 

entrevista, ficou demonstrado que foram várias as causas para a institucionalização dos 

idosos, sendo que a maior parte alega as doenças e a falta de apoio familiar como as 

principais causas para a institucionalização, pelo que é necessário que as famílias 

aprendam que a velhice é uma fase que todo ser humano em condições normais esta 
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sujeito a enfrentar, mais que nem todos têm ou terão este privilégio, desta feita, é preciso 

que exista uma relação entre o idoso e família para que esta não encare o idoso como um 

sujeito sem importância ou  como alguém que só cria despesas, pelo contrario temos que 

encarar o idoso como um ser dotado de experiências e conhecimentos que podem ser 

transmitidos de geração após geração.  

Deste modo, precisa-se fazer uma reflexão sobre esta investigação para termos um 

conhecimento profundo sobre o envelhecimento na comunidade de forma a tratarmos os 

idosos como gostaríamos de ser tratados algum dia. 

               Consequentemente, pretende-se divulgar este trabalho com o intuito de 

promover palestras, de diferentes níveis do saber sobre os cuidados a ter hoje enquanto 

jovens e sensibilizar a população em geral apelando a criação de espaços de convivência 

para que os idosos desenvolvam a autonomia e a sociabilidade, ajudar a fortalecer os 

vínculos familiares pautando por atitudes preventivas, a fim de promover um 

envelhecimento ativo e saudável.  Este trabalho pode ajudar também os especialistas de 

várias áreas que lidam com pessoas idosas a compreender que o envelhecimento traz 

consigo limitações desde as limitações físicas às limitações cognitivas. 
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Anexo I - Autorização de Saída

EMBAIXADA DA REPUBLICA DE ANGOLA 
1000 Lisboa - Portuga!

Sector de Estudantes

AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA

Para os devidos efeitos, e para ser presente no INAGBE, se declara que Dr". Cárie Luzia 

Nanjaia Canjangue Satchova, está autorizado a ausentar de Portugal para Angola para efetuar 

recolha de dados, a partir do dia 12 de Dezembro 2018 a 19 de Fevereiro de 2019, Outrossim 

está Guia deverá ser presente à Direcção Geral do INAGBE, após regresso apresentar ao Sector. 

Deverá igualmente apresentar á Direcção do INAGBE e neste Sector o relatório do trabalho 

realizado.----------------------------------------------------—---------------------------------------------------------

Por ser verdade e me ter sido solicitada mandei passar a presente declaração que vai por mim. 

assinada e autenticada com o carimbo a óleo em uso nesta Embaixada.------------------------- ------- -

SECTOR DE ESTUDANTES DA EMBAIXADA DA REPÚBLICA DE ANGOLA, em 

Lisboa aos 11 de Dezembro de 2018.

A Responsável do Sector.

[aria Ãndruia Neto Reseed

Rua Fradesso da Silveira, na.9002 Bloco F-2A 1300-260 Lisboa- PortugalTel.: (00351) 213602910 Fax: (00351) 213602011 secretaria@seangola.com.pt 1
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DEPARTAMENTO1

Apresentou-se no INAGBE 
no dia 10/01/19 a Estudante 

Bolseira “Cárie Luzia 
Nanjaia Canjangue 

Satchova”

Adão Carvalh

BOLSAS DE ESTU
EXTERNAS DO NAGBE

Luanda aos, 10/01/2019

69



 

 
 

 

 

 

 

Anexo II - Pedido de autorização para desenvolver a investigação

Ao

Ernio Sr.

Diretor do MINARS

Assunto: pedido de autorização para desenvolver a investigação da 
dissertação.

Cárine Luzia Nanjaia Canjangue Satchova, tendo concluído a parte curricular 
do curso de Gerontologia Social e Comunitária, em Portugal, no Instituto 
Politécnico de Beja.

Venho por este meio pedir autorização a V. EXa para desenvolver a minha 
investigação com o tema: Impacto da família na qualidade de vida dos idosos 
Institucionalizados no lar para idoso na Cahala Malanje - Angola, sob a tutoria 
do PhD José Pereirinha Ramalho.

Para a materialização desta investigação foi selecionado o lar da Cahala a 
escolha deste foi motivadapor ser o lar com maior número de idosos 
institucionalizados na cidade tendo em conta os dados recolhidos na instituição 
supra citada, os residentes desta instituição assim como os funcionários serão 
inquiridos por meio de dois questionários e uma entrevista.

A investigação tem os seguintes objetivos:

> Identificar causas da institucionalização dos idosos no municipío 
sede da provincia de Malanje-Angola.

> Descrever as causas causas da institucionalização dos idosos no 
municipio sede da provincia de Malanje-Angola

> Compreender como é a relação dos idosos e a familia
> Analisar as representações dos idosos de seus familiares
> Propor acções psicosociais e assistenciais para promover a 

qualidade de vida dos idosos institucionalizados no lar de idosos 
municipio sede da provincia de Malanje-Angola
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Pelo que;

Espera deferimento.

Malanje, 02 de Janeiro de 2019.

A requerente

--------/'TIaÀk x  i « <

Cárine Luzia Nanjaia Canjangue Satchova
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Anexo III - Imagens do lar 

Imagem 1 -Via de acesso ao interior do lar 

                                                                           Imagem 2 

        

Imagem 2 e 3 interior de alguns quartos.  
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Anexo IV - Entrevista semiestruturada aplicada aos funcionários. 

                                        Instituto Politécnico de Beja 

                          Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 

                                                        Guião de entrevista 

Esta entrevista tem como objetivo aprofundar determinadas informações sobre o Impacto 

da família na qualidade de vida dos idosos institucionalizados no lar de terceira idade . 

 

Objetivo específico 
 

Dimensão Questões 

Caracterizar os 

funcionários da instituição 

Área Individual Género: 

Idade: 

Habilitações literárias: 

Naturalidade: 

Estado civil:  

Profissão: 

Identificar as causas da 

institucionalização 
 Por que motivos os idosos 

buscam abrigo no lar ? 

Qual é o mais frequente ? 

Quando eles chegam o que 

vocês têm feito para os 

receber ? 

Como tem sido a adaptação 

dos mesmos cá no lar? 

Identificar os fatores que 

influenciam nos 

sentimentos, valores e 

princípios do idoso 

apresenta desde a sua 

entrada no lar 

 O que tem sido feito para 

preservar a cultura e as 

tradições de cada um ? 

Tem alguma coisa que 

gostaria de mudar no lar 

para eles se sentirem 

melhor ? 
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Com que  frequência eles 

saem do lar ? 

Identificar as implicações 

culturais causadas pela 

entrada no lar 

Dimensão Social Quais regras gostarias que 

mudassem ou que 

implementassem no lar? 

 O que esperas do futuro 

em relação a sua estadia ca 

no lar? 

 

Identificar estratégias 

facilitadoras para que a 

instituição forneça 

conforto, harmonia e bem 

estar aos idosos ,tornando-

se assim em um verdadeiro 

lar 

 Quais são dificuldades que 

enfrentam cá no lar ? 

O que achas que deve ser 

feito para melhor as 

condições dos idosos no 

lar? 

O que é um 

envelhecimento bem 

sucedido ? 

O que acha que é 

necessário para se ter um 

envelhecimento bem 

sucedido? 

 

 

Sugestões 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________. 
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Entrevista aplicada aos idosos 

Instituto Politécnico de Beja 

Mestrado de Gerontologia Social e Comunitária 

Guião de Entrevista 

Entrevista tem como objetivo aprofundar determinadas informações sobre o impacto da 

família na qualidade de vida dos idosos institucionalizados. 

Objetivo específico 
 

Dimensão Questões 

 
Caraterizar os 
participantes do estudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individual  

 

Género: 

Idade: 

Habilitações literárias: 

Naturalidade: 

Estado civil:  

Profissão: 

Identificar as causas da 
institucionalização 

 Por que motivo veio para o lar ? 

De quem foi a decisão de vires para o lar ? 

Com quem vivia? 

 

Identificar os fatores que 

influenciam nos 

sentimentos, valores e 

princípios que os idosos 

apresentam desde a sua 

entrada no lar 

 Como tem sido a sua adaptação no lar ? 

O que este lar significa para ti ?? 

A quanto tempo esta na instituição? 

Quando chegou no lar alguém o recebeu ou 

apresentaram os outros residentes do lar ? 

Consegue dividir o quarto facilmente com o 

seu colega ? 

Tem consigo cá no lar algumas coisas sua do 

passado ? 
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Sugestões 

______________________________________________________________________
____________________________________________________. 

  

Como fazem a vossa comida e os serviços cá 

no lar? 

Identificar as 

consequências da 

institucionalização na vida 

do idoso 

Dimensão Social Recebe visitas de familiares, amigos ou 

vizinhos? 

Veem constantemente ou uma vez a outra ? 

Como é a tua relação com os seus familiares? 

O que pensa deles? 

Como é a sua relação com os colegas cá no lar 

?  

Como é  sua relação com os funcionários do lar 

? 

O que acha das atividades que realizam no lar? 

Gosta de participar? Se não, o que gostaria de 

fazer? 

 

Identificar as implicações 

culturais causadas pela 

entrada no lar 

Dimensão Cultural Consegue proteger as suas tradições, costumes 

e valores que realizou ao longo da vida ? 

Estes costumes, tradições e valores continuam 

os mesmos ?  

Identificar estratégias 

facilitadoras para que a 

instituição forneça 

conforto, harmonia e bem 

estar aos idosos, tornando-

se assim em um verdadeiro 

lar 

 Tem alguma coisa que gostaria de mudar no lar 

para te sentires melhor ? 

Quais regras gostarias que mudassem ou que 

implementassem no lar? 

 O que esperas do futuro em relação a sua 

estadia ca no lar? 
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Anexo V - Questionário sobre qualidade de vida 

Instituto Politécnico de Beja 

Mestrado em Gerontologia Social e Comunitária 
 

Este questionário tem como objetivo recolher dados sobre o impacto da família na 

qualidade de vida dos idosos institucionalizados no lar para terceira idade.  É um 

instrumento constituído por 31 questões sobre a caraterização sócio demográfica dos 

inquiridos e das diversas dimensões da qualidade de vida, mais precisamente a saúde, 

a capacidade funcional, a dimensão psicológica, a dimensão social e o ambiente 

institucional. 

 

 

Por favor responda todas as perguntas, pedimos que tenha em conta a sua vida nas duas 

últimas semanas. 

Para cada questão, assinale com um X a resposta que melhor se adapta a sua situação. Se 

não tiver certeza da resposta a dar a uma pergunta, escolha a que lhe parecer mais 

apropriada.   

 
Caracterização Sócio Demográfica 

1. Idade 
     

2. Género 

1.Feminino               

2.Masculino     
 
3. Estado civil 

1.Solteiro/a     

2.Casado/a 

3.Divorciado/a 

4.Viúvo/a 

 
4. Habilitações académicas 

1. Não sabe ler nem escrever                        2. Ensino primário (1ª a 6ªclasse) 

3. Ensino Secundário do 1º ciclo (7ª a 9ª classe)             
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 4. Ensino Secundário do 2º ciclo (10ª a 12ª classe)               5. Ensino Superior  

 

Saúde 

5.Como avalia o seu nível de saúde? 
1.Muito boa                                                                  2. Boa                        

3.Razoável                                                                    4. Fraca 
 
6.Tem algum problema de saúde (alguma doença)? 
1.Sim 

2.Não 

6.1. Se sim, quais são? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
____________________ 
 
Capacidade funcional (física e cognitiva) 
7.Como avalia a sua visão? 

1.Sem dificuldade                                   

2.Com alguma dificuldade 

3.Com muita dificuldade 

8. Como avalia a sua audição? 

1.Sem dificuldade 

2.Com alguma dificuldade 

3.Com muita dificuldade 

9.Tem dificuldade em deslocar-se sozinho? 
1.Sem dificuldade 

2.Com alguma dificuldade 

3.Com muita dificuldade 

10.Como considera o seu nível de dependência? 
1. Dependente muito 

2. Dependente Pouco 

3.Autónomo (Faz tudo sozinho) 

 

11.Tem dificuldades em memorizar acontecimentos? 

1.Sem dificuldade 
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2.Com alguma dificuldade 

3.Com muita dificuldade 

 

12.Se esquece das coisas que se disponibiliza fazer? 
1.Sem dificuldade 

2.Com alguma dificuldade 

3.Com muita dificuldade 

 
Dimensão Psicológica 

13.Costuma sentir-se triste ou deprimido/a? 
1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

14.Costuma sentir-se uma pessoa útil (importante) ? 

1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

15.Costuma sentir-se sozinho/a? 
1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

16. Em geral encontra-se satisfeito/a ou contente com a sua vida presente? 

1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

 
Dimensão Social 

17.Costuma receber visitas? 
1.Sim 

2.Não 
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18.Se sim, de quem? 
1.Familiares 

2.Amigos 

3.Familiares e amigos 

19.Com que frequência? 

1.Algumas vezes 

2.Mensalmente 

3.Semanalmente 

4.Diariamente 

20. Tem pessoas que o/a ajudam quando precisa (família, amigos, funcionários)? 

1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

21.Tem dificuldade em relacionar-se com os outros idosos do lar? 
1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

22.Tem dificuldade em relacionar-se com os funcionários do lar? 

1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

 

Ambiente institucional 

23.De quem partiu a ideia para a institucionalização? 
1.Própria pessoa 

2.Filhos 

3.Amigos 

4.Outros familiares 

 

24.Qual o motivo para a institucionalização? 
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1. Dificuldade em se cuidar   /problemas de saúde 

2.Falta de apoio familiar 

3. Não tem família 

4.Solidão 

5.Prefere viver na instituição (lar) 

6.Outro motivo 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

25.Sente-se satisfeito/a com as infraestruturas da instituição? 

1.Sim 

2.Não 

26.Sente-se satisfeito/a com os serviços disponibilizados pela instituição? 
1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 
 
27.Considera que os funcionários respeitam a sua privacidade? 

1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

28.Participa em atividades realizadas pela instituição? 
1.Sempre 

2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

29.Com que frequência participa nas atividades da instituição? 
1.Algumas vezes 

2.Mensalmente 

3.Semanalmente 

4.Diariamente 

30.Sente-se satisfeito/a por participar destas atividades? 

1.Sempre 
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2.Frequentemente 

3.Algumas vezes 

4.Nunca 

 
31. Tem alguma sugestão de atividades que gostaria de fazer? 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

                                         

 

 

 

 

                                        Obrigada pela colaboração 
 

 


