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Nota editorial 
 

 

Contributo para uma abordagem multidisciplinar do envelhecimento:  
Teoria, investigação e prática 

A população mundial está a envelhecer de modo exponencial, segundo dados do relatório 
das Nações Unidas para o envelhecimento demográfico (2013). Projeções apontam para 
que dentro de 35 anos (entre 2013 e 2050) o número de pessoas idosas (com 60 ou mais 
anos) atinja mais do dobro, i.e., que passe de 841 milhões para mais de 2 bilhões.  

Em Portugal, os dados do INE confirmam esta tendência: em 2000 o índice de 
envelhecimento situava-se nos 98,8% passando para 138,6% em 2014. As estatísticas 
nacionais indicam que em 2014 existiam, em território nacional, 2 087 505 de pessoas com 
65 ou mais anos (aproximadamente 21% da população Portuguesa). A acompanhar o 
crescimento demográfico também o número e capacidade das respostas sociais e serviços 
educativos destinados à população idosa tem aumentado. 

Este fenómeno deve ser entendido como um desafio. A longevidade, que resulta de uma 
melhoria significativa da qualidade de vida e dos cuidados de saúde disponíveis, deve ser 
reconhecida como uma conquista!  

Face ao aumento da proporção de pessoas idosas e da sua longevidade, a investigação 
tem produzido conhecimento que permite aos profissionais envolvidos na compreensão do 
processo de envelhecimento e na prestação de serviços, lidar com as implicações pessoais, 
sociais, políticas e de saúde desta realidade. Este segmento da população tem 
necessidades específicas, centradas não só na doença e na prestação de cuidados de 
saúde, mas também na prestação de serviços que promovam o seu desenvolvimento 
integral, a sua participação social e que sobretudo preservem a sua dignidade e qualidade 
de vida. 

Neste sentido, importa disponibilizar respostas ou serviços sociais que vão além do 
cuidado e que apostem neste potencial de desenvolvimento pessoal e social. Por outras 
palavras, a intervenção social em prol do envelhecimento bem-sucedido e sustentável da 
pessoa idosa deverá ser conduzida de modo holístico, apoiada num olhar biopsicossocial, 
multidisciplinar. 

Este número especial da Revista EXEDRA reúne um conjunto de artigos que exploram, 
de modo reflexivo, questões teóricas, dados empíricos e práticas gerontológicas e, desta 
forma, visam contribuir para o entendimento multidisciplinar do envelhecimento humano.  
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Neste âmbito, no primeiro artigo, Alice Bastos, Carla Faria, Daniela Gonçalves e Helena 
Lourenço convidam o leitor a efetuar uma séria análise e reflexão sobre a formação dos 
profissionais do envelhecimento e sobre a prática profissional gerontológica, tendo como 
referencial de base uma perspetiva do envelhecimento humano holística, multidisciplinar e 
empiricamente sustentada.  

No segundo artigo, integrado nas questões dos ambientes sociais, Sofia Silva, Filipa 
Marques, Dina Soeiro, Sílvia Parreiral, João Tavares, Leonor Atalaia e Daniel Raposo 
apresentam uma investigação sobre o sentimento de comunidade junto de pessoas idosas 
que frequentam diferentes serviços/ respostas sociais e a sua relação com o seu bem-estar. 
São tecidas algumas considerações no âmbito da intervenção com o objetivo de fortalecer o 
sentimento de comunidade e o bem-estar da pessoa idosa. 

Brunella Orlandi, Samila Batistoni, Tiago Ordonez, Ruth Melo e Meire Cachioni 
apresentam os estudos de adaptação e validação psicométrica do Questionário de Atitudes 
frente aos Computadores. Este instrumento permite avaliar e delinear, face aos resultados 
obtidos, estratégias que conduzam ao desenvolvimento de ações de inclusão digital e de 
diminuição de barreiras frente às novas tecnologias, junto da pessoa idosa.  

Albertina Oliveira e Sandra Cruz exploram a questão do envelhecimento com qualidade 
de vida e bem-estar subjetivo junto de uma amostra de adultos que frequentam 
universidades séniores, sublinhando a necessidade de intervenção no sentido da elevação 
do sentido de vida e da atenção mindfulness. 

O estudo exploratório apresentado por Liliana Sousa, Orlanda Ferreira, Rita Grave, 
Susana Pelayo, Gorete Pereira e Sara Rua sobre materialismo expõe o perfil de pessoas 
idosas que vivem sós quanto aos valores, atitudes e comportamentos para com o dinheiro e 
bens materiais, e como isso afeta a sua satisfação com a vida.  

Ceneide Cerveny e Maria Moreira apresentam, através de um estudo qualitativo, as 
motivações, sentimentos e mudanças pessoais, familiares e sociais experienciadas por 
idosos Brasileiros com mais de 60 anos que praticam corrida e participam em maratonas. 

João Tavares, Ana Rodrigues, Catarina Fernandes, Mariana Gamboias e Ricardo Pires 
exploram a temática da anergia, alertando e informando o leitor sobre esta nova síndrome 
geriátrica que apresenta um forte impacto na qualidade de vida da pessoa idosa. Os autores 
defendem a necessidade de uma atenção redobrada dos profissionais que contactam com a 
pessoa idosa no sentido da sua deteção e intervenção. 

Na linha da promoção da qualidade de vida da pessoa idosa, Gonçalo Dias, Rui Mendes, 
Polybio Serra Silva, Maria Braquinho e Pedro Mendes apresentam um conjunto de 
pressupostos e fundamentos científicos e pedagógicos para a realização de atividades e 
exercícios físicos, destinado a pessoas idosas.  
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Margarida Pedroso Lima e Albertina Oliveira expõem algumas considerações quanto à 
intervenção através dos princípios e das técnicas de mindfulness, em particular as 
especificidades a ter em atenção aquando da intervenção junto de pessoas idosas em idade 
avançada. 

Cristina Barbosa realiza uma análise qualitativa comparativa das políticas locais no 
âmbito do envelhecimento, nos contextos de Portugal (Lisboa) e da Suécia (Nacka), 
baseada nos conceitos e visões sobre o envelhecimento presentes nas políticas locais e nos 
modelos de governança local das políticas públicas no domínio do envelhecimento. 

Para finalizar este número temático, David Carvalho e Bartolomeu Paiva exploram 
conceitos do design aplicados às necessidades da pessoa idosa, orientando-se para uma 
conceção inclusiva do design. 

Os trabalhos aqui publicados apresentam um contributo diverso para a produção de 
conhecimento sobre o envelhecimento, nas suas perspetivas teórica, investigativa e prática, 
oferecendo ao leitor a oportunidade de conhecer e refletir sobre temáticas e contextos 
diferentes e complementares, enriquecendo a abordagem multidisciplinar sobre este 
fenómeno.  
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Resumo 

O presente artigo tem por objetivo contribuir para a análise e discussão da Educação e Formação 
dos profissionais do envelhecimento, em particular a prática gerontológica. Contrariamente ao que 
acontece nos EUA, a Educação e Formação no âmbito do envelhecimento tem sido muito menos 
sistemática na Europa, em particular nos países do Sul, o que pode parecer um paradoxo dado que a 
Europa é uma das regiões mais envelhecidas do mundo. O envelhecimento é hoje encarado como um 
processo dinâmico complexo, multidimensional e multidirecional, influenciado por fatores normativos 
(ligados à idade e à história) e não normativos. Centrar a questão do envelhecimento em termos de 
processo e não de resultados, é uma das questões nucleares para a criação de um quadro de 
referência capaz de orientar a Educação e a prática gerontológica. As perspetivas teóricas lifespan e 
life course oferecem uma grelha de análise extremamente rica e robusta para construir um quadro de 
referência para a Educação no âmbito do envelhecimento e instalar a prática gerontológica. No que 
se refere à prática gerontológica, defende-se a opção por uma abordagem simultaneamente 
multidisciplinar e biopsicossocial, o que implica assumir a prática gerontológica integrada como um 
processo faseado, dada a complexidade e multiplicidade dos problemas do ir envelhecendo. Quanto 
ao uso da investigação na prática gerontológica, autores ligados à prática baseada-na-evidência 
colocam em destaque a necessidade de os profissionais da área do social fornecerem um argumento 
válido para a tomada de decisão relativamente aos planos de intervenção. Atualmente assiste-se à 
necessidade de basear a intervenção da área do social não em opiniões, mas sim em procedimentos 
empiricamente sustentados. Neste sentido, considera-se que a eficácia da intervenção corresponde à 
obtenção de benefícios claros, num curto espaço de tempo, e a baixo custo. Daí, a nossa proposta de 
prática gerontológica integrada baseada na evidência. 

Palavras - chave: Envelhecimento / Educação e Formação / Prática Gerontológica / Gerontologia 
/ Gerontologia Social 

Abstract  

This paper aims to contribute to the analysis and discussion of Education and Training in 
Gerontology. Unlike the USA, in Europe this Education and Training seems to be much less 
systematic, particularly within the Southern countries. This situation may seem paradoxical, given that 
Europe is one of the most aged region of the world. Today aging is seen as a complex dynamic, 
multidimensional, and multi-directional process, influenced by normative and non-normative factors. 
Focusing on aging in terms of process rather than results is one core issue to develop a framework in 
order to guide the Education and gerontological practice. The lifespan and life course theoretical 
perspectives offer an extremely rich and powerful analytical tool to guide Education and gerontological 
practice. In what concerns the gerontological practice, we advocate the adoption of a simultaneous 
biopsychossocial multidisciplinary approach, which involves taking the integrated gerontological 
practice as a progressive process, given the complexity and multiplicity of aging. Regarding the use of 
research in professional practice, researchers that study evidence-based practice highlight the need 
for professionals to provide a valid argument for decision-making in intervention. Currently it is 
demanding to ground social intervention in empirically studies, rather than in opinions. This way, the 
intervention efficacy may show significant results and good cost-benefits. Hence our proposal on 
integrated gerontological evidence-based practice. 

Key-words: Aging / Education and Training / Gerontological Practice / Gerontology / Social 
Gerontology 
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Introdução 

O envelhecimento é um dos fenómenos que está na ordem do dia, quer em termos académicos, 
quer ao nível da investigação científica. De acordo com Sowers e Rowe (2007), o envelhecimento é 
um processo progressivo de mudança a nível biológico, psicológico e ao nível da estrutura social dos 
indivíduos. No entanto, como referem os autores, em termos mundiais a população não está a 
envelhecer de modo uniforme: Europa – 20%; EUA – 16%; Oceânia – 13%; América Latina e 
Caraíbas – 8%; Ásia 9%; África – 5%. Segundo a mesma fonte, estimativas da ONU para 2050 
apontam que 21% da população terá 60+ anos. Ou seja, dentro de poucas décadas, 1 em cada 5 
pessoas terá 60 ou mais anos.  

Do ponto de vista teórico, há consenso sobre o entendimento de que o envelhecimento é um 
processo ao longo da vida (lifelong process), como alertam alguns dos autores de referência na 
Sociologia Life-course e na Psicologia Life-span (e.g., Bengtson, Gans, Putney, & Silverstein, 2009; 
Baltes, Lindenberger, & Staudinger, 2006). Ao longo deste processo, diferentes experiências de vida, 
influenciadas pela Biologia e pela Cultura, vão contribuindo para a capacidade de reserva cognitiva, 
emocional e relacional nos últimos anos da vida.  

Além disso, é preciso ter em atenção que a capacidade funcional dos sistemas biológicos aumenta 
durante os primeiros anos de vida, atinge um pico no início da vida adulta (early-adulthood) e, 
naturalmente, declina a partir daí. Na maior parte dos países (mas não em todos), as pessoas 
passam por uma longa infância e uma longa velhice. A nível mundial, as mulheres vivem mais tempo, 
portanto, na maior parte dos países, há um predomínio de mulheres. Devido à sua longevidade, as 
mulheres têm maior probabilidade de ter doenças crónicas.  

A propósito das tendências atuais e desenvolvimentos futuros da Gerontologia, Paul (2012) afirma 
o seguinte:  

“A Gerontologia é uma nova área científica dedicada ao estudo do envelhecimento humano e das 
pessoas mais velhas. Corresponde a uma visão integrada do envelhecimento que agrega os 
contributos de várias áreas científicas, como a Biologia, a Psicologia e a Sociologia, para citar apenas 
algumas, mas que se constitui como novo campo do saber, ao criar abordagens e modelos 
explicativos sobre o ser humano e o seu curso de vida” (p. 1) 

De acordo com Jamieson (2002), a Gerontologia é um campo de estudo multidisciplinar do 
envelhecimento. Constrói-se com base nas Ciências Físicas e nas Ciências Sociais, mas também 
inclui as Artes e as Humanidades. Enquanto as Ciências Físicas, com uma longa tradição, estão 
focalizadas nos aspetos biológicos do envelhecimento, a Gerontologia Social desenvolveu-se em 
meados do século XX como campo de estudo do envelhecimento em contexto social. É neste sentido 
que Jamieson (2002) defende a necessidade de um quadro de referência teórico que seja sensível ao 
ageing em vez de the aged. Dada a relevância deste assunto, analisaremos ao longo deste trabalho a 
questão do envelhecimento como processo ao longo da vida.  

Relativamente à prática gerontológica, Richardson e Barusch (2006) consideram que, embora a 
nomenclatura varie, genericamente a prática gerontológica ocorre num processo faseado: escuta, 
avaliação e intervenção. Em termos genéricos, a fase inicial de escuta é entendida pelos profissionais 
como sendo da ordem da construção de uma relação de confiança entre profissional e cliente. Por 
seu turno, a fase da avaliação engloba o uso do guia prático ABCDEF (a desenvolver mais adiante), 
que se baseia numa perspetiva multidisciplinar e biopsicossocial. Finalmente, a fase da intervenção 
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incorpora aspetos micro e macro, conjuntamente com intervenções básicas e especializadas. No 
entanto, a este faseamento é necessário acrescentar outros parâmetros, de modo a tornar este 
campo de prática mais robusto face à complexidade e multiplicidade dos problemas das pessoas 
idosas. 

Um dos aspetos relevantes relativamente ao campo da prática profissional prende-se com a 
diversidade de termos usados para fazer referência aos profissionais envolvidos, cenários/settings de 
atuação ou ainda serviços prestados. Por conseguinte, no presente texto e sempre que se justificar, 
manteremos no original os termos. É nosso entendimento que esta opção poderá mais facilmente 
abrir a discussão entre aqueles que neste momento têm a responsabilidade da Educação e Formação 
dos profissionais de âmbito gerontológico. Assim, ao longo do presente texto vamos: (1) analisar 
algumas das tendências no exercício da Gerontologia e a questão da qualificação de recursos 
humanos para lidar com o fenómeno do envelhecimento humano; (2) defender a necessidade de um 
quadro de referência teórico sensível ao ageing em vez the aged; (3) propor um modelo de Prática 
Gerontológica Integrada baseada na evidência. 

 

Tendências no Exercício da Gerontologia e a Qualificação de Recursos 
Humanos para Lidar com o Fenómeno do Envelhecimento 

Relativamente às tendências no exercício da Gerontologia, Sowers e Rowe (2007) identificam 
duas tendências a nível mundial: (1) cuidados de base comunitária (community based care) e (2) 
suporte filial (filial support). 

Cuidados de base comunitária. Este tipo de cuidados usa uma abordagem integrada e 
compreensiva “to the special needs of olders persons, their families, and the community” (Sowers & 
Rowe, 2007, p. 8). Este tipo de abordagem envolve e exige a colaboração inter-organizacional e 
cooperação interdisciplinar. A este propósito, os autores supracitados afirmam o seguinte: 

“A community-based approach in social services and health care is a strategic approach to meet 
the mounting demands for integrated health and social services to the elderly. (…) Typically, self-
care, informal care, and formal care are provided within this approach and the care often includes 
prevention, curative care, rehabilitation, palliative care, and terminal care. These integrated 
services may be delivered in a variety of settings including home or residential care settings” (p. 8, 
sublinhado nosso).  

Dito de outro modo, os cuidados de base comunitária (auto-cuidado, cuidado informal e cuidado 
formal) podem desenvolver-se com metas muito diversas que vão desde a prevenção, tratamento, 
cuidados paliativos, entre outros. 

Suporte/apoio filial. De acordo com Sowers e Rowe (2007), em muitos países, as famílias 
confrontam-se “with increasing pressure to provide care for their elderly family members” (p. 8). Como 
consequência, alguns países legislaram no sentido de orientar a prestação de cuidados aos mais 
velhos no seio da família. Na China, por exemplo, esta obrigatoriedade está estabelecida na “Mariage 
Law” e o Governo de Singapura fornece incentivos às famílias que cuidam dos seus idosos.  

No entanto, de acordo com a investigação, as políticas que obrigam os familiares a prestar 
cuidados aos seus idosos parecem levar a consequências nefastas. Como alertam Sowers e Rowe 
(2007), deixar que as famílias escolham o melhor para os mais velhos dentre um leque de cuidados 
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possível, poderá ser uma abordagem mais eficaz do que legislar sobre o assunto como se pode 
observar pelo extrato seguinte: 

“As a result, it appears that policies and interventions that provide universal access to a continuum 
of care alternatives that facilitate rational health care decision making by families and that empower 
and sustain family members who choose to care for elderly relatives may be a more effective 
approach than legislating caregiving. In fact, a new approach that gives the elderly or their family 
members the power to hire, train, supervise, and fire workers assigned to them for home or 
community-based services may provide better quality of life care for the elderly” (pp.8-9). 

Considerando que o envelhecimento da população é um fenómeno que se observa à escala 
mundial, importa atualmente, com base na teoria e investigação produzidas no domínio, orientar as 
políticas e as práticas de modo a garantir qualidade de vida e bem-estar na velhice.  

Qualificação de recursos humanos em Portugal. Relativamente a este assunto, Fernandes 
(2007) desenvolveu um estudo com o objetivo de: (1) definir de um quadro conceptual com vista à 
compreensão do envelhecimento; (2) caracterizar os serviços disponibilizados aos mais velhos e a 
procura de serviços, identificando necessidades não satisfeitas, (3) identificar as necessidades 
existentes e emergentes deste grupo populacional, (4) identificar oportunidades de criação de 
empresas e de emprego neste âmbito e (5) caracterizar as políticas e instrumentos de intervenção.  

Assim, o estudo descreve, por um lado, os serviços disponibilizados às pessoas mais velhas no 
nosso país e os recursos humanos associados com base em dados recolhidos via questionário junto 
de 340 “entidades prestadoras de serviços à população sénior” (Fernandes, 2007, p. 136) e, por 
outro, as necessidades e aspirações de pessoas com mais de 50 anos identificadas com recurso a 
um questionário. A partir deste conhecimento, a autora identificou e caracterizou perfis profissionais 
considerados necessários para responder às exigências decorrentes do envelhecimento populacional 
e individual. 

No que às instituições com serviços para os mais velhos se refere, foi possível constatar que 
apresentam constrangimentos de inovação, qualificação dos serviços e diversificação da oferta. 
Especificamente foram identificados constrangimentos financeiros, de contratação de recursos 
humanos técnicos, e de qualificação dos recursos humanos e das direções. Além disso, estas 
instituições parecem conhecer as necessidades/problemas das pessoas mais velhas a quem prestam 
serviços, destacando-se como mais salientes a solidão/isolamento (decorrentes da redução das redes 
sociais) e a escassez de respostas ajustadas às condições de saúde e de dependência. Em termos 
de visão estratégia estas instituições orientam-se para a melhoria dos serviços que prestam e para o 
desenvolvimento de novos serviços em que o desenvolvimento pessoal parece ter um destaque 
acentuado. Em termos de recursos humanos, os resultados evidenciaram ainda “um peso significativo 
das direções (segmento mais envelhecido)” (Fernandes, 2007, p. 239) e um reduzido número de 
técnicos que contrasta com um número elevado de pessoal não técnico, o que contribui para a 
escassez de diversificação dos recursos humanos técnicos e a impossibilidade da 
multidisciplinaridade. Globalmente, existe uma baixa qualificação dos recursos humanos, baixos 
níveis salariais, reduzidas possibilidades de progressão profissional e acesso muito limitado a 
formação que aumente o nível de qualificação profissional. 

Apesar destes serviços terem vindo a crescer nos últimos anos, não apresentam especialização, 
não revelam capacidade para responder à cada vez maior heterogeneidade característica deste 
grupo populacional, e não se mostram capazes de orientar a sua intervenção numa linha preventiva, 
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“não integrando uma perspectiva mais ampla, sustentada no conhecimento gerontológico” 
(Fernandes, 2007, p. 239). Neste sentido, “as necessidades de formação das diferentes categorias 
são indicativas da ausência de especialização na área gerontológica” (idem, p. 239). Este cenário, 
isto é, a indiferenciação dos recursos humanos, tende a comprometer a qualidade dos serviços e dos 
cuidados proporcionados, assim como a capacidade destas instituições diversificarem e qualificarem 
os serviços que prestam e inovarem. 

Em termos das necessidades e aspirações das pessoas com mais de 50 anos, foram identificadas 
as dificuldades de saúde (51,6%), dificuldades financeiras (26,1%) e solidão (25%) como as mais 
prevalentes. Já ao nível das aspirações, os participantes apontaram a manutenção da saúde (35,6%) 
e o convívio com a família e melhoria destas relações (18,3%). A maioria das pessoas avaliadas 
mostra preferência por envelhecer em casa (42,1%), considera prioritário em termos de prevenção a 
vigilância periódica da saúde (96,7%), e em termos de serviços destacam os serviços no/ao domicílio 
(68,8%), serviços de saúde de proximidade (49,5%) e transporte coletivo facilitado (41,3%). Além 
disso, os resultados mostram que este grupo reconhece a necessidade de novas tipologias de 
serviços, mas tem dificuldade em concretizar o tipo ou natureza dos mesmos, mostrando, no entanto, 
preferência por acompanhamento, atividades físicas e atividades informativas/formativas que podem, 
na sua opinião, ajudar a envelhecer com mais qualidade. 

Da articulação dos resultados relativos às instituições com os resultados relativos às pessoas com 
mais de 50 anos é possível verificar que se destacam três domínios: (1) melhoria das instalações e 
diversificação dos serviços, (2) diversificação das atividades de ocupação dos clientes de modo a 
promover e estimular o convívio e (3) aumentar o pessoal técnico com formação específica no 
domínio do envelhecimento, particularmente ao nível da capacidade de escuta e relação interpessoal. 

Tendo em conta este cenário, Fernandes (2007) admite que os serviços se estruturem em torno de 
quatro eixos: (1) promoção da autonomia/desenvolvimento pessoal, (2) melhoria da casa e da 
acessibilidade, (3) serviços de proximidade polivalentes que respondam a problemas que limitam a 
autonomia, e serviços especializados (temporários ou de longa duração) para situações de maior 
complexidade e/ou limitação. Em termos profissionais destacam-se as “funções de cuidar, de 
acompanhar, de reabilitar” (Fernandes, 2007, p. 244).  

Face a este contexto, a autora assume que “Os resultados apresentados permitem admitir o 
aumento no emprego em todas as profissões ligadas a esta área, em especial em serviços de 
proximidade, polivalentes, facilitadores da resolução de problemas redutores da autonomia e da 
promoção da inserção social. Podemos considerá-los como verdadeiros “nichos” de oportunidades, 
tanto para o terceiro sector como para o setor privado lucrativo” (Fernandes, 2007, p. 222) pelo que a 
necessidade de formação e qualificação dos profissionais das instituições com serviços para os mais 
velhos, assim como o desenvolvimento de novos perfis profissionais no âmbito gerontológico se 
assumem como preponderantes. Na mesma fonte, a autora defende mesmo que a “qualificação 
constitui a chave do sucesso da sua continuidade ou da sua implementação, no caso das novas 
respostas” (p. 222).  

Em termos da qualificação profissional, a autora aponta dois grupos: (i) “pessoal que se relaciona 
com os clientes, que intervém, que cuida”; e (ii) dos que gerem as instituições, sabendo que o “centro” 
é o cliente, a pessoa e o seu projecto” (Fernandes, 2007, p. 245). 

Já em termos da educação/formação “dos recursos humanos nos serviços de âmbito 
gerontológico” (Fernandes, 2007, p. 222) considera que a oferta educativa/formativa deve ser 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 

 16 

diversificada nos vários níveis de educação/formação e em termos da especialização e/ou da 
formação continuada (ao longo da vida). Especificamente defende que a “formação exige a definição 
de referenciais programáticos, a adequar em função do tipo de formação – inicial, contínua, 
especializada ou pós-graduada – e em função do perfil, funções e competências/capacidades a 
adquirir pelos profissionais através do processo formativo.” (Fernandes, 2007, p. 225), sendo que a 
educação/formação neste domínio é indissociável do ensino e da investigação. Note-se que em 
Portugal, é na última década que a educação e a formação no âmbito do envelhecimento tem vindo a 
aumentar no Ensino Superior Público e Privado. Actualmente, ao nível do 1.º Ciclo de Estudos 
existem sete licenciaturas no âmbito do envelhecimento, das quais quatro se situam no ensino público 
e três no ensino privado, e a grande maioria (n = 6) no ensino superior politécnico. Já ao nível do 2.º 
Ciclo de Estudos, existe um número muito superior de formações de âmbito gerontológico quando 
comparados com a formação de licenciatura. 

 

Da Necessidade de um Quadro de Referência Teórico Sensível ao “Ageing” em 
vez “The Aged” 

Centrar a questão do envelhecimento em termos de processo e não de resultados, é uma das 
questões nucleares na análise do fenómeno do envelhecimento humano. Kahana e colaboradores 
(2005, 2012), na sua análise crítica dos modelos de envelhecimento bem-sucedido, separam os 
modelos orientados para resultados (e.g. Rowe & Kahn, 1998), dos modelos centrados no processo 
(e.g. P. Baltes & M. Baltes, 1990). 

Do ponto de vista teórico e empírico podemos encontrar em Paul Baltes e na sua equipa (1987, 
1990, 1997, 2000, 2003, 2006) material suficientemente robusto para pensar o envelhecimento do 
ponto de vista individual. Já no que ao envelhecimento coletivo se refere, os trabalhos de Glen Elder 
(1974/1998) em termos da perspectiva life course, bem como os de Dannefer (2003, 2009), entre 
outros, podem ser úteis para pensar os efeitos da estrutura social e as (des)vantagens cumulativas ao 
longo do curso de vida, sendo que a estrutura social coloca um sério limite à agency individual. Mas 
não sendo este o lugar para discutir esse assunto, e conscientes de que para dançar o tango são 
precisos dois, como alerta Settersten (2010), para efeitos desta análise vamo-nos focalizar num dos 
pares desta dança e adoptar uma perspectiva life-span, na linha do Grupo de Berlim. 

A ideia de desenvolvimento e envelhecimento como estando sujeito a múltiplas influências está 
claramente expressa nos trabalhos iniciais de Baltes e seus colaboradores, como se pode observar 
pela sua biografia académica (Baltes, 2000). Adoptando uma posição de desenvolvimento contrária 
ao que vigorava na época, sendo um bom conhecedor dos trabalhos de Piaget e dos modelos de 
processamento da informação, Baltes constrói uma nova visão do desenvolvimento e do 
envelhecimento, elaborando um modelo específico (modelo de Otimização Seletiva com 
Compensação, SOC) que engloba aspectos gerais e domínio específico, para ilustrar o processo 
adaptativo ao longo da vida.  

Neste processo adaptativo há três elementos e processos que interatuam (Baltes, 1987). Primeiro 
há um elemento de seleção (S), que se refere a um aumento na restrição decorrente do leque de 
potencial adaptativo. O segundo elemento corresponde à otimização (O), sendo que as pessoas se 
envolvem em comportamentos, aumentam as suas reservas gerais e maximizam as suas escolhas 
em termos qualitativos e quantitativos. O terceiro elemento, compensação (C) resulta (tal como a 
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seleção) do leque de plasticidade ou potencial adaptativo. Este modelo é ilustrado com o pianista 
Rubinstein, que aos oitenta e tal anos continuava a dar concertos em público. Numa entrevista 
Rubinstein explicava como procedia para continuar em palco: (a) reduziu o número de peças que 
tocava (seleção), (b) tocava muitas vezes as peças escolhidas (otimização) e, finalmente (c) inventou 
uma estratégia pessoal que consistia em abrandar antes dos rápidos, de forma a acentuar os 
contrastes entre acordes rápidos e lentos (compensação). A individualização destas estratégias é 
fundamental, pois é preciso atender aos interesses, saúde, preferências e recursos das pessoas. 
Este exemplo é particularmente ilustrativo do envelhecimento bem-sucedido. 

Para elaborar uma nova perspetiva acerca do envelhecimento bem-sucedido (EBS), P. Baltes e M. 
Baltes (1990) inspiram-se em Cícero (106-43 a. C.), homem de Estado e filósofo da Roma antiga, que 
escreveu um ensaio – De Senectute - por volta dos seus 60 anos, para demonstrar que a velhice não 
é uma fase de declínio e perda. Se o processo for bem conduzido, defende Cícero (1998), a velhice 
pode ser uma fase de mudança positiva e de funcionamento produtivo. No seu ensaio, Cícero tenta 
explanar o seu raciocínio, num diálogo imaginário com Catão-o-Velho – em torno de quatro 
pressupostos centrais, que vão ser contraditados ao longo do dito ensaio: (1) a velhice afasta as 
pessoas dos negócios; (2) o vigor da juventude está ausente na velhice; (3) a velhice está privada de 
prazeres; (4) a velhice significa proximidade da morte. Cícero defende uma visão otimista da condição 
humana e do processo de envelhecimento, o que P. Baltes e M. Baltes (1990) designam por uma 
“visão optimista, uma utopia psicológica baseada no poder da mente humana para desenhar e 
controlar os pensamentos, os sentimentos e as aspirações para além dos constrangimentos da 
Biologia” (p. 3). É nesta linha de pensamento que os autores ao apresentar o modelo de Otimização 
Seletiva com Compensação (SOC), fazem uma chamada de atenção para o facto de “um corpo que 
envelhece, com as suas capacidades de reserva reduzidas e um aumento de vulnerabilidade face à 
doença, é apenas uma parte da história” (p. 3).  

Em termos de critérios para o envelhecimento bem-sucedido, P. Baltes e M. Baltes (1990) 
consideram que é necessário tomar em consideração critérios múltiplos (i.e., multicriteria approach), 
dentre os quais se destacam: duração da vida (longevidade); saúde física; saúde mental; eficácia 
cognitiva; competência social e produtividade; controlo pessoal; satisfação com a vida. Na ausência 
de consenso quanto à inter-relação e relativa importância de cada um dos critérios anteriormente 
enunciados, os autores mencionados apresentam sete proposições que remetem o EBS para um 
processo ao longo da vida. 

Partindo deste quadro de proposições sobre o processo de envelhecimento, P. Baltes e M. Baltes 
(1990) derivam uma série de guidelines para orientar o envelhecimento bem-sucedido em termos 
individuais e coletivos, sendo que esta ideia vai surgir mais tarde a propósito da sabedoria, life 
longings e desenvolvimento ótimo (Scheibe, Kunzman, & Baltes, 2007). Pela relevância destas ideias 
para a intervenção gerontológica, apresentamos em seguida, as principais recomendações de P. 
Baltes e M. Baltes relativamente ao EBS, numa época em que a investigação empírica era ainda 
muito escassa. 

Em primeiro lugar, parece ser desejável que as pessoas se envolvam num estilo de vida saudável, 
de modo a reduzir a probabilidade de condições patológicas do envelhecimento (Proposição 1). Em 
segundo lugar, devido à heterogeneidade, direção e diversidade no processo de envelhecimento, é 
importante evitar soluções simplistas e encorajar a flexibilidade dos indivíduos e das sociedades 
(Proposição 2). Em terceiro lugar, é desejável aumentar as capacidades de reserva (Proposição 3), 
através de atividades educativas, motivacionais e atividades ligadas à saúde, bem como à formação e 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 

 18 

alimentação dos social convoys. No entender de P. Baltes e M. Baltes (1990), quanto maior for a 
capacidade de reserva, seja ela física, mental ou social, maior a probabilidade de o envelhecimento 
bem-sucedido ocorrer. No que diz respeito aos limites das capacidades de reserva (Proposição 4) e 
ao enriquecimento e papel compensatório do conhecimento e da tecnologia (Proposição 5), devido à 
perda de capacidade adaptativa, em particular nos limites da capacidade, as pessoas idosas 
necessitarão de suportes compensatórios especiais. É necessário, por isso, uma busca criativa para 
conseguir criar estilos de vida adequados à idade, próteses e outros dispositivos, ambientes amigos 
dos idosos (sobre este assunto consultar os trabalhos da FCG sobre as Cidades Amigas dos Idosos, 
na linha das Políticas de Saúde da OMS). Esta é talvez a parte menos desenvolvida da nossa cultura, 
sendo possível identificar um conjunto de situações nas mais diversas áreas da vida, nomeadamente 
a falta de suportes ambientais para as pessoas com incapacidades no tráfego, edifícios públicos, nas 
unidades de saúde, entre outros. O equilíbrio dinâmico no ratio ganhos/perdas (Proposição 6) e a 
resiliência do self (Proposição 7) sugerem a necessidade de pensar em estratégias que facilitem os 
ajustamentos à realidade “objetiva” sem perda do self. A tarefa central neste caso será apoiar os 
indivíduos a adquirir estratégias efetivas que envolvam mudanças nas aspirações e no leque de 
objetivos. No entanto, o facilitar de mudanças nas aspirações e objetivos é difícil, devido à questão de 
quando é que uma pessoa aceita o facto de estar a perder em capacidade e a sentir necessidade de 
reorientar a própria vida. Alguns autores recomendam que se utilize um ratio entre “performance 
standard/ capacity ratio”, associado à noção de “just manageable difficulty” (consultar P. Baltes & 
M.Baltes, 1990, p. 20). Através desta estratégia pode-se reunir informação em que a realidade 
objetiva exigirá a aceitação da perda. Esta estratégia é consistente com a posição de que a 
dependência na velhice pode ser uma estratégia efetiva para evitar sobrecarregar ou esgotar a 
própria reserva, como observa mais tarde M. Baltes (1996) nos seus estudos empíricos a propósito 
das múltiplas faces da dependência. 

Posteriormente, P. Baltes vai rever algumas das ideias aqui defendidas, sobretudo face aos 
resultados da investigação empírica relativamente à 4.ª idade, que se mostrou a forma mais 
incompleta da arquitetura humana (Baltes, 1997; Baltes & Mayer, 1999; Baltes & Smith, 2003; Baltes, 
Lindenberger, & Staudinger, 2006). A sua entrada no estudo sistemático da sabedoria – construto 
nuclear nas pragmáticas da mente – não é mais do que a tentativa de reunir evidência sobre a utopia 
do ideal de funcionamento da orquestração perfeita da mente e virtude (Bastos, Faria, & Moreira, 
2012; Gonçalves, 2012). Dada a complexidade deste processo, retomamos aqui as palavras 
cautelosas de P. Baltes e M. Baltes (1990, p. 21): “É provável que não haja um conjunto único de 
condições, nem uma trajectória única de envelhecimento que possa ser classificada como a forma de 
envelhecimento bem-sucedido ou óptimo.”  

Em síntese, a perspectiva Life-span de Baltes e colaboradores (1990, 1997, 2003, 2006) mostra-
se extremamente útil para pensar quer a formação dos gerontólogos quer para orientar a prática 
profissional, na medida em que assumindo a incompletude da ontogenia humana apresenta um 
conjunto de princípios e evidência empírica, que não se pode ignorar. 
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Prática Gerontológica Integrada Baseada na Evidência: Uma Abordagem 
Simultaneamente Multidisciplinar e Bio-Psico-Social 

Antes de mais, importa situar a prática profissional do âmbito do envelhecimento. Considerando 
que a Gerontologia, como refere Paúl (2012, p. 1), “é uma nova área científica dedicada ao estudo do 
envelhecimento humano e das pessoas mais velhas” e assumindo que a Gerontologia Social foi o 
“termo usado por Clark Tibbits em 1954 para descrever a área da Gerontologia que se ocupa das 
condições sociais e socioculturais sobre o processo de envelhecimento e das consequências sociais 
desse processo”, como refere Neri (2008, p. 96), na linha de Fernandez-Ballesteros (2004), importa 
neste momento situar o campo de ação dos novos profissionais de âmbito gerontológico.  

Relativamente a este assunto, Naleppa e Reid (2003), a propósito de “The continuum of care”, 
apresentam as várias opções de serviços “to assist a person with social, financial, medical, and 
personal care services” (p. 20), que pela relevância da informação aqui se transcreve no original: 
“sennior centers”, “telephone reassurance”, “nonmedical home care”, “nutricial services”, “personal 
care”, “skilled home health care”, “hospice”, “respite and adult day care”, “housing and sénior living 
arrangements”, “hospitals”, “nursing homes”. Como se pode observar da listagem anterior, no 
“continuum of care” estão serviços muito diversos que são prestados por profissionais das áreas do 
social e da saúde.  

No que à prática Gerontológica diz respeito, na mesma fonte (Naleppa & Reid, 2003), numa 
secção intitulada “Human service professions in gerontological practice” pode ler-se que vários são os 
profissionais que prestam serviços neste âmbito, designadamente: “social worker”, “nurse”, “case 
manager”, “discharge planner”, “therapist”, “home health care worker”, “physical therapist”, 
“occupational therapist”. De todos as profissões listadas, há uma que tem vindo a ser associada à 
prática gerontológica – o case manager / gestor de caso. Marisa Accioly (2015), a propósito da 
educação e formação dos gerontólogos no Brasil, e no caso particular da USP, referiu que a formação 
na licenciatura em Gerontologia está orientada para a Gestão de Caso. Mas se pensarmos na 
formação pós-graduada, o que se acrescenta à Gestão de Caso? Novos modelos? Acréscimo de 
procedimentos no planeamento da intervenção? Procedimentos para investigar a eficácia da 
intervenção? 

Mantendo estas questões presentes, atente-se nas recomendações de McInnis-Dittrich (2002), a 
propósito de uma abordagem biopsicossocial da avaliação e intervenção com pessoas mais velhas. 
Num capítulo introdutório, esta autora apresenta os “Settings for Gerontological Social Work”, que tal 
como anteriormente, apresentamos no original: social service agencies, home health care agencies, 
congregate living centers, adult day health care, assisted-living centers and continuum of care 
facilities, hospitals, nursing homes (pp.10-16). Novamente aqui, se tomarmos em consideração os 
profissionais que atualmente prestam serviços aos mais velhos, claramente estamos no campo da 
Saúde e do Social. No entanto, esta é apenas uma parte da história, na medida em que face aos 
custos dos serviços, não é viável um sistema de serviços profissionalizados sem sistemas informais 
de suporte / informal support systems, o que segundo Naleppa e Reid (2003) inclui aspetos tais como: 
families and caregiving, caregiving and institutionalization, friends, neighbors, and community groups. 
Perante esta situação, estamos claramente nas duas linhas de exercício da Gerontologia como 
referem Sowers e Rowe (2007): (1) cuidados de base comunitária (community based care) e (2) 
suporte filial (filial support). 
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Partindo desta análise, centremos agora a nossa atenção na Prática Gerontológica Integrada. 
Relativamente a este assunto, Richardson e Barusch (2006) consideram que, embora a nomenclatura 
varie, genericamente a prática gerontológica ocorre num processo faseado: “listening, assessment, 
and intervention stages”. Em termos genéricos, a fase inicial de escuta - “listening stage” -, é 
entendida pelos profissionais como sendo da ordem do “establishing rapport, building trust, showing 
support when they first meet the clients. A fase da avaliação – “the assessment stage” – engloba o 
uso do guia prático ABCDEF (ver mais adiante), que se baseia em perspetivas biopsicossocial e 
multidisciplinares. A fase da intervenção - “the intervention stage” - incorpora aspetos micro e macro, 
conjuntamente com intervenções básicas e especializadas. 

 

(1) Fase da Escuta Ativa 

Esta fase, de acordo com Richardson e Barusch (2006), pode ser entendida como a base para 
uma análise compreensiva dos múltiplos e complexos problemas do cliente. Nesta fase o profissional 
procura estabelecer uma relação de confiança com os clientes idosos mostrando-se capaz de gerir, 
aceitar e controlar os sentimentos, o que implica desenvolver a capacidade de busca do significado 
na conversação para identificar stressores na vida das pessoas idosas. Do ponto de vista das 
estratégias, o trabalho assenta na escuta empática com as pessoas idosas e em expressar 
sensitividade cultural e empatia cultural com as pessoas idosas. 

 

(2) Fase de Avaliação 

Durante a fase da avaliação, segundo Richardson e Barusch (2006), os profissionais continuam a 
escutar, simplesmente colocam questões mais específicas. O Guia Prático de Gerontologia – 
baseado no modelo ABCDEF – ajuda os profissionais a aplicar na prática profissional uma 
abordagem multidisciplinar e bio-psico-social com os clientes, que tipicamente apresentam problemas 
de saúde física e mental, estados subjetivos e sociais, desigualdades, entre outros. 

O modelo integrado de prática gerontológica tem 6 facetas ou dimensões a que correspondem 6 
letras (A+B+C+D+E+F), serve como uma espécie de caixa de ferramentas de avaliação e 
intervenção. Note-se que a avaliação gerontológica multidimensional surge como uma espécie de 
pronto a vestir da profissão, com protocolos internacionais mais ou menos standardizados que 
permitem proceder a um screenning do problema do cliente e a uma análise compreensiva da 
situação (análise de capacidades e necessidades do cliente) para depois traçar um plano de 
intervenção, ou seja, um fato à medida do cliente. 

Pela sua relevância, apresenta-se em seguida a descrição sumária destas dimensões do modelo: 
ações ou comportamentos (A) dos clientes, funcionamento biológico (B), cognições (C), recursos 
demográficos (D), suportes ambientais (E) e sentimentos (F). Mantemos as letras correspondentes ao 
modelo original. 

(A) A avaliação da ação e comportamentos do cliente (A – Ações, comportamentos) envolve 
proceder à avaliação sistemática do comportamento dos clientes, ou seja, como reagem aos 
problemas que apresentam. Com clientes deprimidos, por exemplo, os profissionais determinam 
como é que os seus clientes gastam o tempo, a sua participação em atividades gratificantes, quando 
dormem ou comem, ou então, quando ficam em letargia. Eles avaliam também as atividades básicas 
da vida diária (ADL), assim como as atividades instrumentais da vida diária (AIDL). Na Prática 
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Gerontológica é importante ter em conta que as pessoas idosas a viver de modo independente devem 
estar capazes de executar quer as atividades básicas (ver medidas), quer as instrumentais da vida 
diária (ver medidas). 

(B) A avaliação do funcionamento biológico e físico (B - Biologia, fatores) inclui aprender 
acerca da saúde física dos clientes idosos e predisposições biológicas. Isto requer, por vezes, 
contacto com o médico de família do cliente para obter informação acerca das condições de saúde e 
medicação atual do cliente. A avaliação do funcionamento físico tipicamente inclui diagnóstico, 
sintomas, report de saúde, dias de cama durante um período específico, recurso ao hospital ou a 
médico durante um período de tempo específico, e expressões de medo e desconforto. 

(C) A avaliação cognitiva (C - Cognição, i.e., funcionamento cognitivo, incluindo saúde mental e 
estilos de coping) habitualmente inclui questões acerca da memória de curto e longo prazo, 
orientação no tempo, lugar e pessoas. O profissional habitualmente realiza o Mini Mental State 
Examination (MMSE) para avaliar os skills cognitivos do cliente. Muitas vezes o social worker solicita 
uma avaliação especializada do funcionamento cognitivo do cliente, incluindo diagnóstico de 
demência. O profissional deve ter em atenção o estilo de coping do cliente, para compreender como é 
que ele lida com as situações de stress. Uma avaliação adequada do funcionamento cognitivo do 
cliente deve-lhe permitir discriminar quando está perante um cliente com demência ou depressão, por 
exemplo. Esta avaliação também visa averiguar dos pontos fortes e fraquezas do cliente.  

(D) A avaliação do Perfil Demográfico do cliente (D – características demográficas, i.e., idade, 
género, estatuto conjugal) revela informação importante acerca do cliente, incluindo recursos 
económicos, estatuto no trabalho, e situação conjugal. O Perfil Demográfico de um cliente idoso é 
importante por diversas razões. Por exemplo, os homens têm mais probabilidade de cometer suicídio 
do que as mulheres. O estatuto conjugal e de saúde é outra das características a considerar, uma vez 
que ser homem e não casado aumenta a probabilidade de sofrer de doença física ou depressão.  

(E) Avaliar os recursos ambientais (E - Ambiente, i.e., forças do ambiente, que inclui influências 
culturais e étnicas, bem como recursos comunitários) dos clientes idosos é fundamental porque nos 
pode dar informação sobre as redes de suporte, incluindo as suas relações com a família, amigos e 
vizinhos. Esta avaliação deve ter em conta não apenas a quantidade, mas também a qualidade das 
redes de suporte social das pessoas idosas, incluindo que recursos e serviços estão disponíveis para 
apoiar o cliente idoso. Inclui a avaliação das condições da casa, dos rendimentos, assim como o uso 
e acesso a serviços. A avaliação ambiental inclui identificar e compreender as normas culturais e 
comportamentos que aumentarão a compreensão do contexto e circunstâncias únicas do cliente, 
designadamente a visão do mundo do cliente, estilos de vida e valores. 

(F) A avaliação dos sentimentos (F - Sentimentos - estados afetivos e visões do mundo) das 
pessoas idosas revela a extensão do seu sofrimento psicológico. Por exemplo, muitas pessoas das 
atuais coortes têm dificuldades em expressar os seus sentimentos e tentam evitar as “queixas”, 
embora isto varie segundo o grupo étnico e o background cultural.  

Em síntese, este modelo de prática integrada encoraja os profissionais a ter em conta múltiplas 
fontes dos problemas das pessoas idosas. Trata-se de uma visão holística e sinérgica, que protege 
de uma Prática Gerontológica fragmentada exigindo dos profissionais da Gerontologia uma avaliação 
compreensiva que considera múltiplas dimensões.  
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(3) Fase da Intervenção 

Tal como acontece com as fases da escuta e da avaliação, na fase da intervenção os profissionais 
intervêm a vários níveis e usam várias estratégias (Richardson & Barusch, 2006). Podem, por 
exemplo, usar o Guia Prático da Gerontologia (ver modelo ABCDEF) para organizar a sua intervenção 
e assegurar uma abordagem integrativa (integrative approach). Partindo da avaliação, podem aplicar 
técnicas específicas de intervenção micro e macro que induzirão mudanças nas ações ou 
comportamentos (A) dos clientes, no funcionamento biológico (B), cognições (C), recursos 
demográficos (D), suportes ambientais (E) e sentimentos (F). 

Uma abordagem integradora da prática gerontológica que incorpore uma estratégia de intervenção 
multinível é o caminho mais eficaz para lidar com as influências múltiplas, simultâneas e interativas. 
Portanto, uma intervenção pode fazer-se simultaneamente a nível individual e ambiental. O 
profissional pode usar uma “colaborative intervention approach” (Richardson & Barusch, 2006, p. 82), 
o que significa que cliente e profissional acordam em conjunto quer o plano de intervenção (treatment 
plan) quer o modo acerca de como proceder. Dito de outro modo, profissional e cliente chegam a 
acordo acerca de O quê? (i.e., plano de intervenção/tratamento) e Como? (i.e., o caminho a percorrer 
ou como fazer para levar a bom porto o plano de intervenção / tratamento). 

Para além do que foi abordado a propósito da intervenção, é de considerar outros aspetos 
designadamente a modalidade de intervenção a adotar (por exemplo, gestão de caso, prática 
centrada na tarefa, entre outros), o nível de diretividade ou ainda o lugar da evidência / prova 
resultante da investigação científica relativamente a aspetos específicos do envelhecimento. No 
presente artigo, abordaremos aspetos ligados à diretividade do processo de intervenção, bem como o 
lugar da evidência na tomada de decisão relativamente ao processo de intervenção. 

 

(3.1) O nível de diretividade 

A avaliação da situação dos clientes idosos – a severidade e a natureza dos seus problemas, os 
seus recursos pessoais e sociais, o contexto cultural e a eficácia de determinadas intervenções – 
afeta a decisão pelo tipo de abordagem a ser utilizada na fase da intervenção: abordagem client-
centered, collaborative ou practioner-directed. Há situações em que está em causa a segurança dos 
clientes (por exemplo, numa situação de crise) em que se pode recomendar um elevado nível de 
diretividade na intervenção. Alguns autores defendem nesta fase da intervenção uma prática 
colaborativa, uma vez que a relação entre cliente e profissional muda de "subordinate recipient and 
superior to a relationship characterized by mutuallity and reciprocity” (Richardson & Barusch, 2006, p. 
83). Segundo estes autores enquanto os profissionais trazem o conhecimento profissional e skills 
para a relação de ajuda à intervenção, os clientes trazem a sua experiência única e histórias de vida. 
Uma abordagem de intervenção colaborativa, não hierárquica, é consistente com uma orientação de 
empoderamento / empowerment que se esforça por apoiar a participação dos clientes no processo de 
ajuda. Quando os clientes idosos têm recursos estáveis, os profissionais podem reforçar os sistemas 
de suporte e os skills de resolução de problemas. Isto reforça os sentimentos de auto-eficácia e auto-
determinação dos clientes. 
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(3.2) A prática baseada na evidência  

Nos últimos anos assiste-se a um esforço a nível mundial para implementar a prática baseada na 
evidência (PBE) nas mais diversas áreas dos serviços, com o objetivo de adequar a melhor técnica 
da avaliação e intervenção a um cliente em particular, assegurando a sua satisfação.  

No campo do Trabalho Social / “Social Work” o uso da prática baseada na evidência tem sido 
marcado por algumas tensões, como referem Roberts e Yeager (2004). O ponto de partida para esta 
abordagem reporta-se aos anos 70, com a obra de Mullen e Dumpson (1972) intitulada “Evaluation of 
social interventions”. No entanto, é a partir dos anos 90 que se assiste a um retomar da necessidade 
de basear a intervenção do Social não em opiniões, mas sim em procedimentos empiricamente 
sustentados. Todavia, as dificuldades de implementação de uma prática gerontológica baseada na 
evidência são grandes, como alertam Roberts e Yeager (2004): 

“However, is the scope of social work practice – which spans a multitude of service areas and 
treatment modalities including behavioral therapy, supportive counseling, marital and family 
treatment, family and children services, mental illness treatment, health care, gerontology, and 
many more – that has led to difficulties in defining contemporary evidence-based treatment in 
social work” (p. 10, sublinhado nosso). 

Segundo os autores supra-mencionados, os profissionais que operam no âmbito do Trabalho 
Social, onde está incluída a Gerontologia, dão uma contribuição única para a abordagem holística aos 
cuidados. Foi a consciência desta situação que levou à necessidade de prática baseada-na-evidência 
no Trabalho Social. Estando a Gerontologia incluída nesta área de serviços, pela mesma ordem de 
ideias é defensável que possa beneficiar deste tipo de abordagem. A prática baseada-na-evidência 
pode ser compreendida como o uso consciente, explícito e criterioso, da melhor evidência científica 
disponível na tomada de decisão de um profissional (Bastos, Faria, Amorim, & Melo de Carvalho, 
2013). Nesta linha de ideias, o melhor serviço prestado baseia-se na integração dos melhores 
resultados procedentes da investigação científica (Lofqvist, Eriksson, Svensson, & Iwarsson, 2012). 
Sobre este assunto, Cournoyer e Powers (2002) referem que no Trabalho Social baseado-na-
evidência, os julgamentos e os comportamentos dos profissionais devem ser orientados por dois 
princípios distintos, ainda que interdependentes. Em primeiro lugar, e sempre que possível, a Prática 
deve fundamentar-se em estudos empíricos, que demonstrem que certas ações realizadas com um 
determinado tipo de cliente ou sistema do cliente são suscetíveis de produzir resultados previsíveis, 
benéficos e eficazes. Em segundo lugar, cada sistema do cliente deve ser avaliado individualmente 
ao longo do tempo para determinar a extensão em que os resultados previstos estão a ser atingidos, 
como consequência direta das ações dos profissionais. 

De facto, partir da investigação para orientar a Prática e partir da Prática para delinear novos 
planos de investigação é fundamental no estado do conhecimento científico atual. Procter e Rosen 
(2004) colocam em destaque a necessidade de os profissionais identificarem, explicarem e 
fornecerem um argumento válido para as suas decisões na prática profissional. Na prática baseada 
na evidência as decisões profissionais baseiam-se, tanto quanto possível, na melhor e mais 
apropriada evidência/prova da investigação. Isto sugere que a prática gerontológica deve ser sensível 
à eficácia da intervenção, o que significa que uma intervenção tem sucesso se conseguir obter os 
resultados estabelecidos. Significa isto que os planos de intervenção precisam de ser investigados, 
cumprindo os requisitos internacionalmente estabelecidos. 
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Igualmente, Coleman e Jerrome (1999) defendem que embora os profissionais da Gerontologia 
necessitem de consumir investigação, precisam de “saber ler” a investigação. Porém, é evidente que 
uma Prática de intervenção baseada na avaliação / medida exige dispor de instrumentos de medida 
válidos e fiáveis, não apenas para avaliar os domínios / dimensões do envelhecimento do cliente, mas 
também, para avaliar as capacidades e recursos dos Profissionais do domínio. Daí a necessidade de 
avaliar de modo adequado, por exemplo, as crenças relacionadas com a importância da investigação 
científica na Prática Profissional no domínio do Social em geral e da Gerontologia em particular. 

 

Algumas Notas Finais 

Se considerarmos o tema deste trabalho, relativamente à proposta apresentada por Richardson e 
Barusch (2006), há um aspeto que se destaca: a fase relativa à avaliação está muito mais 
desenvolvida do que a fase da intervenção. Em nosso entender não é por acaso. O difícil é conseguir 
passar da avaliação multidimensional para uma análise compreensiva do problema do cliente (que 
apresenta múltiplos e complexos problemas) e traçar um plano de intervenção orientado para 
objetivos específicos, bem como monitorizar o processo com vista aos resultados a obter. Nessa 
altura, em termos do Plano, que modalidade de intervenção adotar? Gestão de Caso? Prática-
centrada-na-tarefa? Outra? 

Atualmente, na literatura é possível encontrar uma grande diversidade de modalidades de 
intervenção. Por exemplo, Joyce Lishman (2007) apresenta várias propostas de intervenção, embora 
nem todas destinadas a populações idosas: cognitive behavioural social work, task-centred practice, 
crisis intervention, family therapy and practice systemic, group care, entre outros. Por seu turno, 
Robert e Yeager (2004) apresentam uma grande diversidade de modelos de intervenção mas, à 
partida, operam dentro de uma perspetiva evidence based. Note-se que esta mesma ideia levou 
alguns autores a construírem escalas de medida, como por exemplo a Gregory Research Beliefs 
Scale (GRBS; Gregory, 2010) para avaliar o valor da investigação na prática profissional, sendo que 
neste momento existe já um estudo piloto com a GRBS para Portugal (Lourenço, 2014). Como vimos 
anteriormente, Naleppa e Reid (2003), consideram que vários são os profissionais que prestam 
serviços no âmbito gerontológico, designadamente: social worker, nurse, case manager, discharge 
planner, therapist, home health care worker, physical therapist, occupational therapist.  

Face ao exposto, é nosso entender que há algumas opções a tomar em termos da Educação e 
Formação dos novos profissionais do envelhecimento – os gerontólogos. Em primeiro lugar, indicar 
claramente os cenários / settings onde estes profissionais vão atuar. Por exemplo, considerando os 
settings enunciados por McInnis-Dittrich (2002), cada Escola com base nos Protocolos estabelecidos 
com as instituições parceiras, onde se posiciona: predominantemente num território do Social ou da 
Saúde? 

Em termos do perfil profissional e das funções a executar, tomando em conta por exemplo, a 
classificação de Naleppa e Reid (2003) ou Lishman (2007), que modalidades de intervenção usam 
estes novos profissionais que sejam distintas de profissionais já estabelecidos? Como vimos 
inicialmente, Fernandes (2007) considera que a “formação exige a definição de referenciais 
programáticos, a adequar em função do tipo de formação – inicial, contínua, especializada ou pós-
graduada – e em função do perfil, funções e competências/capacidades a adquirir pelos profissionais 
através do processo formativo” (p. 225).  



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 

 25 

Se tivermos em atenção, os cenários / ”settings” para o exercício da profissão apresentados por 
McInnis-Dittrich (2002), observa-se que os locais de exercício profissional são também eles muito 
diversos, sendo que alguns deles parecem mais adequados do que outros para o exercício da prática 
profissional em Gerontologia: social service agencies, home health care agencies, congregate living 
centers, adult day health care, assisted-living centers and continuum of care facilities, hospitals, 
nursing homes. 

Se tomarmos em consideração o que fazem estes profissionais, e tivermos como referência o 
modelo de prática gerontológica integrada baseada-na-evidência, com as três fases (escuta, 
avaliação e intervenção), sendo que a avaliação compreensiva multidimensional compreende seis 
dimensões (modelo ABCDEF), e que a isto ainda acresce a uma prática de intervenção baseada-na-
evidência, é evidente que o nível de competências exigido (entendendo competência como uma 
espécie de chapéu que abriga conhecimento científico no domínio, capacidades simples e complexas, 
bem como atitudes comportamentais e éticas ligadas ao exercício da profissão) observamos que esta 
situação é incompatível com uma formação de curta duração. Nesse caso, o que se recomenda? 

Antes de mais, proceder ao levantamento do que se está a fazer em Portugal a nível pré e pós-
graduado. Neste sentido, foi já realizado por nós um primeiro Seminário sobre Avaliação e 
Acreditação dos Cursos do âmbito do Envelhecimento no IPVC-ESE de Viana do Castelo (Bastos, 
Faria, Moreira, & Gonçalves, 2015) onde se deu início a uma discussão e reflexão conjunta e à 
definição de três linhas de actuação: (1) análise a partir de referenciais nacionais e internacionais dos 
Planos de Estudos da formação de 1.º Ciclo de Estudos no âmbito de envelhecimento; (2) clarificação 
do perfil profissional e diferenciação do nível de competências profissionais entre a formação de 1.º e 
2.º Ciclos de Estudos; e (3) criação da rede nacional de Instituições de Ensino Superior com 
Educação e Formação no âmbito do envelhecimento. A ver vamos o que o futuro nos reserva. 
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Resumo 

Os estudos sobre o sentimento de comunidade (SdC) revelam que este conceito está associado a 
uma maior participação ou envolvimento na vida da comunidade, satisfação com a vida, capacidade 
para mobilização na resolução dos problemas pessoais e coletivos, autoestima, suporte social 
percebido e qualidade das relações sociais.  

A investigação sobre o SdC em contexto gerontológico é ainda parca, mas a literatura sugere a 
sua relação com o envelhecimento bem-sucedido. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre 
o SdC e bem-estar em contexto institucional dirigido à pessoa idosa. A amostra é constituída por 274 
pessoas com mais de 60 anos a frequentar diversos contextos gerontológicos: centros de dia, 
Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) e escolas séniores. 

Os principais resultados indicam um elevado sentimento de comunidade nas três tipologias de 
instituições consideradas, sendo as diferenças estatisticamente significativas mais elevadas em 
centros de dia e ERPI. O SdC apresentou uma relação positiva moderada com a satisfação com a 
vida, satisfação com suporte social e afetividade positiva. 

A pertinência desta investigação relaciona-se com a possibilidade de dar voz à perceção da 
pessoa idosa em contexto institucional e compreender medidas de planeamento e intervenção social 
no contexto gerontológico que promovam o SdC que poderá ser um catalisador para o 
envelhecimento bem-sucedido. 

Palavras - chave: Sentimento de comunidade / Pessoas idosas em contexto institucional / Bem-
estar. 

Abstract 

Studies about the sense of community (SoC) show us that this concept is related with greater 
participation or involvement in community life, satisfaction with life, mobilization capacity for solving 
personal and collective problems, self-esteem, perceived social support and with quality social 
relationships. 

Research on the SoC in gerontological contexts is still scarce, but the literature suggests its 
relationship with successful aging. The objective of this study is to analyze the relationship between 
SoC and well-being in institutional contexts  designed for the elderly. The sample of this study consists 
of 274 persons over 60 years old attending several gerontological contexts: daycare centres, 
residential structures for the elderly and senior schools. 

Results show us a high sense of community in all three types of the institutions under study, with 
statistically significant differences, higher in day centers and residentials for the elderly. The SoC also 
revealed a moderate positive correlation with life satisfaction, satisfaction with social support and 
positive affectivity. 

The relevance of this research rests on the possibility of giving voice to elderly perceptions in 
institutional context and to frame planning and social intervention measures in these contexts in order 
to promote the SoC, seen as a catalyst for successful aging. 

Key-words: Sense of community / Older people in institutional contexts / Well-being. 
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Introdução 

Comunidade é ainda um conceito ambíguo e complexo no âmbito das ciências sociais (Mannarini 
& Fedi, 2009) que continua a desafiar uma definição precisa (Silva, 2012). Porém, autores referem-se 
a este conceito sugerindo uma identidade que enfatiza a unidade, a espontaneidade, as emoções, a 
coesão e a estabilidade (e.g. Wiesenfield, 1996; Young, 1990). A mesma dificuldade ocorre no que 
concerne ao conceito de sentimento de comunidade (Mannarini & Fedi, 2009).   

O sentimento de comunidade (SdC) é definido como um sentimento de pertença a uma 
comunidade por parte dos seus membros. Estes membros preocupam-se uns com os outros e com o 
grupo e existe uma crença partilhada de que as suas necessidades serão satisfeitas através do 
compromisso de permanecerem juntos (McMillan & Chavis, 1986). 

Com o crescimento da população idosa em larga escala, a investigação nesta área assumiu-se 
como uma necessidade premente, tendo-se desenvolvido de forma exponencial para responder às 
suas necessidades específicas de cuidado. Contudo, a maioria dos estudos sobre envelhecimento 
têm focado largamente as questões de saúde (doenças relacionadas com a velhice), entendidas 
como o rumo mais adequado dado o momento de rápido envelhecimento populacional (Sousa, 2009). 
Porém, apesar de a saúde ser uma área de inquestionável importância de intervenção, torna-se 
necessário explorar outras áreas de igual relevo que se inserem numa perspetiva mais normativa 
desta fase da vida. Neste sentido, este estudo procura analisar a perceção do SdC em pessoas 
idosas em contexto institucional e a sua relação com o bem-estar (satisfação com a vida, suporte 
social e afetividade). A pertinência desta investigação relaciona-se com a possibilidade de dar voz à 
perceção da pessoa idosa em contexto institucional e compreender medidas de planeamento e 
intervenção social no contexto gerontológico, no sentido de potenciar um envelhecimento bem-
sucedido. 

Além disso, a literatura salienta a pertinência de os estudos sobre o SdC com pessoas idosas 
serem desenvolvidos sob uma abordagem multidisciplinar; isto é, sob o olhar de profissionais de 
diferentes áreas (psicologia, educação, enfermagem, gerontologia, entre outros) (Brossoire, 2003). 
Assim, os autores deste estudo vão ao encontro deste reconhecimento respondendo com o olhar de 
várias áreas de especialização.  

 

Sentimento de comunidade: significado e contextos de investigação 

Sarason (1974) introduziu e descreveu o sentimento psicológico de comunidade como “o 
sentimento de que fazemos parte de uma rede de relacionamentos de suporte mútuo, sempre 
disponível e da qual podemos depender” (Sarason, 1974, p. 1). Assim, o SdC transcende o 
individualismo e mantém-se na interdependência do relacionamento com os outros e nas expectativas 
que temos deles. Não se reduz apenas ao facto de se possuir relacionamentos com amigos (Chaskin, 
Brown, Venkatesh, & Vidal, 2001; Putnam, 2000); é algo desenvolvido ao longo do tempo, através da 
partilha de valores coletivos, crenças e interesses (Chaskin et al., 2001). 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 

 

 

 

32 

Na sua definição do conceito de comunidade, Sarason (1974) não se refere somente à 
comunidade territorial, cuja definição assenta num determinado limite geográfico (e.g. localidade, 
bairro, cidade ou região), mas também inclui uma dimensão relacional e organizacional, caracterizada 
por redes de relações (e.g. comunidades espirituais; grupos de voluntariado; grupos com interesses 
comuns) (Bramston, Pretty, & Chipuer, 2002; Prezza & Costantini, 1998).   

Todavia, é com McMillan e Chavis (1986) que o conceito de SdC é conceptualizado. Estes autores 
operacionalizam-no em quatro elementos essenciais que definem as suas qualidades específicas e 
caracterizam o que o indivíduo deve experienciar para desenvolver o SdC: i) estatuto de membro 
que se afirma pela articulação de quatro componentes (membership): 1) é definido como o sentimento 
de pertença à comunidade ou a partilha de afinidades pessoais; 2) refere-se ao sentimento de que se 
tem investido parte de si mesmo para se tornar um membro e, portanto, se tem esse direito de 
pertença; 3) a existência de fronteiras ou limites que definem quem pertence e quem não pertence ao 
grupo (nós versus os outros) e permitem identificar em quem se pode confiar; 4) a segurança 
emocional dentro do grupo emerge do sentimento de que se pode ser verdadeiro dentro do grupo, de 
que se pode dizer aquilo que se pensa ou sente; ii) influência (influence): trata-se de um conceito 
bidirecional uma vez que se refere à perceção ou sentimento de que os membros de uma coletividade 
podem fazer a diferença para o grupo e que o grupo pode ser importante para eles. Estas influências 
devem ser interdependentes de modo a criar uma esfera de influência que implique o 
desenvolvimento da confiança. A confiança, por sua vez, desenvolve-se a partir do uso que a 
comunidade faz do seu poder (McMillan, 1996). Mediante certas condições (regras que estabelecem 
a ordem, capacidade para tomar decisões, autoridade baseada em princípios, normas de grupo que 
permitem influência recíproca entre os membros), a confiança evolui para justiça; iii) integração e 
satisfação de necessidades (reinforcement: integration of needs): sentimento de que as 
necessidades dos membros são satisfeitas através dos recursos a que terão acesso. Este princípio 
integra o fator recompensa (estatuto, competência, sucesso, proteção); e iv) ligações emocionais 
partilhadas (shared emotional connection in time and space): reportam-se à convicção de que os 
membros partilham histórias, lugares comuns, rituais, tempo juntos e experiências semelhantes. A 
qualidade dessa partilha assume-se, para McMillan (1996), essencial à construção de uma 
comunidade pois representam os valores que sobrevivem aos membros e se tornam parte do espírito 
da comunidade. As ligações são fortalecidas através de contactos positivos, da partilha de 
experiências significativas e da valorização da participação. Décadas passadas, e o modelo de 
McMillan & Chavis (1986) continua a ser o modelo preferencial adotado pela maioria dos estudos 
sobre o SdC (Mannarini & Fedi, 2009).  

A partir da concetualização do modelo de McMillan e Chavis (1986) depreende-se que a existência 
de um forte SdC aumenta a probabilidade de as pessoas se mobilizarem no sentido de participarem 
nas soluções dos seus próprios problemas (Gusfield, 1975). O SdC promove um maior sentimento de 
identificação e uma maior autoconfiança, facilita as relações sociais, combate a solidão (Prezza & 
Constantini, 1998), contribuindo para o aumento da qualidade de vida e bem-estar individual. 

Contudo, Mannarini e Fedi (2009) chamam a atenção para a questão dos efeitos da 
modernização. Segundo estes autores, a modernização ameaça as condições que garantem que a 
comunidade se forme e persista, pois substitui laços primários e informais – de coesão social – por 
laços secundários e formais, fomentando assim a fragmentação social.  
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Baseando-nos neste pressuposto podemos inferir que, concretamente, a população idosa poderá 
sentir dificuldades de ajustamento a esta modernização e consequentemente sair lesada nas 
oportunidades de desenvolvimento do SdC. Apesar de terem vindo a ser desenvolvidos estudos no 
âmbito do sentimento da comunidade com pessoas idosas, estes incidem predominantemente sobre 
o contexto comunitário (e.g. Brossoire, 2003; Cantarero, Potter, & Leach, 2007) – assente na lógica 
de que a nossa casa será um local privilegiado para viver a velhice (uma vez que cada vez mais se 
dispõe de serviços assistenciais (médicos, psicológicos e sociais) ao domicílio - descurando assim a 
perspetiva institucional. À preferência pelos estudos em contexto comunitário poderão estar 
associadas ideias preconcebidas e enraizadas de que o contexto institucional é um local isento de 
laços de pertença, desenraizado do ambiente familiar. Além disso, importa referir a tendência para 
permanecerem no domicílio pessoas idosas sem limitações na sua funcionalidade, o que poderá de 
certa forma enviesar os resultados: pessoas idosas sem comprometimento na funcionalidade poderão 
ser também tendencialmente mais participativas e demonstrar sentimentos de satisfação superiores. 
A contribuir para este facto, está também o forte sentido de territorialidade residencial das pessoas 
idosas (Zaff & Devlin, 1998).  

Porém, Levine e Perkins (1987) adiantam que a direção da relação entre SdC e participação não é 
clara: se por um lado a participação poderá levar a elevados níveis de sentimento de comunidade, por 
outro o sentimento de comunidade poderá levar a uma maior participação. Recentemente, uma 
revisão com meta-análise demonstrou uma relação moderada, significativa e positiva entre o sentido 
de comunidade e a participação na população adulta e em contextos culturais específicos (Talò, 
Mannarini, & Rochira, 2014). 

Neste sentido, importa apurar a perceção do SdC por parte de pessoas idosas que se encontram 
em contexto institucional.  

 

Sentimento de comunidade em contexto gerontológico 

Nos últimos 40 anos, o crescente interesse pelo SdC tem despoletado a investigação em 
diferentes contextos (Hill, 1996), nomeadamente em: i) jovens em contexto escolar (Royal & Rossi, 
1996), ii) militares (Bowen, Martin, Mancini, & Nelson, 2000, 2001, 2003), iii) voluntários (Manarinni & 
Fedi, 2009; Omoto & Snyder, 2002), iv) contextos de trabalho (Lambert & Hopkins, 1995).  

Contudo, a literatura sobre a perceção do SdC em pessoas idosas é parca. Apesar disso, e 
tratando-se de uma área emergente de estudo (Brossoire, 2003), alguma investigação começa a ser 
desenvolvida nesta faixa etária (Brossoire, 2003; Cantarero et al., 2007; Silva et al., 2015; Rowles, 
1980).  

Cantarero et al. (2007) exploraram a influência dos indicadores de qualidade de vida na perceção 
do SdC nas relações de vizinhança de pessoas idosas de duas cidades do Nebraska: Schuyler e 
Crete (nos E.U.A.) e confirmaram uma forte relação entre SdC e a qualidade de vida - dados 
previamente corroborados por outros autores (e.g. Young, Russel, & Powers, 2004). Outros estudos 
sobre o SdC em contexto comunitário sobre relações de vizinhança concluíram que o sentimento é 
mais forte em indivíduos: i) do sexo feminino; ii) com baixos níveis de literacia; iii) membros de 
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associações (Cantarero et al., 2007). Também Liu e Besser (2005) constataram uma forte relação 
entre a perceção do SdC na pessoa idosa e o relacionamento com organizações formais. Além 
destes estudos, também Prezza, Amici, Roberti e Tedeschi (2001) revelam alguns indicadores de 
SdC: i) anos de residência numa comunidade específica; ii) raça caucasiana; iii) ser casado; iv) nível 
de participação da sociedade; v) área de residência.  

Em contexto institucional, a literatura sobre os fatores que geram o SdC é ainda inconclusiva (Zaff 
& Devlin, 1998). Atualmente, as instituições de apoio à pessoa idosa dispõem de uma variedade de 
respostas adequadas às preferências, potencialidades e necessidades de cada indivíduo, tratando-o 
de forma singular. No entanto, estudos de Hartman, Horovitz e Herman (1975) alertam para a questão 
do isolamento: grande parte dos residentes apresenta boa recetividade à televisão por longos 
períodos de tempo, e uma não adesão aos programas sociais estabelecidos pelas instituições. Ora, 
realidades como esta poderão condicionar aspetos como a interação social entre os membros, o 
sentimento de pertença de grupo, o estatuto de membro e ligações partilhadas que caracterizam o 
SdC.   

Por outro lado, Zaff e Devlin (1998) estudaram a influência dos fatores ambientais em contexto 
institucional, concretamente em pessoas idosas que residiam em estruturas tipo “apartamento jardim” 
(garden apartments) e concluíram que as pessoas idosas que residiam neste tipo de estruturas 
apresentavam um forte estatuto de membro ou espírito. Silva (2012) explorou a associação entre o 
SdC e o bem-estar em pessoas idosas que frequentavam instituições de solidariedade social com 
atividades de ocupação de tempos livres na cidade de Cesena, Itália. De facto, as pessoas idosas 
apresentavam um elevado SdC (sem que existissem diferenças estatisticamente significativas entre 
homens e mulheres); também associado a elevados níveis de bem-estar (Silva, 2012). Contudo, 
desconhecem-se neste estudo as características ou condições associadas (e.g. grau de 
funcionalidade; dependência). As condições de saúde incapacitantes afetam a possibilidade de as 
pessoas interagirem e terem acesso à comunidade, e ao capital social que se encontra nas relações 
comunitárias. Assim, as pessoas idosas que vivem com dependência ao nível da sua funcionalidade 
e/ou falta de autonomia terão ligações com a comunidade que diferem das dos seus pares saudáveis 
por estarem menos envolvidos nas atividades propostas pela comunidade (Brossoire, 2003).  

 

Metodologia 

Objetivos 

O objetivo principal desta investigação foi o de analisar, junto de pessoas idosas, a usufruir de 
diferentes tipologias de respostas sociais, a relação entre o SdC, satisfação com a vida, perceção de 
suporte social e afetividade. Adicionalmente procurámos averiguar as variações da perceção do SdC 
- mais ou menos elevado - ao nível da satisfação com a vida, afetividade positiva, afetividade negativa 
e perceção de suporte social.  

Para levar a cabo a presente investigação empírica utilizou-se um plano de natureza não-
experimental do tipo correlacional.  
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Instrumentos 

No presente estudo foram utilizados os seguintes instrumentos para operacionalizar as variáveis: 
um Questionário de Dados Demográficos que foi construído com o objetivo de recolher informação 
demográfica relevante (idade, sexo, estado civil, nível de escolaridade, tipo de instituição 
frequentada); a Escala Breve de Sentido de Comunidade (EBSC) adaptada por Marante e Lind (2010, 
cit. in Marante, 2010); a Escala de Satisfação com a Vida (The Satisfaction with Life Scale — SWLS), 
tendo-se utilizado a versão portuguesa adaptada por Simões (1992); a Escala de Afetividade Positiva 
e Negativa (Positive and Negative Affect Schedule ou PANAS), adaptada por Simões (1993); e o 
Questionário de Suporte Social, versão reduzida (SSQ6) adaptada por Cavaleiro para a população 
idosa (2012) a partir da adaptação realizada por Pinheiro e Ferreira (2002).  

 

Amostra  

Neste estudo participaram 274 pessoas com mais de 60 anos, de 37 instituições de prestação de 
serviços, situadas em Coimbra, Tomar, Entroncamento e Torres Novas: 17 ERPI (n = 164), 16 
centros de dia (n = 66) e 4 escolas séniores (n = 44). A amostra é maioritariamente do sexo feminino 
(F = 191), com uma média de idades de 80.38 anos (DP ± 8.37; idade mínima = 60; idade máxima = 
99). Em ERPI, as pessoas idosas são tendencialmente mais velhas (M = 83.86; DP ± 6.85) do que 
em contexto de centro de dia (M = 80.03; DP = 6.94) e de escola sénior (M = 69.82; DP ± 6.77). Os 
dados da Anova e do teste  Bonferroni indicam que estas diferenças são significativas entre os três 
grupos (com valores de p < .05). No que concerne ao estado civil, 157 (57.3%) são viúvos e 64 
(23,4%) são casados (solteiros - n = 30; 19.9%; divorciados - n = 23; 8.4%). 

Também se verifica que a maioria dos inquiridos tem o equivalente ao 1.º ciclo do ensino básico (n 
= 127; 46.4%), seguidos dos que não frequentaram a escola (n = 79; 28%), dos que obtiveram um 
diploma do secundário e de licenciatura (ambos n= 17; 6.2%), dos que têm o equivalente ao 2.º ciclo 
(n = 13; 4.7%) e 3.º ciclo do ensino básico (n = 12; 4.4%). São residuais os que detêm um 
bacharelato (n = 6; 2.2%), mestrado (n = 2; .7%) ou doutoramento (n = 1; .4%). 

  

Procedimento 

Os diferentes instrumentos foram administrados por auto e hetero-preenchimento, em contexto 
institucional, de fevereiro a maio de 2015.  

Os participantes foram identificados através das instituições comunitárias de apoio à pessoa idosa 
que acederam participar na investigação. Foi solicitada autorização às direções destas instituições 
para realizar o estudo, explicitando-se-lhes os seus objetivos e os critérios de inclusão dos 
participantes: ter mais de 60 anos; estar orientado no espaço e tempo e apresentar discurso coerente. 
Foram excluídas pessoas com história de défice cognitivo. Após a obtenção da autorização solicitou-
se a indicação de um profissional para mediar o contacto entre os investigadores e os potenciais 
participantes. Os profissionais sinalizaram os potenciais participantes e disponibilizaram a informação 
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(anónima) aos investigadores de forma a assegurar os critérios de inclusão e de composição da 
amostra. A colaboração das pessoas idosas que correspondiam aos critérios de seleção foi voluntária 
e foram dadas garantias de confidencialidade e anonimato dos dados. 

Para sistematizar e realçar a informação fornecida pelos dados utilizaram-se técnicas da 
estatística descritiva e inferencial, nomeadamente a ANOVA one-Way e o o teste de correlação de 
Pearson. A normalidade (através do teste de Kolmogorov-Smirnov) e a homogeneidade da variância 
(mediante o Teste de Levene) foram avaliadas. No tratamento estatístico dos dados foi utilizado o 
programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences 21 (SPSS 21). O nível de 
significância considerado foi de 5%.  

 

Resultados 

Observando os dados descritivos no Quadro 1, i.e., médias, desvios-padrão, mínimos e máximos 
para as variáveis em estudo, no que diz respeito às pontuações obtidas pelos participantes na Escala 
de Satisfação com a Vida (SWLS),  constata-se que os valores oscilaram entre 5 e 25, estando a 
média de 16.85 (D.P.± 4.72) um pouco acima do valor médio da escala (1x5= 5; 5x5=25). 

 

Quadro 1 - Médias, desvios-padrão, mínimos e máximos para as variáveis em estudo 

 

 
SWLS SSQ6N SSQ6S EBSC PANAS - PA PANAS – NA 

n 274 274 274 274 274 274 

Média 16.85 1.44 5.14 32.10 31.02 21.13 

Desvio-Padrão 4.72 .81 .84 5.60 7.71 7.30 

Mínimos 5.00 0.00 1.00 8.00 14.00 11.00 

Máximos 25.00 4.50 6.00 40.00 53.00 42.00 

  

Analisando os resultados obtidos para a dimensão número do Questionário de Suporte Social 
(SSQ6-N), observa-se que os valores de com quem os participantes deste estudo podem contar em 
termos de suporte variam entre 0 e 4.5, situando-se a média em 1.44 (DP± .81). Apesar de o número 
de pessoas com que se pode contar ser, em termos médios, baixo, a satisfação média com o suporte 
social providenciado (avaliado pelo SSQ6-S) situa-se em valores médios positivos (M= 5.14; D.P. ± 
.84).  

As pontuações obtidas na Breve Escala do Sentido de Comunidade (EBSC) situaram-se entre 8 e 
40, com um valor médio de 32.10 e um desvio-padrão de 5.60. De referir que a média das 
pontuações se situa acima do valor intermédio dos valores possíveis (1x5= 5; 5x8=40), indicando a 
presença de um forte sentimento de comunidade percecionado. 
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No que diz respeito à afetividade positiva (PANAS - PA), os elementos desta amostra obtiveram 
pontuações acima do valor médio da escala (5x1=5; 5x11=55), oscilando entre 14 e 53, com uma 
média de 31.02 e desvio-padrão 7.71. Por sua vez, as pontuações obtidas pela amostra na 
afetividade negativa (PANAS - NA), situaram-se ligeiramente abaixo do valor médio da escala (5x1=5; 
5x11=55), variando entre 11 e 38, sendo a média das pontuações obtidas de 21.13 (D.P.± 7.30). 

Analisando diferenças ao nível do SdC em função do tipo de instituição, observem-se as médias, 
desvios padrão, mínimos e máximos no Quadro 2. 

 

 
Quadro 2 - Estatísticas descritivas para EBSC em função do tipo de instituição 

Variável Grupos N Média Desvio-Padrão Mínimos Máximos 

 

EBSC 

ERPI 164 32.35 5.62 16.00 40.00 

Centros de dia 66 32.80 4.94 15.00 40.00 

Escolas Sénior 44 30.09 6.08 8.00 40.00 

 

Os resultados indicam que o grupo de pessoas idosas com um SdC mais elevado é o que 
frequenta centros de dia, seguido pelo grupo das ERPI e das escolas séniores. 

Os dados da  One-Way-Anova apresentados no quadro 3 e os dados do teste post-hoc Tukey 
revelam diferenças estatisticamente significativas nas médias entre o SdC do grupo das ERPI e o das 
escolas séniores (p = .04) e o grupo dos centros de dia e das escolas séniores (p = .03), indicando 
que as pessoas idosas que frequentam lares e centros de dia apresentam um SdC mais forte. 

Quadro 3 - Análise da variância dos resultados na EBSC, segundo o tipo de instituição 

Dimensão Fonte 
Quadrado 

das médias 
F p 

EBSC 
Tipo de 

Instituição 
110.644 3.594 .029 
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Com o objetivo de conhecer a relação entre as variáveis do nosso estudo (SdC, satisfação com a 
vida, suporte social e afetividade) efetuou-se uma análise de correlações de Pearson (cf. Quadro 4).  

Quadro 4 - Correlações de Pearson entre as variáveis SWLS, SSQ6-N, SSQ6-S, EBSC, PANAS-PA e PANAS_NA 

 SWLS  SSQ6-N SSQ6-S EBSC  PANAS-PA  PANAS-NA  

SWLS  1.00 .14* .21** .36** .34** -.36** 

SQQ6N  1.00 .25** .02 .20** -.09 

SQQ6S   1.00 .35** .23** -.18** 

EBSC    1.00 .24** -.22** 

PANAS-PA      1.00 -.08 

PANAS-NA       1.00 

** 0.01  
* 0.05 

  

 Observando as correlações apresentadas no Quadro 4, constata-se a existência de 
correlações moderadas positivas, estatisticamente significativas, da Escala Breve do Sentido de 
Comunidade com a Satisfação com a Vida (r = .36; p ≤ .01) e com a Satisfação com a Perceção de 
Suporte Social (r = .35; p ≤ .01). Também se observam correlações positivas baixas (inferiores a .30), 
embora significativas, com a afetividade positiva (r= .24; p ≤ .01) e negativas com a afetividade 
negativa (r = -.22; p ≤ .01). Destacam-se também correlações significativas moderadas e positivas 
entre a Satisfação com a Vida e a Afetividade Positiva (r =.34; p ≤. 01) e negativas entre a Satisfação 
com a Vida e a Afetividade Negativa (r = -.36; p ≤ .01). Verifica-se que a escala que avalia a 
Afetividade Positiva apresenta correlações positivas, estatisticamente significativas com todas as 
outras variáveis, exceto com a Afetividade Negativa a apresentar um valor próximo de zero (r = -.08). 

 Para avaliar variações do maior ou menor SdC ao nível da Afetividade Positiva, Afetividade 
Negativa, Satisfação com a Vida, Perceção de Suporte Social - dimensão numérica e Perceção de 
Suporte Social - dimensão satisfação, recorreu-se à One-Way-Anova.  

 Uma análise dos resultados apresentados no Quadro 5 indica-nos que o grupo que apresenta 
um SdC mais elevado revela pontuações médias mais elevadas ao nível da satisfação com a vida 
(SWLS), afetividade positiva (PANAS-PA) e satisfação com o suporte social (SSQ6-S). No entanto, 
para a afetividade negativa (PANAS - NA), este grupo é o que apresenta valores médios menos 
elevados, comparativamente com o grupo de sujeitos com nível de sentimento de comunidade mais 
baixo.  
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Quadro 5 - Estatísticas descritivas para as variáveis em função do maior ou menor sentimento de comunidade 

 

Variáveis 

Grupo N Média Desvio-

Padrão 

Mínimos Máximos 

SWLS SC mais baixo 100 15.31 4,52 5.00 25.00 

SC mais elevado 112 18.55 4,39 8.00 25.00 

SSQ6N SC mais baixo 100 1.41 .92 .00 4.50 

SC mais elevado 112 1.39 .65 .00 4.00 

SSQ6S SC mais baixo 100 4.80 .94 1.00 6.00 

SC mais elevado 112 5.39 .60 3.50 6.00 

PANAS - PA SC mais baixo 100 29.00 7.16 16.00 44.00 

SC mais elevado 112 32.73 8.47 14.00 53.00 

PANAS - NA SC mais baixo 100 21.95 7.73 11.00 42.00 

SC mais elevado 112 19.74 6.62 11.00 39.00 

 
Averiguando a existência de diferenças significativas ao nível do maior ou menor SdC, a análise 

dos dados apresentados no Quadro 6 permite-nos constatar que em relação ao efeito da variável 
SdC, o p do analista para o teste F indica a presença de diferenças significativas favoráveis para o 
grupo com SdC mais elevado ao nível da satisfação com a vida, satisfação com o suporte social e 
afetividade positiva e afetividade negativa. 

Quadro 6 - Análise da variância dos resultados nas variáveis em análise, segundo o maior ou menor sentimento 
de comunidade 

 

Dimensões 

 

Fonte 

 

Quadrado 

das médias 

 

F 

 

p 

SWLS  

 

Sentimento de 

Comunidade 

555.814 27.957 .000 

SSQ6-N .034 .054 .816 

SSQ6-S 18.849 30.735 .000 

PANAS-PA 735.866 11.829 .001 

PANAS-NA 257.778 5.018 .026 
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Discussão 

Este estudo analisou a relação entre o SdC e o bem-estar subjetivo, a vertente afetiva da 
satisfação com a vida e perceção do suporte social de pessoas idosas que usufruem de diferentes 
tipologias de respostas sociais.  

Os resultados demonstraram que as pessoas idosas com SdC mais elevado sentem-se mais 
satisfeitas com a vida, têm mais sentimentos de afetividade positiva e menos de afetividade negativa 
e maior perceção de suporte social. Estes resultados convergem com outros estudos que relacionam 
o SdC com diversos aspetos do bem-estar subjetivo: i) a satisfação com a vida (Prezza & Costantini, 
1998); ii) bem-estar mental, físico e social (Chavis & Newbrough, 1986); iii) perceção de segurança 
(Perkins & Taylor, 1996); iv) capacidade individual de usar estratégias de coping orientadas para a 
resolução e adaptação a situações complexas (Bachrach & Zautra, 1985). O estudo de revisão com 
meta-análise (Taló et al., 2014) alude que um forte sentido de comunidade tem sido associado com a 
melhoria do bem-estar, aumento de sentimento de segurança, participação nos assuntos da 
comunidade e responsabilidade cívica. A literatura sugere que o envelhecimento bem-sucedido está 
relacionado com o SdC que é desenvolvido pela partilha de práticas diárias (Li, Hodgetts, & Sonn, 
2014). Li et al., (2014) postulam que o desenvolvimento do SdC nas respostas sociais poderá levar a 
um elevado bem-estar subjetivo, logo maior satisfação com a sua vida o que pode representar viver 
de forma mais positiva. Da mesma forma, a relação inversa pode ocorrer. Cassinelle (2006) reporta 
que uma pessoa com bem-estar subjetivo baixo é mais insatisfeita com a vida, e vive mais emoções 
negativas com ansiedade e/ou depressão.  

Para além disso, o SdC apresentou diferenças significativas em função da resposta social: as 
pessoas idosas que frequentam centros de dia são as que revelam um SdC mais elevado, seguindo-
se das que frequentam ERPI e, com menos expressão, mas positivo, escolas séniores. 

Estes dados sugerem variadas interpretações. De facto, as escolas séniores oferecem uma 
panóplia de serviços apelativos e ajustados ao potencial desenvolvimento da pessoa idosa (e.g. 
disciplinas variadas que possibilitam aguçar um potencial; passeios em grupo, visitas culturais que 
promovem o convívio); porém, trata-se de situações pontuais que raramente ocupam o dia e / ou 
interferem com outros afazeres da vida diária (e.g. refeições em família; compras domésticas; 
colaborar na educação dos netos). Embora contribuam para a socialização, isso pode não significar 
necessariamente uma estratégia para o desenvolvimento de SdC. Não esquecendo a interação social 
promovida nestes contextos, o desenvolvimento do sentimento de comunidade pode ser mais difícil 
de alcançar, considerando que os objetivos das pessoas têm um foco mais individual e centrados nas 
suas próprias necessidades e expectativas, pelo que, a partilha de práticas diárias pode não ser uma 
realidade tão presente nestes contextos. O estudo de Machado e Medina (2012) reportou que o 
principal motivo para frequentar estas universidades foi o interesse para a atualização e aquisição de 
novos saberes. Com efeito, estas pessoas idosas não estão tanto tempo neste tipo de resposta 
social, como se se tratasse de um centro de dia ou ERPI. Nestas duas últimas respostas sociais, as 
pessoas idosas respeitam as rotinas institucionais, horários de refeições, de higienes, e de visitas 
(com tempo limitado). Concretamente, no caso das ERPI, muitas são as pessoas idosas que não 
saem das instituições durante meses e, algumas, até anos, a não ser para se deslocar a consultas, 
exames médicos, etc. Se por um lado esta é uma situação que inviabiliza a pessoa idosa da 
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participação social na comunidade, por outro poderá contribuir para aumentar o sentimento de ligação 
e pertença à instituição, e às pessoas que lá vivem, e que trabalham no sentido de melhorarem a sua 
qualidade de vida.  

Há um processo de aceitação e de adaptação à institucionalização (como seja: pessoas 
residentes, colaboradores, local, rotinas) por parte da pessoa idosa, mas também deve existir um 
processo de adaptação da instituição à pessoa, tentando ir ao encontro, na medida do possível, à 
resposta do que é para cada um sentir-se em casa.   

São vários os contributos diários das instituições para que tal aconteça, nomeadamente: i) 
manutenção do poder de decisão: a participação nas tomadas de decisão dada à pessoa idosa em 
contexto institucional contribuem para manter o sentimento de controlo sobre as suas próprias vidas e 
minimizar o impacto das perdas, regras e rotinas que a institucionalização implica. Quando capaz, 
deve ser a pessoa idosa a decidir sobre a sua rotina; ii) personalização dos espaços: as ERPI 
preconizam cada vez mais a possibilidade de a pessoa idosa tornar mais familiar e personalizado o 
espaço onde vive (permitindo levar da sua casa para a instituição aquilo que deseja, nomeadamente 
objetos pessoais significativos (como fotografias, mobiliário), e mais parecido com a sua própria casa, 
sentindo o local como seguro e acolhedor; iii) personalização do cuidado prestado: os profissionais ou 
colaboradores, cada vez mais esclarecidos e orientados para um cuidado de excelência, avaliam 
holisticamente a pessoa idosa e possibilitam uma intervenção adequada às necessidades, mas não 
só: às preferências, potencialidades e história de vida da pessoa idosa. Ora, isso fará com que sinta 
ainda mais a sua unicidade; iv) gestão participada: cada vez mais se nota por parte das instituições o 
incentivo à participação ativa em tarefas da vida da instituição de acordo com os seus gostos, 
interesses e saberes. Um jardineiro reformado que poderá dar o seu contributo no jardim ou horta da 
instituição; uma costureira que colabora com os trabalhos de costura, tratamento da roupa, entre 
outros casos. Esta é uma das formas de valorizar a pessoa e de a integrar na instituição. A gestão 
participada da estrutura residencial permite à pessoa idosa um envolvimento efetivo na tomada de 
decisões sobre a vida da instituição e, consequentemente, sobre a sua própria vida (nomeadamente 
no que concerne ao nível do planeamento: os planos de atividades são delineados com as pessoas 
idosas); v) Envolvimento e participação das famílias: chamamos a atenção para a importância de 
envolver e valorizar a participação das famílias desde o início: da preparação da institucionalização, à 
adaptação, mantendo de forma contínua esse envolvimento, permitindo, por exemplo, horários de 
visitas alargados e promovendo atividades partilhadas. Cheng & Heller (2009) chamam a atenção 
para as respostas residenciais que substituem o cuidado informal muitas vezes num tempo e forma 
erradas, pois acontecem na sequência de uma deterioração aguda da saúde e obrigam a um romper 
abrupto com os vínculos significativos da pessoa idosa. De facto, a criação e manutenção de laços 
afetivos é um dos princípios do envelhecimento bem sucedido (Lazarus & Lazarus, 2006), no entanto, 
com a institucionalização, nem sempre os laços com os familiares e amigos são mantidos e a criação 
de laços afetivos (nomeadamente amorosos) entre pessoas idosas na instituição nem sempre é 
promovida e, nalguns casos, é até contrariada.  

Chamamos a atenção ainda para o caso de - em  contexto de ERPI - ser atribuído à pessoa idosa 
um quarto duplo. Pode nem sempre existir afinidade entre os residentes; efetivamente, à pessoa 
idosa é atribuída aquela cama, porque vagou. O confronto com esta vivência em grupo, em 
comunidade residencial, e com uma organização regulamentada não deve ser aquilo que Guedes 
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(2014) considera um atentado à autonomia, à personalidade e à singularidade, mas deve respeitar a 
pessoa, reconhecê-la como indivíduo, com voz ativa. Regendo-nos por este princípio e de acordo 
com os dados deste estudo, acreditamos que as respostas sociais estão mais sensíveis para estas 
questões por olharem a pessoa idosa antes de mais como pessoa.  

Além dos aspetos mencionados, a institucionalização em centro de dia e ERPI poderá possibilitar 
à pessoa idosa o regresso ao convívio, com pessoas que conhece. Esta situação contribui para 
afastar a solidão de quem vive em casa só ou em casa de familiares que, ocupados com outras 
tarefas inerentes à fase da vida em que vivem (trabalho, educação dos filhos), estão ausentes 
durante o dia  e só regressam à noite.  

Enquanto profissionais de terreno e investigadores, que diariamente convivem na realidade 
institucional, apontamos ainda aspetos vivenciados e soluções adotadas por outras instituições que 
poderão contribuir para justificar o elevado SdC. É frequente observarmos nas salas de convívio os 
idosos sentados ao lado uns dos outros, encostados à parede, em U, tendo à sua frente a televisão 
como elemento central. Esta disposição dificulta o convívio; dispor a sala com mesas onde se reúnam 
à volta algumas pessoas, facilita a comunicação e o convívio. Este aspeto é corroborado por Zaff e 
Devlin (1998) que acreditam que os fatores ambientais em contexto institucional influenciam o 
sentimento de pertença; a estrutura física, a existência ou não de espaço de lazer exterior, a 
organização do espaço, a disposição do mobiliário e a forma como as pessoas estão posicionadas 
pode facilitar ou inibir as relações interpessoais e o convívio. 

Importa falar também da partilha de rituais simbólicos que contribui para o desenvolvimento do 
SdC, de que se faz parte e de que se é querido, quase como uma família. Veja-se, por exemplo, o 
caso das pessoas idosas institucionalizadas às quais pela primeira vez na vida lhes são desejados 
(cantados) os parabéns em dia de aniversário. Acreditamos que este tipo de acontecimentos tem um 
impacto significativo no sentimento de comunidade. O SdC é interdependente e implica 
responsabilidade mútua e ação coletiva (Pretty, Bishop, Fisher, & Sonn, 2007), que podem ser 
potenciados pelas respostas sociais como ERPI e centro de dia. Esta explicação pode radicar na 
conceptualização do modelo proposto por McMillan e Chavis (1986): as pessoas idosas que 
frequentam estas respostas sociais para além de uma pertença prévia a uma comunidade, que tal 
como refere Sarason (1974) transcende a temporalidade, encontram-se mais próximos (quer física 
quer emocionalmente) e com objetivos comuns partilhados, o que contribui para o desenvolvimento 
da adesão/filiação, influência, integração e satisfação de necessidades, e ligações e emoções 
partilhadas. 

Além das interpretações efetuadas aos principais resultados, outros aspetos devem ser 
apresentados. 

O facto de a recolha de dados ter sido efetuada em distritos populacionais numerosos em que as 
oportunidades são elevadas (por exemplo, no que respeita a acesso a transportes, visitas a 
monumentos culturais), implica que as pessoas idosas não estejam territorialmente isoladas, mas que 
continuem a ter acesso à comunidade tal como ela é.  

As características da amostra, maioritariamente feminina e com baixa escolaridade (fator 
contributivo para a baixa literacia), pode ser explicativo do forte SdC reportado pelas pessoas idosas. 
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A literatura tem aludido que algumas das características dos participantes podem determinar o SdC 
(Cantarero et al., 2007; Preza et al. 2001). Assim, importa falar sobre as expectativas da pessoa 
idosa acerca do cuidado. Provavelmente as pessoas idosas que frequentam as respostas sociais de 
centro de dia e ERPI – que neste têm uma literacia inferior às pessoas que frequentam as escolas 
séniores – poderão apresentar expectativas menos elevadas do ideal dos seus dias nesta fase da 
vida.  

Dos resultados deste estudo podemos concluir ainda que as pessoas idosas que apresentam um 
SdC mais elevado, também obtêm pontuações médias mais elevadas ao nível da satisfação com a 
vida, afetividade positiva e satisfação com o suporte social. Estudos futuros devem considerar este 
aspeto e explorar se existe uma forte relação entre SdC e qualidade de vida (Young et al., 2004; 
Cantarero et al., 2007). 

 

Limitações e perspetivas de pesquisa 

Uma das limitações deste estudo prende-se com o tipo de amostragem. Sendo uma amostra de 
conveniência introduz viés na análise dos resultados, por exemplo, as pessoas mais satisfeitas com a 
vida podem ter maior propensão para participar na pesquisa.  

Importa não descurar a possibilidade da desejabilidade social: a tendência individual para fornecer 
respostas socialmente desejáveis independentemente de serem, ou não, verdade. Concretamente 
neste estudo, pode acontecer que as pessoas idosas tenham respondido de acordo com o que faria 
respeitar e realçar a imagem positiva das instituições. 

Importa considerar que o número de participantes por tipologia de resposta social diverge 
significativamente. Futuros estudos devem considerar uma maior homogeneidade no tamanho e 
características das amostras, o que contribuirá para consolidar/confirmar os resultados encontrados 
neste estudo.  

A avaliação do SdC, através da EBSC, fornece suporte empírico à compreensão do modelo 
multidimensional proposto por McMillan & Chavis (1986). Contudo, pode não representar a verdadeira 
dimensão do sentimento de comunidade em instituições de cuidado a pessoas idosas. Deste modo, 
futuros estudos devem utilizar diferentes indicadores de forma a possibilitar uma análise multivariada 
do SdC neste contexto específico, de forma a identificar os indicadores que melhor predizem o SdC 
em contexto gerontológico. Neste sentido, complementar a avaliação do SdC com uma abordagem 
qualitativa poderia contribuir para a compreensão e aprofundamento deste sentimento junto das 
pessoas idosas.  

Seria interessante alargar o estudo a outros contextos gerontológicos, nomeadamente a pessoas 
idosas que usufruem de serviço de apoio domiciliário e ter em consideração outras variáveis como 
características sociodemográficas, por exemplo, o estado civil e o nível socioeconómico; e o estado 
de saúde.  
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Resumo 

O estudo derivou indicadores de validade de construto e de confiabilidade do “Questionário de 
Atitudes frente aos Computadores” (QuAC) entre idosos. A amostra foi composta por 80 participantes 
de um programa de inclusão digital, sendo 75% do sexo feminino, idade média de 66.2 anos 
(DP=5.15) e escolaridade média de 7.2 anos (DP= 2.44). O QuAC apresentou bons indicadores 
psicométricos. A Análise Fatorial Exploratória resultou em quatro fatores explicativos de 47.47% da 
variância e cujo construto pôde ser interpretado como envolvendo componentes de controle e 
conforto, utilidade, percepção de desumanização e desejo de aquisição. A consistência interna da 
escala total foi de 0.74 e dos fatores de 0.80, 0.71, 0.71 e 0.60 respectivamente. A correlação teste-
reteste foi de 0.76. Futuros trabalhos deverão utilizar o questionário com amostras mais 
representativas da população idosa Brasileira a fim de refinar a compreensão sobre as atitudes de 
idosos frente a computadores.  

Palavras-chave: Atitudes / Computadores / Idosos. 

Abstract 

We derived indicators of construct validity and reliability of the " Attitudes Questionnaire toward 
Computers" (QuAC) among elderly brazilians. The sample consisted of 80 participants of a digital 
inclusion program, 75% female, mean age of 66.2 years (SD = 5.15) and mean education of 7.2 years 
(SD = 2.44). The QuAC showed good psychometric indicators. An Exploratory Factor Analysis 
resulted in four factors accounting for 47.47% of variance and a construct which could be interpreted 
by components of control and comfort, utility, perception of dehumanization and desire to acquisition. 
The internal consistency of the total scale was 0.74 and 0.80, 0.71, 0.71 and 0.60 respectively factors. 
The test-retest correlation was 0.76. Future works should use the questionnaire with more 
representative samples of elderly population in order to refine the understanding of the attitudes of 
older people towards computers. 

Key-words: Attitudes / Computers / Elderly. 
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Introdução 

Pessoas idosas e o uso de computadores 

A literatura gerontológica a respeito das relações entre envelhecimento, velhice e o uso dos novas 
tecnologias, tais como os computadores, aponta para uma realidade paradoxal. Levantamentos 
populacionais evidenciam que os idosos são a parcela da população que menos utiliza os 
computadores. Entretanto, do ponto de vista da compreensão científica sobre o processo de 
envelhecimento, os idosos são considerados o grupo etário que mais beneficiaria da sua utilização 
quando se considera os potenciais compensatórios dos recursos tecnológicos frente aos declínios 
normativos ou patológicos e as possibilidades de otimização do potencial de crescimento e 
aprendizado na velhice (Kachar, 2010; Umemuro, 2004).  

Em geral, os idosos ainda são “infoexcluídos” e dentre as dificuldades no acesso e utilização dos 
computadores estão as relacionadas com as condições socioeconómicas, como a renda e a 
escolaridade (Boulton-Lewis, 2010); e também com as de natureza psicossocial, como as atitudes e 
crenças pessoais com relação à utilização da máquina (Boulton-Lewis, 2010; Verona, Cunha, 
Pimenta, & Buriti, 2006).  

Movimentos de aproximação ou afastamento dos idosos frente aos computadores podem ser 
investigados, especificamente, a partir do exame das suas atitudes frente a essa tecnologia. Atitudes 
são disposições internas que orientam a nossa conduta diante dos factos e acontecimentos da vida, 
sejam eles concretos ou simbólicos (Segrist, 2004). Os processos condizentes ao desenvolvimento 
de atitudes resultam da própria experiência, das tendências e preconceitos perceptivos, das 
observações das reações de outros a uma situação específica, e da nossa observação dos 
resultados das experiências de outra pessoa, levando então a uma maneira organizada e coerente de 
pensar, sentir e reagir em relação a grupos, questões, objetos ou outros indivíduos. As atitudes 
possuem uma composição envolvendo o seu caráter cognitivo que é influenciado por crenças, valores 
e julgamentos; pelo caráter afetivo responsável por disparar sentimentos agradáveis ou 
desagradáveis; e pelo caráter comportamental, do qual decorrem as nossas tendências de ação 
(Rodrigues, Assmar, & Jablonski,  2008). 

As coortes atuais de idosos, em geral, não possuem familiaridade com os computadores, o que 
pode estar associado ao desenvolvimento de atitudes negativas ou neutras diante de tal tecnologia. 
Especificamente, as atitudes negativas dos idosos frente aos computadores podem ser decorrentes 
de uma sensação dos idosos de perda de controle, desumanização e inibição, que pode impossibilitar 
o uso do computador por não acreditarem nas próprias capacidades. Além disso, atitudes negativas 
em relação ao próprio envelhecimento podem afastar os idosos do uso de novas tecnologias, 
rejeitando-as antes mesmo do seu aprendizado. Boulton-Lewis (2010) e Segrist (2004) sugerem que 
os declínios provindos do envelhecimento, como a baixa na acuidade visual e auditiva, déficits em 
memória e restrição de mobilidade podem vir a contribuir para a perda de confiança, dificultando uma 
relação favorável dos idosos com o uso do computador. 

Resguardadas as influências de coorte a que pertencem os idosos na atualidade, a recente 
inserção dos computadores no cotidiano das populações tem despertado também o interesse dos 
idosos para o aprendizado e a utilização dessa tecnologia. Adicionalmente, o uso do computador por 
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idosos parece estar associado com indicadores positivos de bem-estar e de saúde física, mental e 
cognitiva (Kachar, 2002; Scoralick-Lempke, Barbosa, & Mota, 2012). O envolvimento dos idosos com 
os computadores pode denotar, então, o desenvolvimento de atitudes positivas ao vislumbrarem tais 
benefícios e sua inserção no ambiente virtual possibilitada pelo advento da Internet.  

Atitudes em relação ao uso do computador e senso de autoeficácia 

Contrariando as expectativas negativas, as atitudes dos idosos frente aos computadores, em 
geral, tendem a ser neutras ou positivas. Entretanto, o senso de autoeficácia para a utilização do 
computador, indicador esse de aproximação ou afastamento, é apontado como mais afetado, 
principalmente entre os idosos com menor experiência na sua utilização  (Umemuro, 2004). O 
trabalho de Dyck e Smither (1994) comparou as atitudes e as experiência com o computador entre 
adultos mais velhos (55 anos ou mais) e adultos mais jovens (30 anos ou menos). Os autores relatam 
que os participantes mais velhos tiveram atitudes mais positivas em relação aos computadores do 
que os mais jovens, entretanto, menor confiança sobre a sua capacidade de os usar.  

 Czaja e Sharit (1998) aplicaram uma escala multidimensional de atitudes em relação ao 
computador, composta por 35 itens distribuídos em sete domínios (conforto, eficácia, igualdade de 
género, controle, juros, desumanização e utilidade), e desenvolveram uma intervenção de estímulo ao 
uso dos computadores com 384 adultos residentes de uma comunidade, com idades entre os 20 e os 
75 anos. Embora esses autores não tenham encontrado diferenças etárias nas atitudes frente ao 
computador como um todo, as pessoas mais velhas relataram sensação de menor conforto (indicada 
por ansiedade frente aos computadores), eficácia e controle sobre os computadores quando 
comparados com os participantes mais jovens. Os resultados também indicaram que a experiência 
com computadores resultou em atitudes mais positivas para os participantes de todas as faixas 
etárias.  

Sobre as relações entre atitudes, desempenho e utilização de outras tecnologias, Umemuro (2004) 
realizou um estudo entre 50 idosos japoneses com idades entre 60 os 80 anos que relatavam utilizar 
equipamentos e serviços tecnológicos. O estudo demonstrou que aqueles que manifestavam atitudes 
mais positivas frente aos computadores também tendiam a fazer uso de outras tecnologias e de 
serviços informatizados relacionados com conforto, gostos e interesses. Além disso, estes autores 
observaram também que os homens idosos possuíam atitudes mais positivas, principalmente quanto 
à sensação de controle sobre o computador.  

Laganà, Oliver, Ainsworth e Edwards (2011) testaram e refinaram uma medida de atitudes frente 
aos computadores em idosos. Os autores relataram que, embora os idosos percebam que a 
tecnologia informatizada está amplamente disponível, o que possibilita contactar com outros a longa 
distância e acessar informações para fins de saúde e interesses pessoais, aqueles com atitudes 
neutras e negativas quanto à sua autoeficácia utilizavam menos ou percebiam mais obstáculos na 
utilização do computador. Entretanto, os mesmos investigadores evidenciaram que, ao oferecerem 
ensino de informática para os idosos da amostra e à medida que estes se tornaram proficientes, 
houve mudanças positivas nas atitudes frente aos computadores. Complementarmente, a melhora 
das atitudes relacionou-se com a maior utilização desta tecnologia em medidas posteriores. 
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No intuito de identificar também o impacto do ensino de informática nos idosos, Villar (2003) 
propôs um instrumento para examinar atitudes de idosos espanhóis frente aos computadores.  Nesse 
estudo, o uso de computador e da internet teve um impacto positivo nas atitudes dos idosos frente a 
essa tecnologia e, bem como com a  sua satisfação com a experiência de formação.  

Uma vez que a temática das atitudes de idosos frente aos computadores tem sido pouco 
investigada entre idosos Brasileiros e adicionalmente à inexistência de instrumentos construídos para 
medir atitudes em nosso contexto, o presente estudo propôs-se a identificar os indicadores de 
validade e confiabilidade do instrumento proposto por Villar (2003), quando traduzido e adequado 
para o Brasil sendo denominado de “Questionário de Atitudes frente aos computadores” (QuAC). 
Especificamente, o presente estudo derivou os indicadores de validade de construto, por meio de 
análise fatorial exploratória, e de confiabilidade, por meio de identificação da consistência interna e 
correlação teste-reteste.  

 

Método 

Amostra 

Participaram do estudo 80 idosos matriculados na Oficina “Idosos Online”  do Programa 
Universidade Aberta à Terceira Idade da Escola de Artes Ciências e Humanidades da Universidade 
de São Paulo (UnATI EACH USP). Destes, 60 eram do sexo feminino e a idade média dos inquiridos 
foi de 66.23 anos (DP=5.15) e escolaridade média de 7.25 anos (DP= 2.44).  

Instrumento e Procedimentos 

Selecionou-se como medida de atitudes, a ser traduzida, adaptada e validada para idosos 
brasileiros, o “Cuestionario de Actitud ante los Ordenadores”, de Villar (2003), composto por 24 itens. 
Em sua versão original, o autor identificou quatro domínios fatoriais que compõem o construto de 
“Atitudes frente aos computadores”, a saber: Domínio afetivo (composto pelos itens 5,1,19,6), 
Comportamental (itens 18,4,21,22,14,23),  Controle (itens 3,11,13,15,16,9,8), Utilidade dos 
computadores (itens 12,20,2,17,10) e um domínio composto por itens sugeridos por Morris (1994) 
referentes à desumanização ocasionada por computadores (itens 24 e 7). As respostas aos itens 1, 3, 
5, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 21 têm suas pontuações invertidas, pois quanto maior o escore, mais 
negativas são as atitudes (vide Tabela 2). 

A versão brasileira do “Cuestionario de Actitud ante los Ordenadores” contou com um processo de 
tradução e retrotradução espanhol/português realizada por três profissionais bilíngues em Português-
Espanhol que atuaram como juízes independentes, havendo concordância linguística acima de 95%. 

Realizou-se um estudo piloto do então denominado “Questionário de Atitudes frente aos 
Computadores” com 25 idosos participantes de programas de inclusão realizadas no Serviço Social 
do Comércio (SESC) da cidade de São Paulo para identificar possíveis dificuldades na aplicação ou 
na compreensão dos itens que compõem o instrumento. A partir da observação dessa aplicação, 
optou-se por ampliar a gradação de respostas em seis pontos Likert (Concordo totalmente; concordo 
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muito; concordo pouco; discordo pouco; discordo muito; discordo totalmente) para ampliar a 
variabilidade nas respostas e diminuir as respostas de tendência central. 

Para o presente estudo, o Questionário de Atitudes frente aos Computadores foi aplicado duas 
vezes aos idosos da Oficina “Idosos Online” por entrevistadores treinados no início das atividades da 
oficina e após o intervalo de uma semana para gerar dados para análise de correlação teste-reteste.  

Quanto aos aspetos éticos, o presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 
Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo sob o processo número 979/2010. Cada 
participante recebeu uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que garantiu o 
direito à participação voluntária e ao afastamento da pesquisa se e quando desejado. 

Análise dos dados 

As respostas dos idosos ao Questionário de Atitudes frente aos Computadores (QuAC) foram 
submetidas à Análise Fatorial Exploratória com o intuito de verificar a sua validade de construto. Para 
analisar a consistência interna das respostas ao questionário foi utilizado o coeficiente Alpha de 
Cronbach que indica a confiabilidade interna de instrumentos com escala tipo likert. A estabilidade ou 
reprodutibilidade teste-reteste do Questionário de Atitudes frente aos Computadores (QuAC) foi 
testada através da comparação dos escores obtidos entre as duas aplicações realizadas por 
diferentes entrevistadores em um intervalo de oito dias pelo coeficiente de correlação de Pearson. 
Além da correlação de Pearson, para a análise da reprodutibilidade foi utilizada a plotagem em 
diagrama de dispersão de Bland e Altman (1986). Esse procedimento permite visualizar as diferenças 
médias e os limites extremos de concordância, no caso de dois desvios padrões da diferença. Para 
as análises, utilizou-se o software Statistica 7.0 e o nível de significância adotado para os testes 
estatísticos foi de 5%, ou seja, valor de p < .05. 

 

Resultados 

Verificando os pressupostos para efetuar a análise fatorial, o teste de Esfericidade de Bartlett 
indicou que a matriz de correlação não é uma matriz identidade. Portanto existe correlação entre os 
fatores estudados (χ2

t[gl=276]= 556.398; P < .001). Além disso, a medida de adequação da amostra 
de Kaiser-Meyer-Olkin (KMOr=0.664) revelou que a amostra é adequada para avaliar as atitudes 
frente ao computador, conferindo validade aos resultados descritos a seguir (Hair, Black, Babin, 
Anderson, & Tatham, 2005). 

Na análise fatorial exploratória foram incluídos os 24 itens do QuAC. Inicialmente, para avaliar o 
número de fatores a serem extraídos, foi utilizado o gráfico Scree Plot, gráfico de sedimentação que 
apresenta a distribuição gráfica dos autovalores (eigenvalues) e de seus componentes (eigenvalue 
number). A Figura 1.a, indica a existência de oito fatores, com eigenvalues >1, que juntos explicavam 
50.11% da variância total. 
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Figura 1.a. Resultados das análises dos itens pelo método scree plot. 

Além da observação do gráfico de sedimentação, os fatores foram extraídos pela análise de 
componentes principais, com rotação Varimax, baseada nas respostas dos 80 idosos entrevistados. 
Para tanto, utilizou-se a regra de Kaiser (retenção dos autovalores maiores que 1). Semelhante aos 
resultados encontrados pelo Scree Plot, a análise demonstrou a presença de oito fatores. 

Entretanto, optou-se pela extração de apenas quatro fatores, seguindo o número de domínios 
propostos por Villar (2003) e, conforme nova análise, estes quatro fatores passaram a explicar 
47.47% da variância total (Figura 1.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.b. Resultados das análises dos itens pelo método scree plot. 
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As Tabelas 1 e 2 apresentam bons indicadores de consistência interna entre os itens como um 
todo e entre os que compuseram seus quatro fatores separadamente. A solução fatorial final 
observada na Tabela 1 sugere, entretanto, a retirada de dois itens (9 e 12) que apresentaram baixas 
cargas fatoriais, inferiores a 0.30, o que aumentaria a percentagem de explicação da variância para 
52.35%.  Aponta também que o item 19 obteve a mesma carga em dois fatores (Hair et al., 2005). A 
Tabela 2 organiza os itens por domínios fatoriais concomitantes à interpretação dos seus conteúdos. 
O item 19 obteve a mesma carga fatorial em dois fatores (1 e 3), porém sua interpretação foi mais 
condizente como pertencente ao primeiro fator. 

 

Tabela 1. Análise Fatorial Exploratória, método Varimax (47,47% da variância total). 

 Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

Item 1 0,78 -0,11 0,08 -0,13 

Item 2 -0,13 0,60 -0,08 0,07 

Item 3 0,67 -0,28 0,21 0,06 

Item 4 0,13 0,26 -0,02 0,72 

Item 5 0,85 -0,03 0,12 0,01 

Item 6 -0,18 0,64 -0,07 0,01 

Item 7 0,06 0,00 0,50 0,27 

Item 8 -0,11 0,79 0,19 0,05 

Item 9 0,12 0,29 -0,16 -0,19 

Item 10 0,27 0,45 0,35 0,25 

Item 11 0,55 -0,15 -0,45 0,26 

Item 12 -0,20 0,19 0,28 0,09 

Item 13 0,18 0,06 0,53 0,05 

Item 14 0,09 0,70 0,33 0,11 

Item 15 0,47 0,17 -0,12 0,35 

Item 16 0,71 -0,13 0,19 -0,04 

Item 17 -0,06 0,44 0,27 -0,13 

Item 18 0,51 -0,03 0,33 0,19 

Item 19 0,40 0,11 0,40 -0,03 

Item 20 0,04 -0,13 0,66 -0,04 

Item 21 0,06 0,21 0,81 -0,06 

Item 22 0,22 0,04 0,66 0,05 

Item 23 -0,08 -0,10 0,17 0,84 

Item 24 -0,32 0,44 -0,02 0,19 
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Tabela 2. Domínios fatoriais do Questionário de Atitudes frente ao computador (QuAC) 
propostos a partir da retirada dos itens com menores cargas fatoriais. 

QuAC Total 
Alpha de Cronbach= 0.74; Split-half reliability: 0.80; Guttman split-half: 0.78 

Domínio 1 – Componente de controle e conforto 
(7 itens; Alpha de Cronbach=0.80)  

Eigenvalue=4.10; Variância Total=19.52% 
(1) Tenho medo de que ao utilizar o computador possa estragá-lo sem querer.  
(3) É sempre necessário um especialista que te diga a melhor maneira de utilizar o computador.  
(5) Temo que ao utilizar o computador cometa erros que serei incapaz de corrigir sozinho.  
(11) Eu provavelmente poderia aprender o que necessito saber sobre o computador, sozinho, se quisesse.  
(15) É fácil solucionar os problemas que surgem ao utilizar os computadores. 
(16) Nunca utilizaria um computador sem ter um especialista em informática perto.  
(18) Evitaria me dedicar a algo que tenha como requisito saber utilizar o computador. 
(19) Temo que ao utilizar o computador me sinta como um tonto.  

Domínio 2 – Componente de utilidade 
(7 itens; Alpha de Cronbach=0.71)   

Eigenvalue=3.53; Variância Total=16.82% 
(2) Com o computador poderia fazer coisas interessantes e criativas.  
(6) Os computadores são máquinas divertidas. 
(8) Qualquer um que tenha paciência e vontade pode aprender a utilizar um computador. 
(10) Vale à pena dedicar tempo e esforço para aprender informática. 
(14) Desejo aprender a utilizar mais minuciosamente o computador. 
(17) Os computadores permitem que se trabalhe de uma forma mais produtiva e eficaz. 
(24) Hoje em dia dependemos demais do computador. 

Domínio 3 – Componente de Desumanização 
(5 Itens; Alpha de Cronbach=0.71)  

Eigenvalue=1.92; Variância Total=9.13% 
(7) Os computadores fazem com que muitas pessoas percam o seu trabalho.  
(13) A linguagem utilizada pelos especialistas de informática é confusa e difícil de entender. 
(20) Os computadores fazem com que as pessoas deixem de pensar.  
(21) Se puder prefiro não estar em contato com os computadores.  
(22) Só utilizaria o computador se me obrigassem a fazê-lo. 

Domínio 4 – Componente Comportamental (Aquisição) 
 (2 Itens; Alpha de Cronbach= 0.60) –  

Eigenvalue=1.45; Variância Total= 6.89% 
(4) Penso muitas vezes em comprar um computador para mim.  
(23) Creio que dentro de pouco tempo necessitarei ter em casa um computador. 

 

 
Os resultados obtidos neste estudo indicam que o QuAC apresenta bom nível de reprodutibilidade 

teste / reteste, quando avaliado por meio da correlação de Pearson e por meio da técnica de Bland e 
Altman (1986), conforme apresentam as Figuras 2 e 3. 

A Figura 2 apresenta a correlação entre os escores médios da escala de atitudes no teste e no 
reteste. O valor obtido na correlação de Pearson foi de r= 0.72, o que indica boa estabilidade entre as 
medidas, com resultado estatisticamente significativo (p < .001).  
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Figura 2. Correlação entre os escores médios na primeira e segunda aplicações do QuAC. 

 

 

A concordância de medidas do escore médio total entre o teste e o reteste da escala, segundo o 
procedimento de Bland e Altman (1986), entre os participantes, pode ser visualizada na Figura 3. Nas 
abscissas, estão relatados os valores médios entre as variáveis e, nas ordenadas, apresentadas as 
diferenças individuais entre os resultados do instrumento nos dois momentos analisados. Esse 
procedimento de análise foi proposto por Bland e Altman (1986) e permite visualizar as diferenças 
entre as médias e os limites extremos de concordância (±2 desvios-padrão da diferença), em 
diferentes tempos de aplicação e análises.  

 
As diferenças entre as medidas apresentaram boa concordância, uma vez que pelo gráfico da 

metodologia de Bland-Altman (Figura 3) se percebe que o viés é próximo de zero e não 
estatisticamente significativo. No entanto, observa-se variação moderada nas respostas da QuAC 
entre as aplicações. Esses resultados demonstram variabilidade individual quanto às concordâncias 
de aplicação do questionário. As diferenças entre as testagens deveriam aproximar-se o máximo 
possível. Embora isso tenha acontecido de forma moderada, a maioria dos registros das respostas 
dos idosos se manteve dentro dos desvios-padrão estipulados. 
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Figura 3. Medidas do escore médio total na primeira e segunda aplicações do QuAC. 
 

Discussão 

O presente estudo revela que, em linhas gerais, o QuAC apresenta bons indicadores 
psicométricos de validade e confiabilidade em seu uso com idosos no contexto brasileiro.  

A validade de construto, identificada a partir da análise fatorial e da consistência interna da escala, 
revelaram que, embora tenha havido um rearranjo dos itens na composição dos fatores em relação 
ao estudo de Villar (2003), os itens se agruparam com força de correlação de moderada a forte e 
suficiente poder explicativo da variância.  

No presente estudo, a análise indicou a retirada dos itens 9 (“A maioria das coisas que hoje são 
feitas com o computador poderiam ser igualmente feitas sem ele”) e 12 (“Às vezes os computadores 
fazem coisas que eu não pedi para ele fazer) que embora possam expressar opiniões dos idosos 
sobre os computadores, não refletiam as informações latentes explicativas do construto para compor 
os domínios.  Assim, a partir da composição fatorial e indicação da percentagem da variância 
explicada, pode-se não só investigar seus atributos psicométricos, mas também investigar as 
variáveis latentes que compõem o construto “Atitudes frente aos Computadores” entre idosos, 
tecendo comparações com o estudo original espanhol de Villar (2003).   
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O presente estudo encontrou um rearranjo dos itens, gerando quatro domínios reinterpretados a 
partir da nova composição. Os itens que no estudo de Villar (2003) eram alocados nos domínios de 
“Senso de Controle” e no de “Componentes Afetivos” constituíram o domínio “Componente de 
controle e conforto”, indicando juntos crenças de controle sobre a máquina e afetos negativos 
relacionados ao uso do computador, que explicaram a maior percentagem da variância. O presente 
estudo também identificou um “Componente de utilidade” dos computadores, que incluiu os mesmos 
itens de Villar (2003) que indicam crenças de utilidade, porém acrescidos de itens sobre afetos 
positivos proporcionados pelo uso do computador. Outros itens que na escala de Villar eram 
referentes à utilidade e aqueles sugeridos por Morris (1994) compuseram o domínio “Componente de 
Desumanização”, sendo o terceiro fator explicativo da variância. Encontrou-se ainda o quarto 
domínio, que embora seja composto apenas de dois itens, são representativos do “Componente 
Comportamental”, porém muito especificamente relacionado ao comportamento de aquisição de 
computadores.  

Sendo assim, no presente estudo, atitudes dos idosos frente aos computadores que poderiam ser 
consideradas como positivas podem ser explicadas, primeiramente, por um alto senso de controle 
sobre as máquinas unido a baixos afetos negativos relacionados com estas; depois por um alto 
reconhecimento de utilidade dos computadores com o reconhecimento de afetos positivos gerados 
por estes; uma baixa percepção de desumanização provocada pelos computadores; e por alta 
tendência comportamental em adquirir um computador.  Atitudes negativas, por sua vez, poderiam 
ser identificadas a partir da inversão na polaridade desses domínios, ratificando estudos anteriores 
que defendem que o domínio mais explicativo das atitudes negativas relacionam-se com o senso de 
controle e autoeficácia frente à máquina.  

Em termos de confiabilidade, o instrumento apresenta estabilidade temporal e inter-observadores 
com alta correlação teste-reste. Assim sendo, a QuAC se torna um indicador interessante em estudos 
sobre o tema ou mesmo um potencial indicar de eficácia de intervenções que visem estimular atitudes 
positivas dos idosos frente ao computadores (Villar, 2003).  

Considera-se então que, além de identificar indicadores psicométricos para um instrumento, o 
presente estudo auxilia na reflexão sobre possíveis estratégias de desenvolvimento de ações de 
inclusão digital de idosos e diminuição de barreiras dos mesmos frente às novas tecnologias. A 
avaliação das atitudes frente ao computador e às novas tecnologias é cada vez mais necessária, para 
uma atenção integral à pessoa idosa em fase de inclusão digital (Boulton-Lewis, 2010). Para tanto, 
faz-se necessária a aplicação de instrumentos que nos permitam a realização de avaliações desse 
contingente populacional para posterior mobilização de metodologias e outras intervenções que se 
fizerem necessárias, colaborando para uma abordagem integradora (Hogeboon, Mcdermott, Perrin, 
Osman, & Bell-Ellison, 2010). 

 Ressalta-se que, embora se trate de uma temática pouco frequente ainda na literatura de 
pesquisa, o presente estudo baseou-se em dados de uma amostra de conveniência, com 
escolaridade superior à média da população idosa Brasileira e interessada numa ação educativa em 
informática destinada a idosos. Futuros trabalhos deverão compor amostras mais heterogêneas e 
representativas da população idosa a fim de refinar a compreensão sobre as atitudes de idosos frente 
a computadores. O presente estudo revela, em linhas gerais, que o QuAC apresenta bons 
indicadores psicométricos de validade e confiabilidade em seu uso com idosos no contexto brasileiro.  
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Resumo 

Este artigo aborda a problemática do envelhecimento com qualidade de vida e bem estar, 
estudada no contexto de adultos portugueses que frequentam Universidades Seniores. Pretende-se 
especificamente, numa análise exploratória, conhecer o papel do sentido da vida e da atenção 
mindfulness na compreensão do bem estar e qualidade de vida destas pessoas, através do construto 
de bem estar subjetivo (BES). Para o efeito, foi realizado um trabalho empírico de natureza não 
experimental correlacional, que abrangeu 214 alunos de 7 Universidades Seniores Portuguesas, com 
idades compreendidas entre os 51 e 86 anos. Os dados foram recolhidos por questionário, através 
dos seguintes instrumentos: questionário sociodemográfico, Questionário de Sentido da Vida (MLQ), 
Escala de Atenção Mindfulness (MAAS), Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) e Escala de Afecto 
Positivo e de Afecto Negativo (PANAS). Em termos dos principais resultados, verificou-se que o 
sentido da vida (presença de sentido) e a atenção mindfulness se encontram positiva e 
significativamente associados à satisfação com a vida e às emoções positivas e apresentam uma 
relação negativa com as emoções negativas. Contrariamente, a procura de sentido na vida mostra 
estar negativamente relacionada com a satisfação com a vida e o afeto positivo e positivamente 
associada ao afeto negativo. Serão necessários estudos de maior dimensão para utilização de 
técnicas estatísticas que permitam um maior controlo sobre a rede de relações das variáveis 
estudadas que se estabelece com o BES.  

Palavras-chave: Sentido da vida / Mindfulness / Bem estar subjectivo / Universidades Seniores  

The role of the meaning in life and mindfulness in understanding the well-being of Senior 
Universities’ students 

Abstract 

This article discusses the issue of ageing with quality of life and well-being, studied in the context of 
Portuguese Senior Universities’ attendants. It is intended specifically to understand the role of the 
meaning in life and of mindfulness attention and awareness, in an exploratory way, in the well-being 
and quality of life of the seniors investigated, through the subjective well-being construct (SWB). To 
this end, we have conducted a non experimental correlational study, which covered 214 adult learners 
from 7 Senior Portuguese Universities, aged 51 to 86 years. The data were collected by questionnaire, 
through the following instruments: a socio-demographic questionnaire, Meaning in Life Questionnaire 
(MLQ), Mindful Attention Awareness Scale (MAAS), Satisfaction With Life Scale (SWLS) and PANAS 
(Positive and Negative Affect Schedule). In terms of the main results, it was found that meaning in life 
(presence of meaning) and mindfulness attention are significantly associated with satisfaction with life 
and positive affect and negatively associated with negative affect. In contrast, being in a condition of 
searching for meaning in life showed a negative correlation with satisfaction with life and with positive 
affect and a positive association with negative affect. Studies with larger samples are needed so that 
more powerful statistical techniques could be used to better understand the network of relationships of 
the variables studied with the SWB. 

Key-words: Meaning in life / Mindfulness / Subjective well-being / Senior Universities 
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Introdução 

O envelhecimento populacional constitui-se como um dos maiores desafios do século XXI1, 
obrigando as sociedades a considerar questões existenciais, políticas, educacionais, económicas e 
sociais, como, por exemplo, a existência ou não de uma idade de reforma, o lugar e o poder das 
pessoas idosas na sociedade, o desenvolvimento ao longo do ciclo de vida, a educação permanente, 
e a qualidade de vida das pessoas de idade avançada (Simões, 2006; Zarifis, 2013). 

Os resultados da investigação gerontológica realizada nos últimos anos demonstram que o 
sucesso no envelhecimento depende não só da saúde e longevidade das pessoas, mas deve-se 
essencialmente ao desempenho de papéis sociais significativos, a uma visão otimista sobre a vida, 
uma auto-imagem positiva, ao interesse e gosto por aprender em permanência e a uma capacidade 
funcional adequada (Gergen & Gergen, 2011; Gonçalves & Oliveira, 2013; Lima, 2010; Oliveira et al., 
2013; Simões, 2006; Simões et al., 2009, 2010). 

Quando pensamos no bem estar e qualidade de vida das pessoas de idade avançada, 
rapidamente estabelecemos a associação com o conceito de envelhecimento bem sucedido. Porém, 
foi apenas em 1944, na Assembleia Americana para a Investigação em Ciências Sociais (Comissão 
para a Integração Social na Velhice) que surgiu o termo ‘sucesso’, em relação ao processo de 
envelhecimento, o qual se aplica a perdas mínimas de funções, contribuindo para rebater a 
‘perspetiva de miséria’ dos ‘4D’s’ – Dependência, Doença, Incapacidade (Disability) e Depressão 
(Cerqueira, 2010; Simões, 2006). O envelhecimento bem sucedido implicaria assim trajetórias de vida 
arredadas destes D’s. Sem dúvida que evitar o mais possível dependências, doenças e 
incapacidades e promover o potencial humano positivo é um grande desafio a abraçar, para o qual o 
conhecimento científico tem vindo a dar um contributo importante. 

O almejado envelhecimento bem sucedido, saudável e feliz cruza-se nas etapas mais avançadas 
da vida com uma importante transição do ciclo de vida, a reforma (Simões, 2006), que marca a 
passagem da vida laboral ao desligamento do trabalho formal, e a um período de vida em que o 
sujeito, em geral, pode realizar numerosas escolhas em termos de ocupação do seu tempo livre. 
Como potenciar e tirar o melhor proveito possível de uma fase da vida tão peculiar? Como favorecer 
nos seniores um bom envelhecimento, uma maior satisfação com a vida, a manutenção ou aquisição 
de níveis ótimos de funcionamento e de qualidade de vida? Como potenciar aspetos positivos e 
diminuir os negativos? Todas estas questões, e outras que poderiam ser levantadas, remetem-nos 
para o campo educativo, ou seja, para a necessidade de educar o ser humano a tornar-se melhor 
pessoa, a sentir-se mais capacitado para o desempenho das suas atividades diárias, a encontrar 
mais sentido e felicidade na etapa final da vida (Simões, 2011).  

 

1. Na Europa, em Janeiro de 2010, existiam 87 milhões de pessoas com mais de 65 anos, representando 17,4% da população total. Se 
remontarmos a Janeiro de 1985, o mesmo segmento da população cifravase em 12,8% (59,3 milhões de pessoas idosas), o que evidencia 
bem o envelhecimento considerável da população europeia nas últimas décadas (Eurostat, 2012). Em Portugal, no mesmo sentido, as 
projeções oficiais disponíveis indicam uma dinâmica de envelhecimento populacional sem precedentes na nossa história, com um crescente 
peso das populações seniores e uma redução secular do peso da população ativa. Segundo as estimativas mais recentes, Portugal é o oitavo 
país mais velho do mundo (ONU, 2010). (http://ec.europa.eu/eurostat). 
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Neste âmbito, as Universidades da Terceira Idade (UTIs), agora crescentemente designadas 
Universidades Seniores, apresentam-se como um projeto social e educativo que visa contribuir 
ativamente para a melhoria da qualidade de vida dos seniores, prevenindo o isolamento e a exclusão 
social e estimulando o potencial positivo das pessoas de idade avançada. As UTIs enquadram-se no 
projeto europeu de formação ao longo da vida (Jacob, 2012), e inscrevem-se num suposto sistema de 
educação permanente, destinado a possibilitar que cidadãos europeus passem livremente de um 
ambiente de aprendizagem para um emprego ou vice-versa, ou de um país para outro, usando e 
desenvolvendo as suas competências e qualificações, em ciclos de aprendizagem que vão do pré-
escolar à pós-reforma, abarcando a educação formal, não formal e informal. Este artigo pretende 
aprofundar o conhecimento dos fatores associados à qualidade de vida, ou ao bem estar, das 
pessoas de idade avançada que frequentam universidades seniores em Portugal (e que têm vindo a 
aumentar de forma exponencial desde o início deste século)2, mais especificamente, pretende 
contribuir para compreender o papel do sentido da vida e da atenção mindfulness. 

 

O sentido da vida 

É a partir da segunda metade do século XX que cresce significativamente o interesse da 
Psicologia pelo conceito de sentido da vida, embora tenha sido amplamente divulgado ao longo dos 
tempos pela Literatura e Filosofia. Se nos perguntarmos qual é o sentido da vida (qual é o sentido do 
conjunto das ações humanas desde o nascimento até à morte?), tal não cabe na esfera do 
conhecimento científico, uma vez que se trata de questões que nos remetem para os domínios da 
filosofia e da religião (Simões et al., 2009). No enquadramento religioso, sem dúvida que as religiões 
constituem para os seus crentes referências singulares quanto a sentido e orientação em relação à 
vida, tendo representado ao longo dos tempos forças poderosas, inspiradoras de ideais sublimes de 
vida, norteadores da existência dos seus crentes (Simões, 1994). Porém, na sociedade 
contemporânea, os valores que outrora orientavam a vida das pessoas têm sido completamente 
questionados, o futuro é cada vez mais incerto e instala-se um certo tédio existencial no dia-a-dia dos 
indivíduos, que não encontram um propósito, um objetivo maior para o preenchimento das suas vidas 
(Freire & Resende, 2001). No plano filosófico, e do ponto de vista do existencialismo, a existência é 
um devir humano que a si própria se determina. Sendo o devir e a existência privilégio dos humanos, 
na medida em que só o homem é dotado da liberdade de escolher, cada um tem de dar sentido à sua 
vida […] escolher o que quer ser” (Simões et al., 2009, p. 112). Se adotarmos o ponto de vista 
humanista, que nega verdades transcendentes ou autoridades instituídas, o sentido da vida implica 
uma orientação para uma vida nobre, assente no desenvolvendo das capacidades latentes do ser 
humano. 

 

 

2. Em 2001 contabilizavamse 30 universidades (Jabob, 2012) e, em 2013, alcançavam as 245, abrangendo cerca de 35000 seniores (Cf. 
https://uniseti.wordpress.com/2013/03/08/portugal-tem-a-maior-rede-de-universidades-seniores-do-mundo/). 
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A nível científico, embora por esta via de acesso ao conhecimento não se possa esclarecer qual é 
o sentido da vida (questão que nos remete para o domínio filosófico), podemos, por exemplo, procurar 
saber de que forma se caracterizam as pessoas que relatam perceber sentido na sua vida ou 
ausência dele, ou indagar como é que essa condição se relaciona com um conjunto de outros aspetos 
ou variáveis (e.g., bem estar, equilíbrio emocional, atitude mindfulness) na vida das pessoas. 

Em termos teóricos, o sentido da vida tem sido proposto como ligado à maximização do potencial 
humano positivo, sendo considerado no quadro das teorias de raiz humanista um indicador de 
desenvolvimento pessoal e uma dimensão crítica da vida (Barros-Oliveira, 2006; Deci & Ryan, 2000). 
As definições do conceito são numerosas, como por exemplo, a perceção de coerência na própria 
vida, o desenvolvimento de uma narrativa de vida coerente, a orientação para metas / sentido de 
propósito (Steger et al., 2006). Porém, o que inegavelmente se constata é a inexistência de um 
significado universal adequado à vida de todas as pessoas. Segundo Wong (2008), a questão da 
procura de sentido é compreendida como um fator motivacional primário inerente à natureza humana. 
Todavia, a procura de respostas sobre a razão existencial de cada um, ou sobre o porquê da sua 
existência, são demandas relacionadas com uma preocupação individual. Isso caracteriza a 
inexistência de possibilidade de generalização das questões relacionadas com a procura de sentido 
na vida. Apesar de tudo, sentir mais significado / sentido na vida tem sido associado a mais alegria, 
mais satisfação com a vida e mais felicidade (Steger et al., 2006). Segundo Murcho (2006) encontra-
se sentido na vida quando a pessoa sente que esta tem uma finalidade alcançável que a pessoa 
valoriza e há o envolvimento em tarefas que têm em vista atingi-la. 

Vitor Frankl (1987), sobrevivente do holocausto nazi, considerou, na sequência das suas 
constatações relativamente ao que levava as pessoas a sobreviver em circunstâncias de extrema 
privação, que encontrar um sentido para a vida, o qual vem a designar por vontade de sentido (de 
modo distinto da vontade de prazer ou vontade de poder em aceções respetivamente freudianas e 
adlerianas), é a necessidade mais básica do ser humano. Recusando posturas deterministas e 
pessimistas, Frankl vê a liberdade como uma característica fundamental do ser humano, na base da 
responsabilidade da orientação da sua vida, sendo a dimensão espiritual um constitutivo essencial da 
natureza humana. Para Frankl (2000) é sempre possível assumir uma atitude positiva, ao encontrar-
se sentido na vida, mesmo nas situações mais absurdas. Na verdade, esta linha de pensamento em 
muito se sintoniza com o que refere Damásio (2003), ao afirmar que “pretendemos que a vida nos dê 
qualquer coisa que vai para além […] da família, das amizades e da boa saúde, para além das 
recompensas que resultam do trabalho (satisfação pessoal, aprovação dos outros, honra, dinheiro) 
[…] muitos seres humanos requerem também qualquer coisa que envolva uma certa clareza sobre o 
significado da vida” (p. 300). Definido por Steger et al. (2006) como “o sentido atribuído e o significado 
sentido em relação à natureza do nosso próprio ser e existência” (p. 81), tem-se constatado 
empiricamente, como prevêem as teorias de base humanista, que a perceção de presença de sentido 
se encontra significativamente associada à afetividade positiva e negativa (embora em sentido 
contrário) e à satisfação com a vida. Porém, tratando-se da perceção de procura de sentido, já as 
correlações são inexistentes ou mesmo negativas (Simões et al., 2010). 
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A atenção mindfulness 

O conceito de mindfulness resulta da tradução para inglês do termo “sati”, em Pali (língua original 
de Buda) e tem a sua origem nos ensinamentos de Buda. Embora uma tradução aproximada do 
termo possa ser “consciencialização plena” ou “atenção plena”, os investigadores preferem a 
designação inglesa, para preservar a riqueza do seu significado. 

Tendo em conta a abordagem científica do mindfulness, encontram-se duas vias de 
conceptualização, a tradição meditativa milenar do Oriente, introduzida por John Kabat-Zinn na 
prática clínica, e a tradição ocidental ligada ao nome de Ellen Langer (1998), através da investigação 
em psicologia experimental (incidindo sobre os processos de ensino e aprendizagem). Porém, a que 
consideraremos neste artigo é a primeira. 

Kabat-Zinn (1990) define o mindfulness como uma forma específica de atenção, caracterizada 
pela concentração no momento atual, de forma intencional e sem a emissão de juízos. Concentrar-se 
no momento atual significa estar em contacto com o presente e não embrenhado em recordações ou 
ruminações sobre o passado ou em pensamentos / preocupações sobre o futuro. Atendendo a que as 
pessoas nos estados mentais comuns funcionam frequentemente no modo que o autor designa por 
piloto automático, a prática de mindfulness tem o propósito de fazer com que a pessoa seja capaz de 
trazer a atenção, de forma sistemática, para o que se manifesta no campo atencional no momento 
presente. Ao ser intencional significa que o praticante escolhe estar inteiramente atento e esforça-se 
por atingir esse estado, o que contrasta com a tendência geral das pessoas para a desatenção ou 
automaticidade, ou para se perderem em julgamentos e reflexões que as alheiam do que as rodeia e 
as fazem vaguear pelo ‘passado’ ou ‘futuro’. Para estar com a atenção focada no momento presente, 
os pensamentos, sentimentos, emoções e sensações são observados na forma como se apresentam, 
não sendo classificados como positivos ou negativos, certos ou errados, mas sim atentamente 
observados na forma como se manifestam. Estes acontecimentos alteram-se de momento para 
momento e são observados com curiosidade, ao invés de serem julgados ou avaliados (Kabat-Zinn, 
2005). Isto significa que o praticante aceita e acolhe toda e qualquer experiência do seu campo 
atencional. A atitude de não julgar e de aceitação contrasta com a tendência automática das pessoas 
para lutarem contra vivências desagradáveis, querendo-as afastar e, em contrapartida, desejarem 
reter as agradáveis, lutando contra a realidade daquilo que surge ou existe em cada momento.  

Ao melhorar substancialmente a qualidade da atenção das pessoas, as práticas de mindfulness 
tornam-nas mais hábeis para encontrar respostas apropriadas em função das particularidades de 
cada situação, isto porque a sua premissa básica consiste no facto de que viver sob o comando do 
piloto automático não permite lidar de maneira flexível com a maioria dos aspetos relacionados com a 
vida, pelo contrário promove modos rígidos e altamente limitados de reagir ao ambiente (Kabat-Zinn, 
1990). Assim, ao ficar a pessoa cada vez menos presa na teia dos comportamentos automáticos, 
melhora-se a regulação comportamental, que se relaciona normalmente com elevados níveis de bem 
estar (Brown & Ryan, 2003; Ryan & Deci, 2000) 

Segundo alguns autores (e.g., Brown & Ryan, 2003; Gregório & Pinto-Gouveia, 2013), a 
capacidade das pessoas para estarem atentas ao momento presente e aí manterem a sua atenção 
pode ser vista como um atributo disposicional variável a nível intra e inter-individual, o qual afeta a 
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qualidade da atenção nas experiências e tarefas do dia-a-dia. Todavia, esta capacidade de auto-
regulação da atenção pode ser desenvolvida através da prática meditativa formal. Neste contexto, a 
meditação pode ser definida como a auto-regulação intencional da atenção momento-a-momento 
(Kabat-Zinn 1990), ensinada através de uma variedade de exercícios que encorajam o indivíduo a 
prestar atenção às experiências internas, como as sensações corporais, os pensamentos e as 
emoções, ou a aspetos do ambiente, como os sons (Baer, 2003). 

Em síntese, como possíveis componentes centrais de um modelo conceptual do mindfulness, 
refiram-se a auto-regulação da atenção para o momento presente, que possibilita um estado mais 
desperto, uma maior consciência dos pensamentos, emoções, e sensações, e a orientação 
metacognitiva que facilita um relacionamento com as experiências numa atitude de recetividade, não-
julgamento, curiosidade e abertura (Bishop et al., 2004), e até mesmo marcada por maior bondade-
compaixão (Kabat-Zinn, 2011). 

Apesar da pesquisa sobre intervenções baseadas no mindfulness em idades avançadas não estar 
muito desenvolvida, este tipo de prática tem vindo a demonstrar que é uma abordagem que, por si só 
ou em conjunto com a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, pode melhorar bastante a 
qualidade de vida, prevenindo a recaída na depressão, os distúrbios de ansiedade e a dor física 
(Smith, 2004, cit. in Lima, Oliveira, & Godinho, 2011). 

Para além do seu valor terapêutico, o treino em mindfulness tem também um valor educativo e 
transformativo, podendo ser especialmente importante para pessoas idosas, ao contribuir para a 
mobilização de diversas capacidades e dos recursos mais profundos de coping e de cura do ser 
humano (Smith, 2004; Rejeski, 2008; Lima, Oliveira, & Godinho, 2011; Moynihan, 2013). 

 

Bem-estar subjetivo (BES) 

O estudo do BES propriamente dito remonta aos anos 80 do século XX, quando Diener formulou 
uma teoria cuja preocupação central era a avaliação subjetiva que os indivíduos fazem das suas 
vidas. Designada de modelo de bem-estar subjectivo (subjective well-being), esta conceptualização 
integra duas componentes: uma componente cognitiva que envolve as avaliações acerca da 
satisfação com a vida, e uma componente afetiva, dividida em afeto positivo e afeto negativo (Diener 
et al., 1985). Estas avaliações, cognitivas e afetivas, incluem assim, quer as reações emocionais a 
acontecimentos, quer os juízos cognitivos acerca da satisfação com a vida (Diener et al., 2003). 

Para explicar as dinâmicas do BES surgiram diversas teorias, destacando-se a teoria “base-topo” 
e a teoria ”topo-base” (bottom-up e top-down). A teoria base-topo considera o BES como sendo o 
efeito cumulativo de experiências positivas no domínio específico da existência, como por exemplo a 
família, o trabalho e o lazer. A satisfação global com a vida é avaliada pelo indivíduo como a soma de 
todos esses elementos, constituindo, estes últimos, parcelas de satisfações particulares 
experienciadas em cada um dos vários domínios da vida. Uma vida vivida com satisfação seria o 
somatório de momentos agradáveis (Simões et al., 2000). A teoria topo-base, por sua vez, refere que 
os indivíduos têm uma propensão global para experienciar o mundo de forma positiva. Neste sentido, 
Diener (1985) menciona que as pessoas experimentam prazeres, porque são felizes e não o 
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contrário; qualquer experiência poderá ser objetivamente agradável ou desagradável, satisfatória ou 
insatisfatória, conforme a interpretação que o sujeito lhe atribui. Na abordagem base-topo, o BES é 
encarado como o efeito, na abordagem topo-base é considerado como uma causa (Simões et al., 
2000). Estas duas teorias podem ser parcialmente verdadeiras e complementares, dependendo das 
escolas psicológicas, mais moleculares ou mais holísticas, com diferentes interpretações da 
personalidade e dos estilos cognitivos (Barros-Oliveira, 2000).  

Segundo Diener (2009), o BES integra três características: 1) é inerentemente subjetivo, isto é, as 
condições objetivas como a saúde, o conforto, ou o rendimento financeiro podem influenciá-lo, mas 
não são parte integrante deste construto; 2) o BES tem necessariamente que incluir um afeto positivo 
(a mera ausência de afeto negativo não é suficiente), tendo que existir um índice elevado de medidas 
positivas; e 3) o BES abrange uma avaliação global de todos os aspetos da vida do indivíduo. Apesar 
de podermos avaliar a satisfação como um domínio específico, a ênfase deve ser colocada nos 
julgamentos integrados dos vários domínios que constituem a existência. O BES é, deste modo, um 
termo aglutinador que procura captar um conjunto diverso de avaliações que os indivíduos fazem 
acerca dos acontecimentos da sua vida, do seu corpo, da sua mente e das circunstâncias em que 
vivem (Diener & Ryan, 2011). Estes autores não distinguem conceptualmente entre bem-estar e 
felicidade, referindo que os dois termos são usados por diversos investigadores como sinónimos.  

Simões (2006), baseando-se em Bury e Holme, salienta que “se às condições subjectivas, que 
constituem o bem-estar subjectivo, juntarmos as condições objectivas, tais como os recursos 
materiais ou a saúde, teremos os dois ingredientes da qualidade de vida” (p. 108). Assim, as “noções 
de Bem-Estar Subjectivo e Qualidade de Vida só parcialmente se sobrepõem, as de BES e Felicidade 
tendem a ser usadas como sinónimos”. Simões (2006) refere ainda que “se alguma distinção 
houvesse de ser feita, seria no sentido de limitar o conceito de felicidade às dimensões afectivas do 
BES: a felicidade consistiria na predominância das emoções positivas (afectividade positiva, PA) 
sobre as emoções negativas (afectividade negativa, NA)” (p. 108). 

Sabemos que as emoções positivas afetam a saúde não apenas diretamente, mas também de 
forma indireta, através do aumento dos recursos individuais intelectuais (criatividade, habilidade para 
aprender nova informação e memória), físicos (força, coordenação e saúde cardiovascular), 
psicológicos (otimismo, resiliência, sentido de identidade e orientação para objetivos) e sociais (cria 
novos laços e solidifica ligações anteriores) (Fredrickson, 2003). As pessoas com muita afetividade 
positiva relacionam-se socialmente com mais facilidade e lidam melhor com situações indutoras de 
stress, além de sentirem maior controlo sobre as suas próprias vidas (Hilleras et al., 1998, cit. in Ostir, 
Ottenbacher, & Markides, 2004). O afeto positivo pode também afetar diretamente a saúde por 
respostas químicas e neuronais envolvidas na manutenção da homeostasia (Damásio, 2001).  

Sabe-se que com o avanço da idade e com importância para o BES, a discrepância entre o estado 
real e ideal do indivíduo e a sua aspiração num determinado domínio tendem a diminuir. Assim, o 
BES é mantido nas pessoas de idade avançada através da regulação de discrepâncias, 
especialmente nas áreas importantes do self. Neste segmento etário dá-se mais importância às 
necessidades emocionais e de afeto, tornando as relações com amigos íntimos e familiares uma 
prioridade. Tendo em conta este mecanismo, reduzir a diferença entre o estado atual e o estado ideal 
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das relações é o melhor caminho para regular o afeto negativo, durante o envelhecimento (Cheng, 
2004). 

Embora as condições de vida objetivas piorem com a idade, tal deterioração não tem, 
necessariamente, de se repercutir, de modo negativo, sobre o BES, já que, como vimos, este reflete a 
avaliação subjetiva que o indivíduo faz acerca da sua vida (Simões, 2006). De facto, segundo Diener 
e Suh (1997) a satisfação com a vida, tal como a satisfação com domínios específicos e o afeto 
positivo, tendem a aumentar ou permanecer constantes durante todo o ciclo de vida. A investigação 
parece convergir na ideia de que existe, na velhice, estabilidade na afetividade positiva e um declínio 
gradual da afetividade negativa (Cheng, 2004). Nesta etapa do ciclo de vida, as relações positivas 
tornam-se cada vez mais necessárias, sendo as relações sociais (amigos, familiares, vizinhos) um 
fator muito importante na manutenção do BES da pessoa idosa (Cheng, 2004). 

Em síntese, como claramente refere Simões (2006), “ao contrário do que se pensa, não há, no 
ciclo da vida, uma idade da felicidade (uma “primavera da vida”), nem um período mais feliz ou 
satisfatório do que outros: em todas as idades (extrema velhice incluída) se pode ser, e se é, 
efectivamente feliz. Mais, em todas as idades, velhice incluída, se deve ser feliz. A felicidade é, com 
efeito, direito e obrigação do idoso, como direito é e obrigação de cada um. E ela resulta, em grande 
parte, do contributo que cada um der para a felicidade dos outros” (p.130). 

Neste trabalho, de natureza exploratória, pretendemos sobretudo identificar de que forma o 
sentido da vida e a atitude mindfulness ajudam a compreender o bem estar dos utentes de 
Universidades Seniores, através da sua relação com a satisfação com a vida, com o afeto positivo e o 
afeto negativo.  
 

Metodologia 

Tendo em consideração o objetivo atrás mencionado, levou-se a efeito um estudo não 
experimental correlacional com utentes de 7 Universidades Seniores das regiões Norte e Centro de 
Portugal. 

 

Amostra 

A amostra da presente investigação é composta por 214 seniores, sendo que 66 pertencem ao 
sexo masculino (30,8%) e 148 ao sexo feminino (69,2%). No que concerne à idade, os valores 
encontrados variaram entre os 51 e 86 anos, com uma média de 68,26 e um desvio-padrão de 7,37. 
Relativamente ao estado civil, verificou-se que 105 seniores eram casados (46,5%), 27 solteiros 
(12,7%), outros 27 referiram ser divorciados ou separados (12,7%) e 53 encontravam-se viúvos 
(23,5%). Quanto ao nível de escolaridade, ressalvamos o vasto leque de habilitações literárias, sendo 
que 9 sujeitos sabiam ler e escrever (4%), 41 tinham habilitações escolares entre o 1.º e o 4.º anos de 
escolaridade (18,1%), 34 sujeitos haviam alcançado o 5.º ou o 6.º anos de escolaridade (15%), 29 
seniores situavam-se no grupo do 7.º ao 9.º ano de escolaridade (12,8%), 21 sujeitos possuíam 
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formação pós-secundária (9,3%) e 54 sujeitos relataram ter estudos superiores, sendo o grupo mais 
representado na amostra. 

No que concerne à zona de residência, 102 sujeitos residiam numa zona urbana (45,1%), 35 
sujeitos habitavam uma zona peri-urbana (15,5%) e 76 sujeitos numa zona rural (33,6%).  

 

Procedimento 

Previamente à recolha de dados, em fevereiro de 2013, foi solicitado informalmente aos dirigentes 
de Universidades Seniores3 autorização para a realização do estudo. A recolha de dados iniciou-se 
em março de 2013, através do enviado dos questionários por correio e da solicitação aos dirigentes 
das US para que incentivassem os alunos ao seu preenchimento. O período entre o envio dos 
questionários e a recolha final demorou cerca de 4 meses. Em julho de 2013 a amostra estava 
constituída. 

 

Instrumentos 

No sentido de operacionalizar as variáveis da nossa investigação, utilizámos os seguintes 
instrumentos de âmbito internacional, validados para a população portuguesa e construímos um 
questionário sociodemográfico: PANAS, SWLS, MAAS e MLQ. 

A PANAS (Escala de Afecto Positivo e de Afecto Negativo) é um instrumento utilizado para medir 
a vertente afetiva do bem-estar subjetivo, sendo constituído por duas sub-escalas (Afeto Positivo: PA; 
e Afeto Negativo: NA), e tendo cada uma delas 10 termos descritivos da afetividade sentida pelo 
sujeito. Os 20 itens são pontuados num formato de resposta de Likert, de 1 (muito pouco ou nada) a 5 
(muitíssimo). A escala foi desenvolvida por Watson, Clark e Tellegen (1988) e no presente estudo 
recorremos à versão portuguesa utilizada no projeto europeu PALADIN (Oliveira et al., 2011). 

A SWLS (Escala de Satisfação com a Vida) (Diener et al., 1985) proporciona um indicador da 
apreciação global e subjetiva que os sujeitos fazem sobre a qualidade da sua vida, de acordo com 
critérios estabelecidos por si e não em função de padrões impostos externamente, pelo investigador 
ou por outrém. Na versão utilizada no presente estudo (adaptação de Simões, 1992), o instrumento é 
composto por 5 itens, tendo uma escala de resposta tipo Likert com cinco níveis. Encontram-se, 
habitualmente, bons indicadores de validade e fidelidade com esta escala (Simões, 1992; Neto, 
1999). 

 

 

 

3. No estudo participaram utentes das seguintes Universidades Senior: Abrantes, Guimarães, Seixal, Ferreira do Zêzere, Miranda do 
Corvo, Amadora e Oliveira de Azeméis. 
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A MAAS (Escala de Atenção Mindfulness) (Brown e Ryan, 2003) é constituída por 15 itens 
destinados a avaliar diferenças individuais na disposição para manter estados de atenção mindful, ou 
seja, a tendência geral para estar atento ao que acontece no momento presente, nas diversas 
experiências do dia-a-dia. Na presente investigação utilizou-se a adaptação portuguesa de Cruz 
(2013). 

O MLQ (Questionário de Sentido da Vida) é um dos instrumentos mais utilizados a nível 
internacional para medir o sentido da vida, o qual é definido como o sentido e o significado que a vida 
tem para a pessoa no que respeita à natureza do seu ser e à sua própria existência (Steger, Frazier, 
Oishi, & Kaler, 2006). Este questionário é composto por duas subescalas: Presença e Procura de 
sentido da vida, constituídas por cinco itens cada com escala de resposta de Likert. A subescala 
Presença tem em vista avaliar a existência de sentido ou rumo para a vida; a subescala Procura 
mede até que ponto a pessoa se encontra em processo de busca de sentido. O instrumento foi 
adaptado para português por Simões et al. (2010), revelando bons indicadores psicométricos. 

 

Resultados 

Sendo o objetivo desta secção revelar os principais resultados empíricos relativos às variáveis em 
estudo, começamos por apresentar as análises descritivas para, posteriormente, passarmos às de 
natureza inferencial. Todos os dados estatísticos que a seguir se apresentam foram obtidos através 
da utilização do programa SPSS para Windows, versão 20.0. 

No que respeita às análises descritivas, apresentamos no Quadro 1 as médias, os desvios padrão 
(DP), os valores mínimos e máximos de todas as variáveis quantitativas implicadas neste estudo, 
sendo que, como referido na introdução, o bem estar subjetivo (BES) foi avaliado através da 
satisfação com a vida e da afetividade positiva e negativa.  

 

Quadro 1. Estatísticas descritivas das variáveis quantitativas 

 Variáveis N Mínimo Máximo M=Média DP 

 Idade 213 51,00 86,00 68,26 7,37 

BES 

SWLS 200 7,00 31,00 19,73 4,28 

AP 206 21,00 45,00 32,04 4,07 

AN 207 5,30 36,00 20,88 4,92 

Sentido da Vida 
MLQ Presença 208 10,00 25,00 20,14 2,43 

MLQ Procura 208 5,00 23,00 16,07 3,92 

Atenção Mindfulness MAAS 213 31,23 87,00 64,67 7,49 
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No que concerne às estatísticas inferenciais, aquelas que nos permitem testar hipóteses, 
recorremos ao teste de correlações de Pearson, tendo em conta que o mesmo é apropriado para 
determinar associações entre variáveis quantitativas. Efetivamente, a hipótese geral do presente 
estudo, como se subentende da componente teórica apresentada na introdução, é a de que o sentido 
da vida e a atenção mindfulness se encontram associados ao bem estar dos seniores, no sentido em 
que quanto maior a perceção de presença de sentido na vida e a atenção mindfulness, maior serão 
os indicadores de bem estar. Pelo contrário, e com base nas investigações anteriores, quanto maior a 
procura de sentido na vida, menor será a perceção de bem estar. Para verificarmos tais asserções, 
precisamos de considerar a magnitude das correlações entre as variáveis em estudo, as quais se 
apresentam no quadro 2.  

 

Quadro 2. Correlações entre o sentido da vida, a atenção mindfulness e o bem estar 
 SWLS AP AN 

MLQ Presença . 252** . 311** -. 245** 

MLQ Procura -. 335** -. 285** . 390** 

Atenção Mindfulness . 180* . 370** -. 262** 

*p<.05; **p<.001 

 

Como se pode ver pelo Quadro 2 todas as correlações encontradas são significativas, embora a 
níveis de significância diferentes. Em termos específicos, verifica-se, então, que a perceção subjetiva 
de presença de sentido na vida se encontra significativamente associada, e de forma positiva, à 
satisfação com a vida (r(MLQPre,SWLS)=-.252) e à afetividade positiva (r(MLQPre,AP)=-.311); pelo contrário, e 
em consonância com o esperado, a presença de sentido na vida apresenta uma correlação negativa 
com a afetividade negativa (r(MLQPre,AN)=-.245). Considerando a procura de sentido na vida, o padrão 
de correlações com as variáveis do bem estar surge precisamente ao contrário, sendo que as 
associações são significativas negativas com a satisfação com a vida (r(MLQPro,SWLS)=-.335) e a 
afetividade positiva (r(MLQPro,AP)=-.285) e a correlação é positiva com a afetividade negativa 
(r(MLQPro,AN)=-.390). 

No que respeita à atenção mindfulness igualmente todas as correlações se revelaram 
significativas, sendo que as correlações com a satisfação com a vida e com a afetividade positiva são 
positivas (r(MAAS,SWLS)=.180; r(MAAS,AP)=.370, respetivamente), enquanto que a correlação encontrada 
com a afetividade negativa é de ordem negativa (r(MAAS,AN)=-.262). Se considerarmos as magnitudes 
das correlações, elas variam entre médio baixo (.2) e médio alto (.4), destacando-se entre as mais 
altas a relação entre a atenção mindfulness e a afetividade positiva (r=.37) e a procura de sentido na 
vida com a afetividade negativa (r=.39). Em contrapartida, a correlação mais baixa, embora 
significativa, verificou-se entre a atenção mindfulness e a satisfação com a vida (r=.18). 
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Discussão dos resultados 

O principal objetivo da nossa investigação foi conhecer de que forma o sentido da vida e a atenção 
mindfulness se encontram associados ao bem estar da população que frequenta Universidades 
Seniores em Portugal, contribuindo, de forma exploratória, para mapear os fatores relacionados com 
a qualidade de vida deste grupo de pessoas, o qual tem vindo a aumentar exponencialmente em 
Portugal, constituindo já uma das maiores redes de universidades do género da Europa (Jacob, 
2012). Em termos de estatísticas descritivas, e comparando o sentido da vida com dados do estudo 
português que envolveu idosos residentes em lares do concelho de Coimbra (N=217), constata-se 
que as médias da presença de sentido (M=20,14 versus M=19,09) e da procura de sentido (M=16,07 
versus M=15,05) são ligeiramente mais baixas (tendo em conta que os tamanhos das amostras são 
muito aproximados), mas os desvios-padrão apresentam uma amplitude maior no caso dos 
residentes em Lares (DP(MLQPre) =2,43 versus DP =4,39; DP(MLQPro)=3,92 versus DP=5,71), o que tende 
a apontar para valores mais centrados em torno da média no caso dos utentes de Universidades 
Seniores e valores mais dispersos tratando-se de pessoas idosas residentes em Lares. Sabemos que 
estes dados devem ser entendidos como meramente descritivos, muito embora estejam de acordo 
com o princípio bem estabelecido de que quanto mais os grupos humanos avançam em idade, mais 
heterogéneos se tornam (Oliveira et al., 2013; Vieira et al., 2013). Comparando ainda as médias das 
duas amostras, os nossos dados são consistentes com os de Simões et al. (2010), no sentido em que 
se verifica uma preponderância da presença de sentido (M=20.14) em comparação com a procura 
dele (M=16,07). 

No que respeita à principal hipótese em estudo, de que o sentido da vida e a atenção mindfulness 
se constituem como fatores com uma relação significativa com o bem estar subjetivo, a mesma foi 
validada, de forma bastante consistente, através das correlações encontradas entre as diversas 
variáveis (todas as correlações mostraram ser significativas). Em síntese, os seniores que relatam 
sentir mais presença de sentido na vida apresentam um bem estar subjetivo superior (r(MLQPre,SWLS)=-
.252; r(MLQPre,AP)=-.311; r(MLQPre,AN)=-.245), o que significa mais satisfação com a vida, mais emoções 
positivas e menos emoções negativas, o mesmo acontecendo com os que percepcionam maior 
capacidade de atenção mindfulness (ou atenção plena) no seu dia-a-dia  que apresentam exatamente 
o mesmo padrão  de relações (r(MAAS,SWLS)=-.180; r(MAAS,AP)=-.370; r(MAAS,AN)=-.262). Por outro lado, e 
em conformidade com investigações anteriores (e.g., Steger et al., 2006, 2008; Simões et al., 2010), 
quanto mais os seniores se percecionam como estando à procura de sentido para a vida, que 
segundo Steger et al. (2008), está relacionado com “o desejo humano profundo de compreender, 
integrar e sintetizar a experiência” (p. 204), menor é o seu bem-estar, sendo mais baixa a satisfação 
com a vida, assim como as emoções positivas e mais elevadas as emoções negativas 
(respetivamente, r(MLQPro,SWLS)=-.335; r(MLQPro,AP)=-.285; r(MLQPro,AN)=-.390). Por outras palavras, quando 
as pessoas sentem que a vida tem pouco sentido ou quando o perdem, envolvem-se na sua procura. 
Estes nossos resultados vêm apoiar a hipótese de Steger et al. (2008) de que quanto mais os adultos 
de idade avançada se encontram num estado de procura de sentido, mais “isso constitui um sinal de 
dificuldade ou incapacidade de integrar a própria vida num todo coerente” (p. 224), contrariamente ao 
que propunha Frankl (1986), ao afirmar que as pessoas que procuram sentido vivenciam mais sentido 
na vida. Considerando a atenção mindfulness, de facto, também as pessoas com menor tendência 
para manter a atenção focada no momento presente e nas tarefas a executar sentem menor 
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satisfação com a vida, menos emoções positivas e mais emoções negativas, o que significa que 
estando o seu campo atencional submergido no passado ou antecipando preocupações com o futuro 
se geram condições impeditivas da perceção bem estar pessoal.    

O envolvimento das pessoas de idade avançada nas Universidades Seniores, onde existe a 
possibilidade de realizarem múltiplas atividades do seu interesse, prazerosas e estimulantes, 
certamente que contribui para dar mais sentido à vida e para potenciar a atenção voltada para o 
presente (facilitando a concentração e a atenção mindfulness) as quais, como vimos, se associam 
significativamente ao bem estar.  

 

Conclusão Geral 

Envelhecer bem pressupõe estilos de vida saudáveis e o envolvimento em atividades 
interessantes e desafiantes como as que ocorrem, em geral, nas Universidades Seniores. Dizem 
respeito a espaços e tempos onde os seus utentes participam intencional e deliberadamente em 
atividades educativas, culturais e de lazer que estimulam e promovem mais e melhores relações 
sociais, mais e melhores capacidades, mais e melhores motivações (Jacob, 2012). 

Os resultados obtidos neste estudo apontam, de forma clara, para fatores de grande relevância em 
termos de compreensão do bem estar subjetivo e do que pode contribuir para a satisfação com a vida 
das pessoas que frequentam Universidades Seniores. 

A presença de sentido na vida sem dúvida que se revela consistentemente associada ao bem 
estar, significando que quanto mais esta perceção subjetiva predomina, mais elevados são os 
sentimentos positivos e a satisfação com a vida dos seniores. Em contrapartida, estar em busca 
(procura) de sentido, embora se possa entender como uma condição desejável, uma vez que pode 
expressar o desejo humano profundo de compreender e integrar a experiência, encontra-se 
associado a sentimentos negativos e a pouca satisfação com a vida. Assim, podemos afirmar, com 
base no nosso estudo, que a perceção subjetiva de que a vida tem sentido contribui para que nos 
sintamos bem. 

Por outro lado, essa forma especial de estar atento, a que se chama atenção mindfulness, de 
facto, como sugeriam as investigações anteriores com este construto, encontra-se relacionada com a 
satisfação com a vida, com emoções positivas e menos emoções negativas. Os seniores que 
apresentam valores mais elevados neste tipo de atenção são pessoas mais satisfeitas, mais 
afectuosas e que, igualmente, vivenciam mais presença de sentido na sua vida, pelo que tudo leva a 
crer que se conseguirmos elevar a presença de sentido na vida das pessoas e a atenção mindfulness 
estamos a melhorar o seu bem estar e sua qualidade de vida.  

Porém, e apontando para as principais limitações, como o estudo realizado é de natureza 
correlacional, não podemos efetivamente inferir e afirmar relações causais, sendo necessárias 
investigações com metodologias de natureza experimental e / ou com amostras de maior dimensão, 
de modo a que se possam utilizar análises estatísticas mais complexas e robustas para percebermos 
de forma mais rigorosa as relações entre as variáveis em estudo e o seu sentido. Por outro lado, 
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estudos de natureza qualitativa também se revelam necessários em termos de se auscultar as 
perspetivas das pessoas acerca da sua participação nas Universidades Seniores e dos eventuais 
efeitos na sua vida e no seu bem estar. 
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Abstract 

The material domain has an actual impact on people’s life satisfaction. The way this occurs 
depends on the ideologies, which surround material possessions and money. This exploratory study 
aims to characterise the material domain profile (values, attitudes and behaviours towards money and 
material possessions) of elderly men and women living alone and how it affects their life satisfaction. A 
questionnaire was administered to a sample of 96 elderly men and women of low, middle and upper 
socioeconomic classes. Findings suggest that participants are moderately satisfied with life, tend to be 
non-materialistic and focus their money ethic and behaviour on budget and savings. Life satisfaction is 
not correlated with materialism or money ethics and behaviours; nevertheless, income is positively 
correlated with life satisfaction, particularly in the higher socioeconomic groups. This study suggests 
that old people are more attached to the symbolic and relational meanings of possessions. 

Key-words: material domain; life satisfaction; older persons; gender; living arrangements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 
 

 

 
 

 

 

81 

Introdução 

Material possessions (contents of the material domain) have traditionally been a field of economics, 
where money and material goods are viewed as an utilitarian commodity, having only a quantitative 
meaning. More recently, psychology and sociology have become interested in the material 
possessions field highlighting its emotional or meaningful representations. Life satisfaction, as a part of 
subjective well-being, refers to an overall assessment of an individual’s quality of life based on one’s 
criteria (Lucas, Diener, & Suh, 1996). Researchers have increasingly become interested in the impact 
of socioeconomic variables in life satisfaction (Schimmack, Diener, & Oishi, 2002). In fact, life 
satisfaction is functionally related to satisfaction with all of life’s domains and subdomains (Sirgy, 
1998). For instance, having material conditions to manage its own life is one of the main determinants 
of perceived quality of life indicated by the older persons (Borglin, Edberg, & Hallberg, 2005).  

As other domains in life, the impact of the material domain on people’s lives is mediated by other 
variables: the context in which material possessions are experienced, including socioeconomic class, 
gender, living arrangements (such as, living alone, with the family or at an institution) and material 
ideology (Diener & Seligman, 2004). Socioeconomic status has shown to have an impact on life 
satisfaction, for instance: individuals’ incomes correlate positively with life satisfaction; however, the 
positive relation becomes modest once the poverty threshold is passed (Diener & Seligman, 2004); 
and those with higher incomes report higher levels of self-esteem, subjective happiness and 
satisfaction with life (Diener, 1984). Gender differences have also been found, for example (Lim & Teo, 
1997; Tang, 1993): males place a higher value on money than females do; males are more likely to 
use money as a tool to influence (power) and impress (prestige) others; females do more financial 
planning. These findings, associated with a longer life expectancy for women, and with the different 
social roles attributed to men and women regarding money and material possessions (he is the 
breadwinner while she assumes the home financial management), support the need to compare both 
genders. Elderly people living alone reveal great concerns about their future (compared to those living 
in a family). Those concerns relate mainly to economic issues: the elderly depend on their retirement 
pension, having no other possibility of obtaining further income, since they cannot work; and, usually, 
they lack support to manage their money and fear being unable to take the best profit from what they 
have. 

The material domain has impact on people’s life, but how it occurs depends in particular on the 
ideologies regarding material possessions and money and how they are translated into behaviour. 
These variables were initially developed and studied in organisational contexts; more recently, studies 
have been carried out to characterise individuals in different life stages. However, the elderly remains 
a less studied age group. Material domain ideology includes the following as relevant variables (Belk, 
1985; Kirkcaldy & Furnham, 1993; Mitchell & Mickel, 1999): materialism (value / symbolic), money 
ethics (affective) and behaviours (conduct).  
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Materialism 

Materialism is a condition in which the material life domain is considered to be highly salient 
relatively to other life domains (Richins, 2004). In this study, we have adopted the definition of 
materialism as a value, since our study focuses mainly on ideology. Richins (2004) defines 
materialism as a system of personal values. Values are enduring beliefs about what is fundamentally 
important. Research has consistently showed that materialism relates negatively to satisfaction with 
many life domains (Diener & Seligman, 2004; Richins & Dawson, 1992; Roberts & Clement, 2007). 
However, most of the studies do not focus on elderly persons. Materialistic people (compared to non-
materialistic) have been described as (Diener & Seligman, 2004): putting material possessions in such 
a central place in their lives that they are believed to provide the greatest sources of dis/satisfaction; 
being responsive to externals (appearance and prestige), self-centered (less generous, less caring 
about relationships) and less satisfied with life; being less apt to share, and in general seem to suffer 
from poor adjustment (less empathy, less intrinsic motivation, and more conflictual relationships); 
having more symptoms of depression and anxiety. 

 

Money ethics and behaviours 

Money is a multidimensional construct involving a rational-affective nature: it is instrumental as well 
as symbolic in and of itself (Mitchell & Mickel, 1999; Roberts & Sepulveda, 1999). Although money is 
an object, it has subjective and affective meanings. Satisfaction with most aspects of one’s life is 
consistently related to one’s financial holdings. Furthermore, research shows that the absolute amount 
of money that one has, as well as relative comparisons, contribute to satisfaction with life.  Studies 
have highlighted the influence of some variables in attitudes towards money (e.g., Mitchell & Mickel, 
1999; Roberts & Sepulveda, 1999): i) personal attributes - people who value money highly and take 
risks have higher scores in attributes like sensation seeking, competitiveness and control; ii) 
personality measures - people who are desirous of money and think money is good, often have high 
self-esteem and a high need for achievement; iii) gender – women tend to budget less, whereas men 
seem to manage and value money more; iv) age - as people get older, they tend to budget more and 
see money in a less negative way v) education - better-educated people feel they have more control 
over money. 

 

Objectives 

This exploratory study aims to characterise the material domain profile (values, attitudes and 
behaviours towards money and material possessions) of elderly men and women living alone and how 
it affects their life satisfaction. In fact, ageing studies rarely focus on the material domain. 
Understanding old people’s values, attitudes and behaviours towards money and material possessions  
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may contribute to understand how they are facing the challenges related to the material domain. As 
other domains in life, material domain is important in pursuing active and successful ageing. 

 

Methodology 

Instruments 

This exploratory study (descriptive and correlational) is based on a questionnaire that comprises 
the following variables and scales / questions. 

Sociodemographic: age, gender, marital status, number of children, residence area (rural / 
urban). 

Socioeconomic class (Graffar Index, 1956; Portuguese version, Amaro, 1990): The Graffar Index 
is an international classification established by Graffar (1956). It uses five criteria (education, 
occupation, income, household and neighbourhood characteristics) to define the family/individual 
socioeconomic class. The sum of the points obtained in each of the 5 criteria indicates the 
socioeconomic class: upper class, 5 to 9 points; upper-middle, 10 to 13 points; middle, 14 to 17 points; 
low-middle, 18 to 21 points; low, 22 to 25 points.  

Functional status (Barthel Index; Mahoney & Barthel, 1965): The Barthel Index has been widely 
used to examine aged people’s functional alterations. It consists of 10 items that measure a person's 
daily functioning. The items include feeding, moving from wheelchair to bed and return, grooming, 
transferring to and from the toilet, bathing, walking on a level surface, going up and down stairs, 
dressing, as well as bowel and bladder continence. Each activity is scored in steps of five points (0 - 
unable; 5 - needs help; 10 - independent) to give a maximum total score of 100 (highest scores mean 
higher independency). The instrument has shown high levels of internal consistency (Cronbach’s 
alpha = 0.92 in the original version). 

Perception of monthly income: “How is your income by the end of the month?” 1 – not enough; 2 
– sufficient; 3 – more than enough. 

Life satisfaction (Satisfaction with Life Scale, SWLS; Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985; 
Portuguese version, Simões, 1992): The SWLS is a global measure of life satisfaction, consisting of 5 
items. In the original version respondents should answer using a 7-point Likert scale; in this study, the 
Portuguese version (Simões, 1992) was used, and answers were scored on a 5-point Likert scale 
ranging from 1 (strongly disagree) to 5 (strongly agree), in which higher scores mean a higher 
satisfaction with life. The factorial analysis of the Portuguese version reveals one factor, as in the 
original version, and the internal consistency is good (Cronbach’s alpha = 0.77) (Simões, 1992). In this 
study, the Cronbach’s alpha is 0.83. 
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Isolation indicators: Three indicators were used: i) social isolation was assessed by the size of 
the social network; respondents were asked to indicate the number of significant people in their life, 
with whom they were in contact during the last year; ii) loneliness, respondents were asked to say how 
often they feel lonely, and the answers were rated on a 3-point Likert scale ranging from 1 (almost 
never) to 3 (almost always); iii) depression was assessed using four items of the Geriatric Depression 
Scale, which are also used in the EASY-care, showing good psychometric properties (Chronbach’s 
alpha equal to 0.89; Sousa & Figueiredo, 2003). 

Materialism (Material Value Scale, 9-item version, MVS, Richins & Dawson, 1992; Portuguese 
version, Patrão & Sousa, 2008): Materialism is defined as the devotion ascribed to the ownership and 
acquisition of material goods in achieving major goals or desired states. The scale measures three 
components of materialism (Richins & Dawson, 1992): i) centrality, acquisition as the central goal in 
life; ii) happiness, acquisition as the key to happiness; iii) success, success in life defined by 
possessions. In this study, the 9-item MVS version was used, comprising three subscales (each 
consisting of 3 items) designed to tap into each of those components. A 5-point Likert scale response 
format was used; higher scores indicate stronger materialistic value endorsement. The internal 
consistency in this version is good: Cronbach’s alpha = 0.82 (Richins, 2004). The Portuguese version 
(Sousa & Patrão, 2014) also found a three-factor solution with lower internal consistency: Cronbach’s 
alpha = 0.67. In this study, the Cronbach’s alpha is as follows: global scale = 0.78; success = 0.69; 
centrality = 0.63; happiness = 0.79. 

Money attitudes (short 12-item Money Ethic Scale, MES, Tang, 1995; Portuguese version, Sousa 
& Patrão, 2014): the MES was used to measure people’s attitudes towards money (Tang, 1995). The 
scale comprises three factors: success (8 items), the cognitive component (money represents 
achievement, power and freedom); budget (2 items), the behavioral component (money is used and 
managed carefully); evil (2 items), the affective component (money is bad and perverse). Responses 
were based on a 5-point Likert scale. The overall money score (with factor evil reverse scored) 
represents people’s general and positive attitudes towards money. The internal consistency in this 12-
items version is good: Cronbach’s alpha = 0.82 (Tang, 1995). The Portuguese version also comprises 
3 factors with lower internal consistency: Cronbach’s alpha = 0.63 for the global scale. In this study the 
Cronbach’s alpha is as follows: global scale = 0.65; success = 0.79; budget = 0.81; evil = 0.82. 

Money behaviours (Money Beliefs and Behavior Scale, MBBS, Furnham, 1984; Portuguese 
version, Sousa & Patrão, 2014): In this study 6 items of the MBBS were used to measure money-
related behaviours. These items measure three behaviours (2 items each): i) anxiety, the extent to 
which individuals think and worry about money; ii) budget, reflects respondents’ saving habits and their 
ability to budget money; iii) non-generosity, reflects the extent to which one is non-generous in terms 
of contribution to charity and lending money to others. A 5-point Likert scale response format was 
used. Higher scores indicate greater emphasis on the assessed money behaviours. The internal 
consistency in the original version is good: Cronbach’s alpha ≥ 0.60 (Furnham, 1984). The Portuguese 
version found 3 factors with higher internal consistency: Cronbach’s alpha = 0.71 for the global scale. 
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In this study the Cronbach’s alpha is: global scale = 0.65; budget = 0.71; anxiety = 0.66; non-
generosity = 0.50. 

 

Procedures 

The participants were identified through community institutions (day care, senior universities). 
Authorisation was requested from the institutions to carry out the study. A professional designated by 
the institution was responsible for mediating the identification of participants. The professional was 
informed about the inclusion criteria (people aged over 64, living alone without cognitive impairments), 
and the participants fulfilling the criteria were then approached in order to be provided with a brief 
explanation of the project.  

Those professionals contacted potential participants and explained the objectives and what would 
be expected of them when participating; they were asked for permission to be contacted by the 
researchers. All the participants who had been contacted previously agreed to take part in the study 
and signed the informed consent form. The questionnaire was administered by interview, carried out 
by the authors. Each interview lasted between 30 and 75 minutes. The sample was collected in 
several districts within the north and central areas of Portugal, including the littoral (urban) and the 
interior (rural) areas. 

 

Sample 

The sample was organised allowing every class to have the same number of participants, with a 
similar number of men and women. The sample consisted of 96 participants (table 1): 32 participants 
were from low to low-middle class (designated as lower class) with an equal number of men (16) and 
women (16); 32 participants were middle class, 16 men and 16 women; 32 participants belonged to 
the upper- and upper-middle class (designated as the upper class group), 17 were women and 15 
were men.  

The results of the functional status assessment reveal that 96.9% of participants are independent. 
The mean age of the sample is 75.2, similar for both male and female participants. However, 
participants belonging to the upper class are significantly younger than those in the other 
socioeconomic groups. The mean number of children is 2.1, for both men and women. However, 
upper-class individuals have a significantly lower number of children than middle-class individuals. 
Men and women share a similar perception of the monthly income. However, upper-class individuals 
indicated a significantly higher perception of the monthly income. The results for the education level, 
residence area and marital status are equally distributed between men and women. Concerning the 
differences among the different social classes the following was observed: i) there is a higher number 
of divorced and single individuals belonging to the upper class, as well as a lower number of widows; 
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ii) upper-class individuals tend to reside in urban areas, whereas lower-class individuals tend to reside 
in rural areas; iii) the upper class group presents a higher number of individuals with higher levels of 
education. 

 
 

Table 1. Sample 
              

M=Mean; SD= Standard-deviation 

Statistically significant differences: 
Age: the mean age of upper-class participants is significantly lower when compared to the mean age of lower-class (t=3.828; p=0.0003) 
and middle-class (t=-3.065; p=0.0033) participants. 
Number of children: the mean number of children for the upper class is significantly lower compared to the mean number of children for 
the middle class (t=-2.45; p=0.0174). 
Perception of the monthly income: the mean score for the upper-class respondents is significantly higher than the mean score for the 
lower class (t=4.293; p=0.0001) and the middle class (t=4.086; p=0.0002). 
Distribution of classes by marital status (χ2 (6) = 17.2; p=0.008), area of residence (χ2 (2) = 63.0; p=0.000) and education (χ2 (10) = 78.3; 
p=0.000). 

 

Results 

Life satisfaction 

The mean life satisfaction is 15.62 (moderate satisfaction); life satisfaction shows no significant 
differences between men and women (table 2). Participants coming from the lower class are 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 
 

 

 
 

 

 

87 

significantly more dissatisfied with life compared to those from the upper class. Middle-class 
participants show intermediate scores. Increased life satisfaction is associated with (moderate, 
positive and significative correlations): the education level (r=0.231; p≤0.05), the size of the social 
network (r=0.308; p≤0.05) and the perception of the monthly income (r=0.220; p≤0.05).  

 

Table 2. Materialism, money ethics and behaviours and life satisfaction (means) 

Significant differences: 
Life satisfaction: upper class individuals are significantly more satisfied with life than their lower class counterparts (t=2.083; p=0.043). 
Materialism: upper class individuals have statistically higher centrality scores than lower (t=2.849; p=0.0058) and middle class (t=2.154; 
p=0.0353) individuals. 
Money ethics: i) budget management achieved a statistically higher mean score, compared with the global scale (t=7.757; p=0.000), 
success (t=8.752; p=0.000) and perversity (t=11.549; p=0.000); ii) women scored significantly higher than men on the perversity factor (t=-
2,617; p=0.0103); iii) the upper class group achieved a significantly lower score on the budget management factor when compared with the 
lower (t=-8.704; p=0.000) and the middle class (t=-7.839; p=0.000) groups; iv) upper class individuals had lower mean scores on the 
perversity factor, compared with those from lower (t=-2.817; p=0.0069) and middle class (t=-2.745; p=0.008) individuals.  
Money behaviours: i) the mean score for money saving is significantly higher than that for the anxiety (t=11.521; p=0.000) and non-
generosity (t=5.016; p=0.000) factors; ii) non-generosity was rated with a significantly higher mean score than anxiety (t=-6.452; p=0.000); 
iii) lower-class individuals rated budget with a higher score than anxiety (t=9.22; p=0.000) and non-generosity (t=4.172; p=0.000); non-
generosity was rated higher than anxiety (t=-5.557; p=0.000); iv) in the middle class group, budget was rated with a higher score, compared 
with anxiety (t=7.365; p=0.000) and non-generosity (t=5.24; p=0.000); non-generosity was rated higher than anxiety (t=-2.062; p=0.043); v) 
upper class individuals rated money saving significantly lower than anxiety (t=5.214; p=0.000); non-generosity was rated significantly lower 
than anxiety (t=5.535; p=0.000); vi) the upper class group has a significantly lower score on budget, compared with the mean scores for the 
lower class (t=6.778; p=0.000) and the middle class (t=-5.769; p=0.000) groups; vii) lower class individuals have a higher mean score on 
anxiety than their upper class counterparts (t=2.867; p=0.0061), and a higher mean score on the non-generosity factor, compared with 
upper class (t=4.095; p=0.000) and  middle class (t=3.014; p=0.0038) individuals. 
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At the same time, life satisfaction tends to decrease (moderate, negative and significative 
correlations) with the tendency towards depression (r=-0.624; p≤0.01) and with the perception of 
loneliness (r=-0.359; p≤0.01). Age, marital status, the area of residence and the number of children do 
not seem to influence life satisfaction levels in this sample. Those who are more satisfied with life tend 
to belong to the upper class and have a better perception of the monthly income; they are usually men, 
have a higher educational level and larger social networks; they do not show tendency towards 
depression and do not feel lonely.  

 

Materialism 

The mean scores for the global scale of materialism and each of its factors vary between 2.51 
(centrality) and 2.67 (success), suggesting a low-moderate attachment to material possessions (table 
2). There are no significant differences between men and women; both men and women rate the 
success factor higher than the other two factors, namely centrality and happiness, which are rated with 
similar values. However, men have slightly higher mean scores on the global scale and on each of the 
three factors. 

The lower and middle classes have the highest mean scores for success, while the upper class has 
a significantly higher centrality score, indicating that the possession and the acquisition of things 
assume a central place in the lives of upper-class participants; yet no significant differences were 
found. Results suggest that there is a significant positive correlation between the level of education 
and the centrality factor (r=0,243; p≤0.05); individuals with high levels of education usually belong to 
the upper class, the group with the highest centrality score. There is a significant negative correlation 
between the perception of the monthly income and the happiness factor (r=-0,265; p≤0.01), indicating 
that the individual’s perception of income determines whether or not the individual believes that 
happiness and well-being depend on the acquisition and possession of material things.  

 

Money ethic 

The global sample means (3.4) suggest that participants have positive attitudes towards money. 
Results indicate that money ethics is associated with budget management, since the mean score 
obtained in this factor is significantly higher than the mean score obtained in the success and 
perversity factors (2.6) (table 2). Both men and women place more value on the behavioural aspect of 
money, meaning that the budget factor has the highest mean score, followed by success (cognitive 
component) and evil (affective component). Compared to men, women have a significantly higher 
mean score on the evil factor, suggesting that women are more likely to associate money with 
something bad or perverse. The three social classes show similar mean scores in the global scale. 
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The upper class has significantly lower mean scores than the other classes in “budget 
management” and “perversity”.  

There is a significant and moderate negative correlation between the level of education and 
perversity (r=-0.226; p≤0.05), and also between the education level and budget management (r=-
0.576; p≤0.01); compared to residents in rural areas, residents in urban areas have statistically lower 
mean scores on budget management (t=6.196; p=0.000). There is a significant and moderate positive 
correlation between age and budget management (r=0.227; p≤0.05), and between the number of 
children and perversity (r=0.213; p≤0.05).  

 

Money behaviours 

In the global sample, the mean score for the total scale is 3.29, indicating a moderate 
preoccupation with money behaviours (table 2). The mean score obtained in the money saving factor 
is significantly higher than the score obtained in the non-generosity and anxiety factors. Thus, budget 
is followed by non-generosity, which obtained a significantly higher mean score than anxiety. 

The results show that both men and women have similar money behaviours. All the social groups 
have organised factors similarly to the global sample: first budget, followed by non-generosity and, 
finally, anxiety. Even though budget has reached the highest mean score in every socioeconomic 
class, its mean is significantly lower in the upper class group.  The lower class group obtained the 
highest score in anxiety (significantly higher than the upper class), indicating that lower-class 
participants worry more about money than middle- and upper-class participants. Lower-class 
participants are significantly less generous than their middle- and upper-class counterparts.  

The education level is negatively correlated with money saving (r=-0.491; p≤0.051) and the global 
scale (r=-0.389; p≤0.01), meaning that people who have higher levels of education are less likely to 
value money saving and any other money behaviours. People who reside in rural areas, usually 
coming from the lower class, obtained significantly higher mean scores in the saving factor (t=4.937; 
p=0.000), as well as in the anxiety factor (t=2.254; p=0.0265). The positive correlation between the 
number of children and anxiety (r=0.238; p≤0.05), and also between the number of children and the 
global scale (r=0.236; p≤0.05), indicates that those who have more children are more anxious and 
worry more about money behaviours. The perception of income is negatively correlated with anxiety 
(r=-0.258; p≤0.05), suggesting that those who have the perception of a lower income feel more 
anxious about money. A positive correlation has been found between budget and age (r=0.209; 
p≤0.05).  

Life satisfaction versus materialism, money ethics and money behaviours 

Lower and non-significant correlations were found between life satisfaction and materialism, as well 
as between life satisfaction and money ethics and behaviours (table 3). There is a strong correlation 
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(not significant) between life satisfaction and materialism for women, both in the global scale and in 
each of the different factors. A low correlation has been observed between life satisfaction and money 
ethics and behaviours for both men and women. Taking into consideration the socioeconomic groups, 
two moderate and significant correlations were observed: i) in the middle class group, life satisfaction 
is correlated with success (money ethics); ii) in the upper class group, there is a negative correlation 
between life satisfaction and anxiety. 

 

Table 3. Life satisfaction, materialism, money ethics and behaviours: correlations 

Discussion 

The results suggest that elders who live alone (men and women from different socioeconomic 
backgrounds) are not materialistic, have a positive attitude towards money, as they tend to focus on 
budget management, and organise their money behaviours around money saving.  

The results indicate that there is limited attachment to acquisition and possession of material 
things, probably due to the fact that possessions assume a more symbolic and relational value at this 
stage of live. In fact, studies portray older people as attached to their favourite things (more than 
younger persons), yet that attachment is associated with two main functions of material possessions in 
old age (Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; Hunter & Rowles, 2005): i) identity, related to life 
review, in which possessions usually represent family and other interpersonal ties, and relevant 
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moments in life; ii) legacy, the possibility of passing something on to the next generation, which may 
enable them to transcend any discomfort with the idea of death.  

Results also suggest that elders who live alone have a positive attitude towards money and focus 
on budget management, organising their money behaviours mainly around money saving. Previous 
findings regarding the age-money attitude relationship have yielded fairly consistent results (e.g., 
Tang, 1995; Tang & Gilbert, 1995): older people are more likely to report higher levels of financial 
planning and budget their money. Money seems to have an instrumental value, i.e., it guarantees 
safety, well-being and care.  

Study results do not show gender variations. However, they also suggest that women are more 
likely to associate money with something perverse. This means that there is a link between men’s and 
women’s ideologies and behaviours in old age, as opposed to the differences found at other stages in 
their lives: for example, during middle life women are less likely to attribute a utilitarian meaning and 
more likely to attribute comfort functions to possessions than men. 

Taking into account the different social classes, similar values, attitudes and behaviours were 
observed in the middle and lower class groups, except for non-generosity, which was rated higher in 
the lower class group, compared  with the middle class. Different results were found in the upper class 
group: higher levels of centrality (materialism), low budget emphasis and decreased emphasis on 
perversity (ethics); less focus on money behaviours (money saving, anxiety and non-generosity). 
Thus, findings suggest that upper class individuals are less likely to focus on money behaviours. 
Lower class individuals reported higher levels of anxiety towards money, probably because the lack of 
money requires very careful management.  

There seems to be no correlation between the studied variables and life satisfaction, although 
some differences were found in other life stages. Such results may be explained by the moderate 
levels of materialism found or the redefinition of materialism in old age. Tornstam (1997) introduced 
the concept of gerotranscendence showing that materialism tends to decrease with age, whereas life 
satisfaction tends to increase due to a stronger sense of spirituality. 

Neither financial ethics nor behavioural aspects (budget management) seem to be associated with 
life satisfaction, even though participants are strongly identified with money management. The same 
occurs with money behaviours: budget (savings), the most rated behaviour among participants, is also 
not strongly correlated with life satisfaction. There are only two significant correlations in our study. In 
the lower class group, there is a correlation between life satisfaction and success (money ethics), 
meaning that the more individuals associate money with achievement, power and freedom, the more 
satisfied they are with their lives. This seems to entail a contradiction: if individuals have less money, 
the association between money and success should indicate lower life satisfaction. However, this 
result should be interpreted within the social context of the Portuguese society (Gil, 2005): most of the 
elderly population currently living in Portugal spent their childhood and part of their adult lives living 
under a dictatorship; at that time, the poor were workers without money, and the rich were those who 
offered the poor low paid jobs; because of this, being rich or having money often has a negative social 
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connotation, mainly among the lower or middle class elders. In the upper class, there is a negative 
correlation between anxiety in money behaviours and life satisfaction: people with more money are 
more likely to be afraid of being deceived or not knowing how to manage their money, especially if 
they are alone.   

Findings show that income is associated with life satisfaction: there is a moderate, but significant, 
positive correlation between the perception of the monthly income and life satisfaction, mainly in the 
upper class group. Thus, upper class individuals, who have a higher perception of the monthly income, 
are more satisfied with life than their lower and middle class counterparts; the lower class group has 
the lowest life satisfaction mean score of the three groups, despite being statistically similar to that of 
the middle class.  

 

Limitations and research perspectives 

The main limitation in this study is the sample size, which should be larger to ensure better 
accuracy of results. This study adopts a quantitative approach that needs to be combined in the future 
with qualitative approaches to get a deeper understanding of the meanings that the elderly attribute to 
the variables involved. Also other living arrangements should be studied, for instance elders living in 
institutions, those living in couple and with extended family. 

 

Conclusions 

The values and the meanings which are associated with material possessions tend to change 
throughout the life cycle. Personal possessions play a fundamental role in the construction of integrity 
during ageing, as they contribute to the continuity of the self and the preservation of a sense of identity 
(Csikszentmihalyi & Rochberg-Halton, 1981; Gentry, Baker, & Kraft, 1995). Older persons tend to use 
material possessions to negotiate life reviews and to extend themselves temporally into the future by 
giving special possessions to younger family members. Participants in this study were elders living 
alone who reported general life satisfaction. In old age, the preoccupation with money and possession 
management is an essential aspect in any intervention programme that might aim to support 
successful active ageing.  
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Resumo 

A longevidade tornou-se uma realidade vivida por um número crescente de pessoas no mundo 
inteiro. Temos anos a mais para viver, mas também a incumbência de vivê-los bem, vencer a solidão, 
cultivar a autoestima, livrar-nos de crenças negativas que nos impedem de ser felizes, além de 
sanear nossas cicatrizes. Numa abordagem qualitativa o estudo focaliza como alguns seniores 
encontram novas formas de vivê-la. Muito embora a Organização Mundial de Saúde (OMS-WHO, 
2002) fomente a prática da atividade física como um dos fatores que contribui para a qualidade de 
vida de idosos, a atividade física não tem plena responsabilidade pelo envelhecer com saúde. Sem 
desconsiderar outros cofatores influentes na qualidade de vida, o estudo foca os aspetos 
motivacionais, os sentimentos e as mudanças presentes nos contextos, pessoal, familiar e social de 
idosos com mais de 60 anos que escolhem a modalidade desportiva corrida como prática e 
participam de maratonas. 

Palavras-chave: Longevidade; / Atividade Física e Envelhecimento / Envelhecimento e Família / 
Autoestima. 

Abstract 

The longevity became a reality reached by an increasing number of people in worldwide. Men and 
women have more years to live their lives, but also do one goal to perform: well living them, winning 
over solitude with increase of self-esteem, leaving their false believes behind, to be happy and to cure 
their scars. In a qualitative approach, this study intends to focus on how some people find new forms 
to live this stage of life. The rationale of the study is to identify and understand the participation of the 
seniors in marathon. According to the World Health Organization (WHO), physical activity is a factor 
that contributes to the quality of life in elderly. However, physical activity does not be the unique 
important factor in the healthy elderly. Without disregarding others co-factors that influence the quality 
of life, the study aims to identify the motivational aspects, the feelings and the changes present in 
personal, familiar and social marathon racers in elderly context.  

Keywords: Elderly / Physical Activity and Elderly / Marathon and Elderly / Elderly and Self-esteem. 
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Introdução 

A Longevidade é uma realidade vivida por um número crescente de pessoas no mundo inteiro. A 
lente pela qual é vista, pode apresentá-la sob diferentes aspetos. Será ela uma conquista apenas da 
ciência? Diferentes autores referendam a receita do que seja “envelhecer com saúde”. No 
entendimento de Jacob Filho (2006), Geriatra da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo (Brasil), há um equívoco nesse conceito. Segundo este autor é fantasia pensar que os supostos 
avanços da ciência poderão nos levar um dia à eterna juventude. As alterações fisiológicas naturais 
que concorrem no envelhecimento são diversas, não passíveis de reversão pelos tratamentos 
estéticos em voga. Os efeitos destes tratamentos podem ser importantes para a autoestima e 
obtenção de um aspeto jovial, mas não significa que parecer jovem é ser saudável. Por outro lado, no 
que diz respeito às políticas públicas, o envelhecimento ultrapassa o status de conquista e passa a 
compor um problema à procura de soluções. Entre elas, a necessidade de repasses de verbas para a 
assistência social a ser prestada a essa população, por haver o desequilíbrio entre o número de 
contribuintes, que concorrem para o financiamento do sistema de saúde, e os que dele usufruem os 
benefícios. A problemática vislumbra as projeções futuras e as tendências das taxas de natalidade e 
de esperança de vida ao nascer.  

Os dados estatísticos (Instituto Nacional de Estatística - INE, 20131) mostram uma tendência de 
estagnação nas taxas de nascimento em Portugal. Também se noticiam com a crise económica, as 
migrações de famílias novas que buscam no estrangeiro melhores oportunidades de trabalho. Os dois 
eventos trazem preocupações em relação ao envelhecimento da população no futuro, vez que, sem 
substituição do número de financiadores contribuintes, começa-se a ter que pensar em ações 
restritivas de gastos públicos com saúde. Além disso, os dados estatísticos do INE de 2013 apontam 
para um aumento do número de centenários em mais de cinco vezes, desde 2001. 

O envelhecimento da população, que já ocorria na Europa nos idos da década de 70, atinge hoje 
países antes tidos como jovens, como é o caso do Brasil (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, IBGE, 20102). A diferença é que os recursos aproveitados para dar assistência social a 
este segmento da população e com existência organizada em Portugal, como os Centros de Dia para 
Idosos, por exemplo, não existem no Brasil. Disso decorre que essa população pode carecer de 
espaços de convivência com seus pares e tendência a ficarem isolados em seus lares. A 
preocupação com a redução de cuidadores familiares, na vigência da perda da autonomia só lhes 
resta a opção das Casas de Repouso da iniciativa privada. Nesse sentido, o ónus recai sobre 
recursos privados disponíveis, o que nem sempre é uma realidade possível. Assim, quando se pensa 
em envelhecimento, o que se pretende é que consigamos viver os anos a mais com qualidade de 
vida, o melhor possível, com autonomia, possibilidades de realizações de interesses, ausência de 
patologias debilitantes e uma rede social expansiva que torne possível ter vida entre amigos.  

 

 

 

1 http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=inemain  

2 http://www.censo2010.IBGE.gov.br/sinopse/index.ph 
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Assim, o envelhecimento em si não deve ser sinónimo de doença, mas uma fase da vida em que, 
mesmo com as alterações fisiológicas, possamos vivê-lo como pessoas envelhecidas, mas 
saudáveis. Um exemplo conhecido é o de Johanna Quaas, uma alemã de Halle, cidade distante 150 
quilómetros de Berlim, que com 86 anos impressionou a todos no Cottbus 2012. Este constitui uma 
prova de atletismo muito disputada, na qual Joanna mostrou uma elasticidade invejável, e 
conseguindo bater o recorde mundial de mais velha ginasta em atividade (Expresso, Secção de 
Desportos, 01.04.20123). Claro que caberia a pergunta de como alcançar tal feito extraordinário, 
sendo uma pessoa comum. Ericsson (1996), da Universidade da Flórida até nos responde ao dizer 
que a prática diária permite às pessoas com talentos medianos alcançarem feitos extraordinários.  

Para Steptoe, Oliveira, Demakakos e Zaninotto (2014) viver saudável inclui também a 
sociabilidade. Estes autores acompanharam 6.500 pessoas, com idade entre 52 a 79 anos durante 
oito anos (entre 2004 a 2012) em estudo pela University College of London. Concluíram que as 
pessoas que vivem isoladas tinham 26% mais possibilidade de morte precoce dos que os que 
alimentavam sua vida social. Isso porque encontraram uma associação de altos índices de secreção 
de hormônios do estresse (cortisol) com a falta de contato físico e também inflamações.  

Outros estudos, provenientes de Québec, realizados e acompanhados por 4 anos por Liu, Wrosch, 
Miller e Pruessner (2013), da Universidade Concordia, em que participaram 147 adultos com mais de 
60 anos, mostraram que uma boa autoestima diminui o aparecimento de doenças em seniores. Esses 
autores entendem que a autoestima funciona como uma proteção contra o estresse e a ansiedade, 
favorecendo a resiliência e a capacidade de superar os problemas, à semelhança de um sistema 
imunológico emocional. 

Por outro lado, contribuições provenientes dos estudos realizados na Universidade de Michigan, 
utilizando ressonância magnética e mapeamento das zonas cerebrais da dor, levado a cargo por 
Kross, Berman, Mischel, Smith e Wager (2011) revelaram que nos cérebros dos voluntários 
analisados, a dor física ou emocional compartilham as mesmas zonas cerebrais e, portanto, não se 
configuram como fenómenos distintos. Podemos supor que todos estes estudos reforçam a ideia de 
que o melhor destino para os pensamentos negativos é o lixo e que é de boa prática alimentar nossa 
autoestima e rede social, para nos preparar para o envelhecimento, não importa a idade que 
tenhamos. E, para a dor, seja ela física ou emocional, a exemplo da depressão, um pedido de ajuda é 
sempre válido e terapêutico.  

Essa digressão serve para a apresentação da investigação que aqui se apresenta. Na verdade, o 
presente artigo, com as referências quantitativas apresentadas anteriormente, é um reforço e 
complementação dos achados encontrados na investigação realizada pelas autoras. Diferentemente 
dos estudos citados, traremos uma abordagem qualitativa, um estudo de caso coletivo para tratar a 
corrida e a participação em maratonas, como modalidade desportiva acessível e inclusiva.  

 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS-WHO), a atividade física é um dos fatores 
que contribui para a qualidade de vida. Esse órgão aconselha a prática de atividade física de baixo 
impacto para idosos, como prevenção de agravos à saúde, como se apenas essa prática afastasse 
esses agravos. No presente estudo, não é isso que queremos provar.  

 

3 http://www.expresso.sapo.pt/desporto/uma_ginasta_com_86_anos. 
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Mesmo porque a corrida não é de baixo impacto. Tem sido uma prática adotada por pessoas de 
várias faixas etárias, inclusive com 60 anos e mais e que se fazem presentes também participando de 
maratonas. O estudo que se apresenta é ilustrativo como forma de viver a longevidade com a postura 
de enfrentamento individual frente ao viver. Os dados originais foram colhidos no período de 2011 a 
2013 e serviram para compor a Dissertação de Mestrado “Maratonas e Longevidade: um olhar para a 
autoestima” (Moreira & Cerveny, 2013), da segunda autora sob a orientação da primeira. O ponto de 
partida é a escolha da modalidade desportiva corrida e a participação em maratonas por pessoas na 
faixa etária abordada (60 anos e mais). No decorrer da pesquisa, os atores apontam mudanças no 
modo de viver e sentir a vida na longevidade. Aqui se expõe o método utilizado, a análise de dados e 
a discussão dos resultados obtidos.  

 

Material e Método 

Enquanto investigação qualitativa as autoras utilizam conceitos do sistema novo-paradigmático e 
teorias de múltiplas áreas do conhecimento, com possibilidades de triangulações. Focam a 
intersubjetividade, a complexidade e a instabilidade do fenómeno. A escolha do objeto é, nos termos 
de Stake (1994), “estudo de caso coletivo” e as autoras debruçam-se sobre o sentido da ação “corrida 
e participação em maratona”.  

O objetivo geral da investigação pretendeu identificar e compreender a participação da pessoa 
idosa em maratonas, enquanto atividade que contribui para a qualidade de vida. Relativamente aos 
objetivos específicos: a) Identificar os aspectos motivacionais na participação em maratonas; b) 
Identificar mudanças nos contextos pessoal, familiar e social; e c) Identificar os sentimentos do 
maratonista nos períodos imediatos antes e depois da participação em maratona. Relativamente aos 
objetivos secundários intenta-se considerar se os sentimentos e as reflexões das autoras ante os 
resultados podem ou não validar o objetivo proposto. 

O método para a escolha dos participantes foi a “bola de neve” (Pires, 2008), segundo o qual cada 
participante indica o próximo a ser inserido na pesquisa. No presente caso, cada participante 
contribuiu com a referência de dois nomes, um feminino e outro masculino, para a sequência da 
participação.  

Os critérios de participação para a inclusão do participante na pesquisa deu-se mediante a tríade 
concorrente: a) ter 60 anos ou mais; b) praticar a modalidade corrida há mais de 3 anos; e c) ter pelo 
menos participado de uma maratona.  

A amostra constituída foi homogénea e serviu aos objetivos do estudo. Relativamente à variância 
intergrupo, o critério de diversificação externa restou comprometido pela necessidade de amostra 
homogénea. Como mecanismo compensatório, incluiu-se a presença feminina como um diversificador 
interno (intragrupo). A amostra apresentou-se representativa com a saturação, isto é, pela repetição 
dos resultados: operacionalmente ela permitiu colher dados; e metodologicamente permitiu 
generalizar os resultados para o universo da análise (saturação dos dados). 

Uma entrevista individual semi-estruturada foi o meio pelo qual se procedeu à abordagem dos 
participantes. Foi através da entrevista que se estabeleceu a interação pessoa idosa e investigador. 
No entendimento de Poupart (2010) a entrevista individual semi-estruturada é um instrumento 
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apropriado para a abordagem, por ser dotada de: a) uma base epistemológica, a qual permite ver / 
sentir a perspectiva do ator social; b) uma base ético- política, a qual permite compreender a conduta 
desse ator; e c) uma base metodológica, porque reconhece no informante um ator social.  

Na entrevista a segunda autora procurou estabelecer um vínculo comunicativo de empatia, de 
relação não hierárquica e de escuta ativa, para deixar o interlocutor à vontade para expor a sua 
narrativa sem censuras. Num guião pré-elaborado foram incluídas algumas perguntas lineares, com o 
objetivo de traçar o perfil do entrevistado; e perguntas reflexivas, que exploraram a relação do 
participante com a corrida, a sua participação em maratonas, o motivo da escolha por essa prática 
desportiva, os sentimentos presentes nos momentos anteriores e posteriores a essa participação; 
aspetos referentes ao incentivo familiar; seguiam-se exemplo de familiares desportistas, ou davam-se 
exemplo aos familiares e amigos pela prática e participação. As perguntas pretendiam investigar as 
mudanças na vida que o participante podia ou não ter notado com a prática adotada e participação 
em maratonas; assim como, o número de maratonas de que já participara. Elas abordavam aspetos 
da ação com possibilidades de estabelecer um padrão que permitisse generalizar resultados.  

Esse roteiro permitiu o acesso a dados diretamente desses atores participantes e não constituiu 
uma camisa de força. Foi testado antes de ser submetido aos demais participantes. Todas as 
entrevistas foram gravadas em seu inteiro teor e cumpridas as exigências que dizem respeito ao teor 
da pesquisa, ao respeito ao sigilo, ao Termo de Consentimento Informado (TCI) e mesmo, à 
possibilidade de desistência da participação a qualquer momento. Todas as anotações realizadas e 
as transcrições das narrativas foram lidas, codificadas e categorizadas, com o objetivo de estabelecer 
padrões de ação, seja no projeto piloto, ou nas entrevistas individuais realizadas, levando em conta 
as devidas retificações.  

Foram seis os participantes do estudo, designados de P1, P2, P3, P4, P5 e P6, sendo três 
homens e três mulheres. As idades variaram entre 61 a 81 anos entre os homens; e 68 a 80 anos, 
entre as mulheres. Quanto à origem, participaram 1 português; 1 espanhol; 2 brasileiros; 1 sansei 
(filha de nissei com issei); e 1 oriundi (descendência italiana). Quanto às profissões: 1 comerciante, 2 
advogados, 1 costureira, 1 professora de piano, 1 professor universitário, conforme pode ser visto no 
Quadro 1, o qual especifica a amostra.  

Os participantes iniciaram a prática no correr pela facilidade e possibilidade de escolha e 
mutabilidade no horário do fazer. Cinco deles iniciaram o desporto em decorrência de problemas de 
saúde. Para um dos participantes o início foi determinado para dar incentivo ao filho mais velho, que 
decidira participar numa maratona. Entre os participantes, P3 foi atleta amador por 10 anos na 
juventude, tendo parado porque percebera a necessidade de estudar para dar um futuro à família e 
filhos; P4 soube, muito mais tarde, que o pai havia sido corredor e participara de maratonas, sempre 
com boas colocações e premiações; P5 possuía antecedentes de atleta na família: o pai praticara 
remo. P1 e P2 não tinham histórico de antepassados praticantes de esporte. Um facto que foi 
interessante, pois marca o retorno ao desporto e à modalidade corrida, é que P3, aos 60 anos, fora 
convidado a participar de uma pesquisa sobre longevidade e sedentarismo e, desde então, 
continuava a praticar e participar em maratonas. 
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Quadro 1: Universo da Amostra 

Sexo 
Participante 

(Origem) 
Idade 
(anos) 

Profissão 
Participação em 

Maratonas 
N.o (anos de atividade) 

Primeira Maratona 

M P1 62 Comerciante 45 (20 a) 
1993 

(43 anos) 

M P2 61 Advogado 53 (17 a) 
1995 

(44 anos) 

M P3 81 
Professor 

Universitário 
18 (17 a) 

1995 
(64 anos) 

F P4 80 Costureira 30 (23 a) 
1999 

(57 anos) 

F P5 68 Advogada 30 (16 a) 
1997 

(52 anos) 

F P6 75 
Professora de 

piano 
14 (27 a) 

1985 
(48 anos) 

  

 

Resultados 

Os padrões de ação resultantes das narrativas evidenciam que as pessoas idosas entrevistadas 
perceberam mudanças nas suas vidas com a prática do desporto. Percebem que a idade traz 
algumas restrições, mas que é preciso respeitar o corpo e aproveitar a experiência que advém com 
ela, como a atenção e a disciplina no fazer. Referem que as mudanças trazidas com a prática do 
desporto são em qualidade de vida, bem-estar e abrangem aspetos múltiplos da vida cotidiana. Elas 
atingem a família, o aumento da rede, no modo como são vistos, no respeito que usufruem. A 
participação em maratonas dá-lhes uma visibilidade que alimenta a autoestima e se irradia no 
trabalho que desenvolvem, nas comunidades que frequentam, na vivência da conjugalidade e no 
relacionamento com pessoas mais novas. Inspirar pessoas mais velhas ou mais novas, apesar da 
idade que têm é gratificante. Em relação aos pensamentos e sentimentos com que são acometidos 
antes e após a participação em maratonas, eles são variáveis. A experiência nas provas faz com que 
eles se sintam mais seguros, mas não dispensem o treinamento, a dieta, os cuidados com o corpo, o 
tempo de sono, a hidratação e um modo de vida sem excessos. 

Primeiro Nível de Resultados: A codificação dos padrões de ação e de sentimentos que 
emergiram das anotações das entrevistas conformaram 4 categorias e 19 subcategorias. Os excertos 
das narrativas ilustram cada uma delas (Quadro 2).  
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Quadro 2. Categorias e Subcategorias 

   
Excertos  

Categoria 1: 
Mudanças na 
vida pessoal, 
familiar e social. 

Subcategoria 1. A. 
Aspecto pessoal 

1. A.1. Sentir-se 
vitorioso 

Já fiz muita corrida... Parecia impensável correr 42 
km, às vezes, nem eu mesmo acredito que 
consigo... (P2);  

1. A.2. Treino/ 
Disciplina Consciência 
dos limites/ Proveito 
dos erros 

…Fiz tudo como a planilha de treino recomendava... 
O que errei na primeira maratona não errei na 
segunda. Terminei a prova em 3h57m... (P1); 

1. A.3. Persistência 
Determinação. 

...Comecei andando... No começo, tudo muito 
difícil... Persisti... Fui aumentando... Comecei a 
participar de provas... (P2) 

Subcategoria 1. B. 
Aspecto familiar 

1. B.1. Estar feliz 
apoio familiar 
companheirismo 

...Quando o meu marido era vivo, ele acompanhava-
me sempre e ficava todo feliz e orgulhoso com os 
meus resultados... e eu também...(P4)  

1. B.2. Ser ou ter 
exemplo. 

...Em 1954, no quarto centenário de São Paulo foi 
quando começou minha trajetória no desporto, eu 
fiquei em 2º. Lugar na São Silvestre (P3); 
... O meu pai... Vim a saber...era também 
maratonista...(P4) 

Subcategoria 1. C. 
Aspecto social 

1. C.1. Aumento da 
rede de amigos 

...Quanto a amigos, consegui muitos... Muitos deles 
se tornaram meus clientes... A clientela aumentou, 
eu diria 30%%... (P1).  

1. C.2. Ser ou ter 
incentivo inspiração a 
outrem 

Influenciei o meu irmão mais novo... (P1); 
... Inspirei muitos amigos... (P2); 
... As pessoas incentivam-nos,... Ficam estimuladas 
com o meu exemplo... (P4). 

1. C.3. Integração na 
rede 

...No grupo de corrida há umas 40 pessoas... Há 
comemorações... Na federação de idosos, há um 
grupo de ciclistas jovens que nos acompanham e 
vai orientando: vai mais lento, vai mais rápido... 
(P4). 

Categoria 2: 
Sentimentos 
advindos com a 
prática. 

Subcategoria 2. A. 
Conforto com a 
atenção dos amigos. 

… Você vê pessoas que nem conhece a dizer o seu nome estampado na 
camisola de corrida... ’vai... Você consegue’... (P5); 

Subcategoria 2. B. 
Vencer os fantasmas. 
Confiança em si 

...Em 1999... Havia 38 mulheres na minha categoria e eu era a menor delas. 
Elas tinham umas pernonas! Terminei com um tempo de 4h15m, em 9o. 
Lugar. Nem o técnico acreditou. Eu... Fiquei toda feliz. Em 2003 fui correr na 
Espanha. Havia uma chilena que me disse que eu nunca ia ganhar que eu 
tinha perna curta e devia ficar atrás para não atrapalhar e me deu uma 
cotovelada... Nesse momento eu pensei que tinha de ganhar de qualquer 
forma, e ganhei... (P4); 
…O importante é dosar o ritmo, se você corre uma maratona, e divide o 
percurso em  metades, as duas devem ter o mesmo ritmo, por que 
senão você acaba forçando numa e não consegue terminar no tempo que 
treinou. Meu marido, depois que ele superou o fantasma do km 25 (...) chegou 
junto comigo em 05 maratonas... (P6). 

Subcategoria 2. C. Ser 
parte Estar apartado. 

Temos diversos grupos de atividades desportivas... O da corrida, hoje ele está 
menor, (pelo menos da nossa faixa etária)... Alguns param por problemas de 
saúde, mas corremos sempre juntos, meu marido e eu...  (P6); 

Subcategoria 2. D. 
Competitividade 
Solidariedade 

Tenho obtido bons desempenhos na minha faixa etária e também boas 
classificações. Tenho 05 (cinco) troféus de 1o. Lugar; 01(um) troféu de 2o. 
Lugar e 01(um) em oitavo lugar da categoria de minha faixa etária nas meias 
da Disney. Sou competitiva, quando sei que há distribuição de prêmios para a 
faixa etária, tento alcançar as de minha faixa... (P6). 
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Quadro 2. Categorias e Subcategorias (Continuação) 

Categoria 3: 
Pensamentos 
Sentimentos 
presentes na 
participação em 
maratonas 

Subcategoria 3.A. 
Antes da prova. Sentir 
Mentalizar Contemplar 

…Evolução no pensamento. Antes, pensava nos filhos, na família, como se 
fosse para a morte... Pedia proteção a Deus... Depois, com a confiança, 
mentalizo o objetivo, busco energia na competição... (P1); 
 …A tensão é grande... Corpo e mente tem que trabalhar juntos. Muita 
atenção e consciência para não tentar o que não foi treinado. Em minhas 
crenças também peço proteção a Deus... A largada é  emocionante todo 
mundo cheio de gás... Há o chamamento do povo ao longo do percurso… 
(P5); 

Subcategoria 3. A’. 
Depois da prova. 
Emoção Orgulho de si 
mesmo Ser visível 

…É bom para o ego... Uma sensação de dever cumprido... Sou duro, mas fico 
emocionado, sensível. É uma vitória… (P2);  
… choramos de felicidade e emoção por ter conseguido. É sempre como se 
fosse a primeira vez… (P5);  
… Depois... Imagino o meu pai me esperando para me entregar a medalha... 
(P6).  
 

Categoria 4: 
Influências da 
atividade física 
e participação 
em maratonas 
na qualidade de 
vida 

Subcategoria 4.1. 
Autoestima 

…A medalha (pela participação nas maratonas) tem um significado muito 
grande. Quando termina a corrida a gente (fica tão feliz), que põe a medalha 
no peito só para chamar a atenção e ouvir um elogio.  Dia 21.10.2012, fiz 
minha 45ª. Maratona, com 62 anos de idade... (P1);  
…sentimo-nos especiais, quando ao saber que corremos  determinada 
prova, a pessoa comenta ‘ poxa, que legal!’... Até por causa da idade... (P2); 
   
…Tenho 05 troféus de 1º. Lugar.... Em uma ocasião, quando corremos (filho, 
marido e P6) minha classificação foi melhor que a do meu filho... (P6). 

Subcategoria 4.2. 
Saúde Sentir-se bem 

… Eu era fumante e, ao parar de fumar (...)... Em 12 dias aumentei 15 kg. Do 
andar, comecei a correr.. Gosto de correr… (P2); 
  …A corrida representa... Saúde, ânimo, felicidade... Trouxe muito mais 
companheirismo entre meu marido e eu… (P6). 

Subcategoria 4.3. 
Facilidade no fazer 

… Nenhuma especialidade... Só (precisa de) um par de  tênis... (P1); 
  
 …Naquela época não tinha isso de tênis especial... (P6). 

Subcategoria 4.4. 
Performance e 
Envelhecimento 

…A idade ajuda com a serenidade, a persistência, mas interfere na 
performance... Limita a velocidade... (P2);  
…É preciso conhecer o próprio corpo e seus (próprios) limites... (P3). 
 

Subcategoria 4.5. 
Novos Desafios 
Interesses 

…Tenho vontade de vir a fazer a maratona Muralhas da China... (P2);  
…Quero viver mais para participar de outras maratonas... O ano que vem já 
 estou programando para correr a de Porto Alegre. Estou 
aprendendo tradução japonês/português, para me comunicar melhor. Aprendi 
a língua. Agora escrever e traduzir, muito difícil... (P4). 
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Segundo Nível de Resultados: são expostos os sentimentos e reflexões dos autores enquanto 

observadores - participantes, quando respondem a si mesmos à pergunta “Como a prática lhe afetou 
a vida?”.  

Para P1 a participação em maratonas é “Uma oportunidade de ser feliz, vencer desafios, ter 
confiança, muitos amigos, compreensão dos familiares, melhor disposição para a vida e o trabalho. O 
sentimento de ser um campeão.” 

Para P2 é “Poder manifestar meus sentimentos e emoção por vencer desafios; ser motivo de 
orgulho para os filhos e também de cuidados e experimentar sentimentos de igualdade em grupos de 
pessoas muito diferentes. E estão todos de calção, são todos iguais.” 

Para P3 é “Uma mudança total, a crença (que pôde ser vivida) de que querer é poder, o 
conhecimento do poder do corpo e das  letras, uma outra condição social; ver que necessitava 
estudar, deu- me uma visibilidade duradoura e a oportunidade de mudar o panorama para meus 
filhos. Devolveu-me a saúde.” 

Para P4, a corrida e a participação em maratonas “Libertou meu corpo e minha mente devolveu-
me a saúde, fez-me acreditar em mim mesma, ser determinada, aumentou meu círculo de amigos, 
deu-me a oportunidade de ser motivo de orgulho do marido, dos filhos e do pai (só ela corre como o 
pai corria, apesar de ser mulher). Deu-me um lugar no mundo, a oportunidade de melhorar meu dia, 
de ajudar os outros, porque Deus me ajuda.” 

Para P5 “Devolveu-me a saúde, impôs-me um estilo de vida. Mostrou-me que também no esporte 
importa planejar e fazer (cabeça e treino). Deu-me oportunidade de conhecer pessoas que se 
preocupam com o bem estar físico (…); manter a determinação para atingir os objetivos. Hoje sou 
motivo de admiração da família… Descobri a capacidade de ter controle sobre meu corpo, de ter 
consciência das mudanças que o tempo inscreve no corpo e de me ver com respeito.” 

Para P6 “A atividade desportiva representa uma porta pela qual passam a alegria, a juventude, 
solidariedade na família e o companheirismo, além de proporcionar saúde é um modo de preencher a 
vida e combater a depressão.” 

 

Discussão dos resultados 

Relativamente ao objetivo geral os atores: fisicamente, percebem maior bem-estar quando 
praticam a atividade; psicologicamente, têm melhor condição afetiva e cognitiva; notam melhora no 
relacionamento familiar e incremento da rede social. A atividade física lhes impõe disciplina, dieta e 
estilo de vida mais saudáveis; e eles se percebem participantes e integrados. 

Relativamente aos objetivos específicos: a) a motivação para a participação em maratonas advém 
do fato que elas representam desafios auto-impostos que traduzem novos interesses e realizações; b) 
a compreensão e a identificação das mudanças são percebidas e recursivas. Inundam a vida dos 
participantes como um todo. Incentivada no meio familiar, retorna como benefício que atinge não só a 
família, mas o laboral e o social, inclusive a ponto de reverberar na mudança e integração sociais; c) 
quanto aos sentimentos e as sensações decorrentes da prática, referem ser uma satisfação que se 
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repete a cada maratona, uma emoção intensa recorrente. O terminar a maratona é que é sempre uma 
vitória, que os faz vencedores e dá-lhes visibilidade social e aumento da autoestima. 

Relativamente ao objetivo secundário, os sentimentos e as reflexões das autoras validam os 
objetivos propostos. 

 

Contribuições do estudo 

As autoras entendem que o presente estudo se configura um novo campo de observação para as 
alternativas de como viver a longevidade e mostra que a pessoa com mais de 60 anos também e 
ainda é capaz de vencer desafios autoimpostos, o que lança estilhaços na imagem construída do 
idoso de alguém não mais capaz de aprender, sonhar e concretizar. 

 

Considerações Finais 

Durante a realização deste estudo, tivemos a oportunidade de reunir o pensamento de autores de 
diversas áreas do conhecimento humano, colher e partilhar histórias de vida e fazer a metáfora da 
maratona com a vida. Importante salientar como os participantes alimentam a autoestima com as 
vitórias que alcançam sobre si mesmos. Percebemos que o importante para eles não é a competição 
em si ao participarem da maratona, mas conseguir realizar o que se propuseram como objetivo, 
através do treino da prática diária. Ao treinarem, aumentam sua rede social, combatem a solidão, 
fortalecem o sistema imunológico e jogam fora os pensamentos e as crenças negativas. Se a dor 
advém por alguma entorse, procuram ajuda na fisioterapia e repousam para novamente poderem 
recomeçar. E recomeçam, dando sentido às suas vidas, com esperanças de novas realizações e 
outras maratonas e ultramaratonas. A segunda autora coloca em verso o que aflorou em seu sentir ao 
ouvir as narrativas, na percepção da capacidade de levar essa força expansiva da vida, persistindo no 
propósito de realizar e terem fé em si mesmos e construírem para si um modelo diferenciado de 
subjetivação. 

Com relação aos estudos apresentados introdutoriamente, entendemos que o que vivenciamos no 
estudo qualitativo, se complementa com dados fornecidos por aqueles, relativamente à importância 
da rede social, da atividade física e da dor, seja psíquica ou física. Assim, independentemente da 
idade que tenhamos hoje, nosso destino, excetuando algum problema de percurso, talvez seja nos 
aproximarmos da marca dos 100 anos. Precisamos pensar e nos preparar para esta possibilidade, 
talvez gastando menos tempo com coisas que não levam a nada, cuidando de nossas amizades, de 
nós mesmos, saneando os rancores, planeando nosso envelhecer e participando da vida como quem 
corre uma maratona: treinando, vencendo os desafios e colocando alegria em nosso viver. E 
podemos começar lançando ao lixo nossos pensamentos negativos. É sempre tempo. 
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Maratonas e vida 

Moreira (2012). 

 
O tempo marca o corpo 

Num refúgio do mundo. 

No chão, mil pés  

Alçam sonhos esquecidos, 

Que a cabeça teima em sonhar. 

 

Correr contra o tempo, 

Pisar nos pesadelos do viver  

E, acordados num desejo, 

Deixar adormecidas, 

As vozes internas que insistem: 

Impossível chegar. 

 

A cabeça revê ações e teorias, 

Do já conhecido e feito 

No curso do treinar. 

Revisita pessoas, coisas, 

Na gaveta esquecida 

Do que deve superar. 

 

Deixar para trás, 

Os pesadelos do viver 

E seguir em frente  

Mesmo quando parece impossível 

Continuar.  

 

Manter o passo, 

Apaziguar ansiedades, 

Concentrar- se no objetivo: chegar. 

Os esqueletos se movimentam. 

Os ossos sustentam 

 

A musculatura. 

Aparecem dores, ácido lático, 

Contraturas, 

Nesse exercício prático 

De sobreviver um século 

Em décimos de segundos. 

 

É preciso alcançar ainda alguns quilômetros 

E viver no controle do seu mundo, 

A precisão e o balanceamento de cronômetros. 

Acertar passos, 

A ingestão certa da água 

E um acelerar e moderar.  

 

E, no correr, 

Como um exercício de vida, 

Com dores, suores  

E novos amores. 

Vislumbrar  

Os poucos quilômetros 

Que faltam para a chegada: 

Um mundo que os pés podem alçar. 

E, no viver cada pegada, 

Pensar nos quilômetros de sonhos realizáveis, 

Construtos de desejos e pessoais realidades. 

Sentir que é possível, 

Sempre vir a ser 

Criar vida, 

Sobreviver. 

E vencer. 
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Resumo 

As síndromes geriátricas, pela sua complexidade e impacto no bem-estar das pessoas idosas, têm 
tido especial destaque na literatura. Recentemente, algumas pesquisas evidenciaram a existência de 
"uma nova" síndrome geriátrica - a anergia. Deste modo, este artigo procura analisar esta síndrome 
através de uma revisão da literatura. Os resultados dos estudos sugerem que a anergia é frequente 
entre as pessoas idosas e caracteriza-se pelo autorrelato de falta de energia/cansaço. Encontra-se 
associada ao declínio funcional e a piores resultados de saúde (e. g., morbilidade, mortalidade e 
hospitalização). Os profissionais que trabalham com pessoas idosas devem valorizar os sintomas 
anérgicos e adquirir conhecimentos sobre esta síndrome. Atualmente, esta síndrome pode ser 
identificada através das respostas a um questionário constituído por 7 itens. A sua operacionalização 
é realizada pela presença de um critério major e dois critérios minor. A anergia encontra-se associada 
a fatores modificáveis (e.g., exercício físico e controlo da dor) que devem ser alvo de intervenções 
preventivas. Desta revisão conclui-se que, por ser um tópico emergente e recente, serão necessários 
mais estudos para que seja possível esclarecer e compreender o conceito de anergia enquanto 
síndrome geriátrica e as suas implicações para as pessoas idosas.  

Palavras-chave: anergia / idoso / envelhecimento / cansaço / falta de energia. 

Abstract 

Geriatric syndromes, due to their complexity and impact on older adults' well-being, have received 
special emphasis in the gerontology and geriatric literature. Recently, some research in this area has 
shown the existence of a ‘new’ geriatric syndrome – anergia. Therefore, this article aims to analyze 
this syndrome through a literature review. The results of the studies suggest that anergia is frequent 
among older adults and characterized by self-reported lack of energy/fatigue. It is associated with 
functional decline and worse health outcomes (e.g., mobility, mortality, and hospitalization). The 
professional who works with older adults should valorize anergetic symptoms and acquire knowledge 
about this syndrome. Currently, this syndrome could be identified by answering a seven-item 
questionnaire. The operationalization of anergia is performed by the presence of a major criterion and 
two minor criteria. This syndrome is associated with some modifiable factors (e.g., physical exercise 
and pain control) which should be targeted in preventive interventions. From this review, it is possible 
to conclude that, although anergia is an emerging and recent topic, more studies are necessary to 
clarify and understand the concept of anergia as a geriatric syndrome and its implications for older 
adults. 

Key-words: anergia / older adults / ageing / tiredness / lack of energy. 
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Introdução 

Na última década verificou-se na literatura um interesse crescente sobre a falta de energia nas 
pessoas idosas, que se denominou de anergia. Segundo Maurer et al. (2009), independentemente do 
padrão de envelhecimento, a falta de energia é um sintoma muito frequente. Os autores reportam que 
as pessoas idosas recorrentemente referem cansaço/falta de energia em vez de sinais e/ou sintomas 
decorrentes do processo de saúde-doença (e.g., dor, tristeza, declínio funcional, humor deprimido, 
entre outros). Deste modo, sugerem a anergia como linguagem universal utilizada pelas pessoas 
deste grupo etário para aludir a problemas de saúde. Os profissionais que trabalham com pessoas 
idosas devem escutar e valorizar os relatos sobre a falta de energia sentida não atribuindo essa 
queixa ao envelhecimento per si. As causas de falta de energia devem ser apuradas, partindo-se 
sempre do postulado de que esse sintoma, que pode ser comum entre pessoas idosas, não é 
característico do envelhecimento primário1.  

Os estudos realizados por Cheng, Gurland e Maurer (2008), Maurer et al. (2009), e Shaffer et al. 
(2012) fizeram emergir a anergia como uma condição geriátrica relevante e determinante para o bem-
estar e para a qualidade de vida das pessoas idosas. De acordo com as conclusões de Maurer et al. 
(2009), a falta de energia deve ser considerada uma (nova) síndrome2 geriátrica, tal como outras 
síndromes já comummente aceites (e.g., incapacidade cerebral, imobilidade, incontinência) e que têm 
tido diferentes designações ao longo da história ("Dragões, Gigantes e Is da geriatria) (Bracewell, 
Gray, & Rai, 2010). A par da anergia, a literatura destaca a existência/surgimento de "novas” 
síndromes geriátricas, destacando-se a fragilidade (Ahmed, Mandel, & Fain, 2007; Morley et al., 2013) 
e a sarcopneia (Cruz-Jentoft, Landi, Topinkova, & Michel, 2010; Cruz-Jentoft & Michel, 2013). Importa 
referir que os estudos sobre anergia têm evidenciado uma das características do fenótipo de 
fragilidade descrito por Fried et al. (2001) que se refere ao autorrelato de cansaço/exaustão. A autora 
ao reportar-se ao estudo de Cheng et al. (2008) refere que a perceção das pessoas idosas e/ou 
familiares em relação à anergia é importante e pode ser um tópico essencial na identificação de 
pessoas com maior risco de fragilidade, declínio funcional e piores resultados de saúde (Columbia 
University Medical Center, 2008). 

A pesquisa sobre anergia é recente e diminuta (Shaffer et al., 2012). Deste modo, a presente 
revisão tem como objetivos: 1) explorar o conceito de anergia e respetivas causas; 2) identificar meios 
para a sua deteção; 3) descrever a prevalência da síndrome; 4) analisar a associação de anergia com 
outras patologias/fatores de risco; 5) analisar implicações de anergia na qualidade de vida das 
pessoas idosas e 6) destacar intervenções a desenvolver pelos/as profissionais de saúde perante a 
identificação de anergia. 

 

 

 

1. O envelhecimento primário, também reportado como senescência, é um envelhecimento normal e universal, intimamente ligado ao processo 
de diferenciação e de crescimento, sendo um processo multifactorial que decorre da deterioração fisiológica do organismo (Berger & Mailloux-
Poirier, 1995; Fonseca, 2006). Por outro lado, o envelhecimento secundário, ou senilidade, refere-se ao aparecimento de patologias, 
frequentemente múltiplas, mas que podem ser prevenidas ou reversíveis no decorrer do ciclo de vida (Berger & Mailloux-Poirier, 1995; Fonseca, 
2006, Sequeira, 2010). 

2. Conjunto bem determinado de sintomas que não caracterizam uma só doença, mas podem traduzir uma modalidade patogénica. 
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Anergia, o que é? 

Anergia pode definir-se como a perceção objetiva ou subjetiva de falta de energia. Segundo o 
dicionário da língua portuguesa (Porto Editora, 2014), caracteriza-se como a inatividade ou astenia, e 
diminuição ou perda de força física. 

O primeiro estudo aleatório sobre esta síndrome (Nothern Manhattan Aging Project) foi realizado 
numa amostra (n = 2130) de três grupos étnicos em Nova Iorque e evidenciou a anergia como uma 
condição geriátrica emergente. A anergia foi identificada através de um questionário de 
autopreenchimento constituído por 7 itens (Cheng et al., 2008) e operacionalizado pela presença de 
um critério cardinal (major) e de dois, ou mais, critérios minor (quadro 1).  

 
Quadro 1 - Critérios para a caracterização da anergia, segundo Cheng et al. (2008). 

Critério Major Critérios Minor 

"Passa muito tempo sentado por falta de 

energia" 

"Recentemente não tem energia suficiente" 

"Sentiu-se fisicamente mais lento que no mês 

anterior" 

"Fez menos que o usual no mês anterior" 

"Qualquer tipo de lentidão é pior de manhã" 

"Acorda a sentir-se cansado" 

"Faz sestas (inferiores a 2 horas) durante o dia" 

 

Os resultados deste estudo longitudinal demonstram que a anergia estava associada a fatores de 
risco (e.g., sedentarismo, idade) e a co-morbilidades (e.g., demência, depressão); e a um aumento da 
utilização dos cuidados de saúde (Cheng et al., 2008). Os autores aludem para a 
multidimensionalidade da anergia (fatores biológicos, psicológicos e sociais) o que pode originar 
diagnósticos menos corretos (e.g., depressão). Coletivamente, estas descobertas sugerem que a 
anergia merece consideração como síndrome geriátrica e que a sua correta identificação deve ser 
priorizada pelos/as profissionais de saúde (Cheng et al., 2008).  

Com base nos critérios estabelecidos para classificar a anergia, Maurer et al. (2009) procuraram 
analisar esta síndrome numa amostra de pessoas idosas com insuficiência cardíaca (IC). Esta 
patologia crónica é muito prevalente neste grupo populacional (McLeod, Van Dam, Heiss, & 
Shoemaker, 2014), sendo a queixa principal a fadiga3 (20% a 75%). De acordo com Maurer et al. 
(2009), a anergia é um conceito análogo ao de fadiga, que não surge e/ou agrava em contexto de 
esforço físico e é mais persistente. Para além disso, esta síndrome ocorre geralmente em pessoas 
idosas, especialmente em idades mais avançadas, com doenças cardiovasculares e encontra-se 
associada a limitações físicas e clínicas (Maurer et al., 2009; Shaffer et al., 2012). Contudo, os 
critérios de inclusão nestes estudos foram pessoas idosas com doença cardiovascular, pelo que a 
generalização do conceito de anergia tem de ser prudente em relação à população idosa em geral. 

  

3. Estado de exaustão esmagadora e debilitante que diminui a capacidade do indivíduo desenvolver as atividades de vida diária, incluindo a 
capacidade de trabalhar eficazmente e desempenhar papéis familiares e sociais (Garcia et al., 2007). 
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Acresce a este facto, a clínica da patologia cardíaca, nomeadamente da IC, que se caracteriza por 
dispneia, ortopneia, tolerância reduzida ao exercício físico, fadiga, cansaço, aumento do tempo para 
recuperar após a realização de exercício físico (McMurray et al., 2013), o que pode consistir em 
variáveis confundentes no autorrelato da anergia.  

 

Anergia: como identificar 

No que se refere à anergia verifica-se que só recentemente (início do século XXI) tem sido 
investigada de forma sistemática e consistente através de estudos aleatórios e longitudinais. No 
sentido de aprimorar a investigação torna-se, então, importante encontrar alguns meios de 
diagnóstico desta nova síndrome, para além do autorrelato, descrito no Quadro 1. Deste modo, 
estudos comparativos com outros meios de diagnóstico têm surgido de forma a assegurar a validade 
e fidelidade do "fenótipo" da anergia. 

Um desses meios é a neuroimagem, que apoia a teoria de que o reduzido volume de matéria 
branca no cérebro, responsável pela troca de mensagens dum ponto para o outro, é descrito como 
importante fator na fisiopatologia de distúrbios motivacionais e de anergia. Existe uma associação 
entre os volumes lacunares de substância branca e humor deprimido, anedonia, apatia e anergia. 
Para além disso, estes sintomas são mais prevalentes em pessoas idosas com diagnóstico de 
demência, ainda que a anergia e a apatia se destaquem maioritariamente em pessoas com défice 
cognitivo (Lavretsky et al., 2008). Contudo, a diferenciação da anergia em relação ao humor 
depressivo, apatia e anedonia é, muitas vezes, difícil, devido à sobreposição de características 
clínicas (Chui, 2005; Roman, Erkinjuntti, Wallin, Pantoni, & Chui, 2002). Por este facto, a anergia tem 
sido conceptualizada em critérios que a diferenciam dos demais sintomas, como exemplificado no 
Quadro 1. A compreensão da anatomia neurológica específica da depressão, apatia, anedonia e 
energia nas pessoas idosas pode ajudar a homogeneizar as características relativas a cada sintoma 
em sujeitos com défice cognitivo. De acordo com Lavretsky et al. (2008), futuramente poderá ser 
utilizado este tipo de exame para realizar o diagnóstico diferencial.  

Outro meio utilizado na identificação da anergia é a actigrafia que consiste num exame realizado 
através de um equipamento semelhante a um relógio (actígrafo). Através da sua utilização é possível 
detetar movimentos do corpo por meio de um sistema de acelerómetro (Telles, Corrêa, Caversan, & 
Mattos, 2011). Este diapositivo permite quantificar o nível de atividade física do idoso e respetivo 
gasto energético em tempo real. Deve ser utilizado continuamente, inclusive durante o período de 
sono, uma vez que este aparelho fornece informações ao minuto. Através de medições do actígrafo, 
foram avaliadas as quantidades de energia gasta de acordo com o nível de atividade das pessoas 
idosas (Maurer et al., 2009). A utilização do actígrafo em utentes com IC demonstrou que existem 
diferenças estatisticamente significativas entre o grupo de utentes com e sem critério de anergia. As 
pessoas idosas com anergia demoram mais tempo a realizar a mesma quantidade de exercício físico 
do que os que não apresentam anergia (Maurer et al., 2009). 
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Prevalência 

Com referido anteriormente, o estudo realizado por Cheng et al. (2008) teve como objetivo analisar 
a relação entre o autorrelato de falta de energia e os principais sintomas que constituem a respetiva 
síndrome geriátrica. A amostra foi constituída por 2130 indivíduos com uma média de idades de 74±7 
anos (idade mínima e máxima de 65 e 104 anos, respetivamente). Com base nos critérios 
apresentados no quadro 1, 18% das pessoas idosas tinham anergia. Destes, a maioria eram 
mulheres (68.8%) com idade avançada, utentes com baixa educação e baixos rendimentos. As 
pessoas casadas apresentaram menor prevalência de anergia, considerando-se um fator protetor 
aparente (Cheng et al., 2008).  

Contrariamente, Lavrestsky et al. (2008) evidenciaram que género, raça e idade não são fatores 
de risco de anergia. O estudo destes autores veio reafirmar que a anergia se relaciona com a idade, 
uma vez que a sua incidência verificou-se, maioritariamente, em pessoas com idades mais 
avançadas. A pesquisa de Shaffer e cols. (2008), com idosos com síndrome coronária aguda (n=472), 
demonstrou que pelo menos um critério de anergia foi registado em 79,9% dos participantes e que 
32% cumpriam os requisitos de diagnóstico de anergia. A anergia foi maioritariamente associada ao 
sexo feminino, a indivíduos de raça caucasiana e a pessoas que verbalizam maior intensidade de dor, 
com distúrbios depressivos e com valores maios altos do Charlson Co-morbidity Index (Shaffer et al., 
2012).  

 

Outras patologias associadas: a dificuldade do diagnóstico diferencial 

Recorrentemente, as pessoas idosas com critérios de anergia queixam-se de problemas 
articulares ou automedicam-se com analgésicos. Para além disso, os idosos diagnosticados com esta 
síndrome sofrem, maioritariamente, de problemas respiratórios, cardiovasculares, distúrbios de sono, 
problemas de mobilidade, incontinência urinária, défices sensoriais e distúrbios neurológicos (Cheng 
et al., 2008). Para além disso, algumas patologias como neoplasias, doença renal crónica, artrite, 
síndrome de imunodeficiência adquirida, anemia, doenças cardiovasculares e doenças hepáticas 
crónicas, caracterizam-se pela falta de energia que caracteriza esta síndrome. O agravamento da 
falta de energia está associado a depressão, diminuição da capacidade funcional, dor e a 
psicofármacos (ex: sedativos, hipnóticos) (Cheng et al., 2008). Esta constelação de sinais e sintomas 
decorrentes das multi-morbilidades frequentes na pessoa idosa dificulta o diagnóstico diferencial da 
anergia, o que constitui um desafio para a investigação atual. 

Na literatura evidenciam-se alguns fatores que podem ser sugestivos do diagnóstico de anergia, 
nomeadamente: o sexo feminino, a perda de capacidade funcional, as limitações nas atividades 
instrumentais de vida diárias, a presença de depressão, a presença de dor, as dificuldades auditivas, 
a sensação de tontura, o hipotiroidismo e o isolamento e afastamento social (Cheng et al., 2008; 
Lavretsky et al., 2008).  

Os estudos de Maurer et al. (2009) e Shaffer et al. (2012) foram determinantes na compreensão 
de alguns destes fatores. O primeiro demonstrou que utentes com IC com critérios de anergia 
encontram-se mais vulneráveis à depressão, do que aqueles que não apresentam nenhum sintoma 
de anergia, podendo assim realizar-se uma associação entre esta e a depressão. Cerca de 39% dos 
indivíduos com IC e com critérios anérgicos, apresentam taxas mais elevadas de morbilidade e da 
mortalidade, assim, a anergia apresenta-se como fator fulcral nestes resultados de saúde negativos. 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

	  

	   114 

É ainda de referir que estas pessoas demonstram uma diminuição da capacidade funcional em 
relação às pessoas com IC sem critérios de anergia (Maurer et al., 2009). 

Por outro lado, o estudo de Shaffer et al., (2012) procurou analisar a relação entre anergia e 
depressão em pessoas idosas após alta hospitalar. Os resultados demonstraram a existência de uma 
relação entre depressão e anergia, sendo que 59.5% dos utentes com diagnóstico atual ou história 
clínica de depressão tinham sintomatologia de anergia. Contudo, a associação bivariada entre a 
avaliação de depressão e anergia embora significativa, apresentou uma correlação baixa (r2=0.19). 
Os autores concluíram que, apesar de similitudes conceptuais entre anergia e depressão, esta 
síndrome é distinta da depressão. 

 

Implicações para a vida das pessoas idosas com anergia 

As pessoas idosas com anergia verbalizam mais sentimentos de angústia, apresentam taxas de 
hospitalização mais elevadas, recorrem regularmente a serviços de urgência e respostas sociais, 
nomeadamente, serviços domiciliários, e têm maior taxa de mortalidade. As atividades de vida diária 
das pessoas idosas, tais como realização da higiene pessoal, alimentação, vestuário, locomoção e 
transferência, entre outras, são influenciados pela anergia (Maurer et al., 2009). 

A anergia encontra-se associada à diminuição da capacidade funcional, bem como à redução da 
qualidade de vida da pessoa. Isoladamente, a sua presença aumenta o risco de hospitalização, 
ocasionando alterações na capacidade física dos indivíduos, podendo, ainda, alterar o ritmo 
circadiano das pessoas idosas (Cheng et al., 2008; Maurer et al. 2009). 

A anergia está, também, associada ao risco de declínio funcional, às doenças cardiovasculares 
(ex: IC, síndrome coronário agudo), a distúrbios de sono, a doenças renais crónicas, a doenças 
hepáticas e a úlceras gástricas (Shaffer et al., 2012). 

 

Vigilância e intervenção 

O ser humano faz parte de um contexto sociocultural e quando, por antecipação ou concretização, 
se depara com uma realidade de saúde/doença, diferente do usual, vive uma transição real onde é 
necessária uma intervenção terapêutica, ou seja, o seu objetivo é facilitar os diferentes processos de 
transição, que de outro modo levariam o utente a um maior sofrimento. Uma transição só pode 
acontecer se a pessoa estiver consciente e concordante com as alterações que estão a decorrer. Isto 
significa que a consciencialização, por parte do pessoa, é fundamental para que exista esta mudança, 
e quanto maior esta for, maior será o envolvimento/investimento por parte do utente para a alcançar 
(Meleis, 2005). 

Sendo a anergia caracterizada pelo autorrelato de falta de energia é importante avaliar os 
sintomas referidos pelas pessoas idosas, entre os quais perda de força física, cansaço fácil, 
lentificação, sono não-reparador, sestas frequentes ao longo do dia e incapacidade de desempenho 
dos papéis familiares e sociais. 

Para que sejam detetadas diferenças no quotidiano da pessoa, nomeadamente ao nível da 
satisfação das suas atividades de vida diária, é necessário estabelecer uma relação de ajuda; utilizar 
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uma escuta ativa que permita a expressão de sentimentos; bem como ter capacidade de praticar uma 
observação apurada. 

É importante analisar antecedentes pessoais e clínicos, uma vez que existem diversas patologias 
associadas à anergia (e.g., neoplasias, IC, doenças renais crónicas, doenças hepáticas, depressão, 
défices neurológicos, etc.). Quando se confirma a síndrome anergética, pode incentivar-se a pessoa a 
realizar tarefas prioritárias, delegando outras, se possível; desta forma possibilita-se que a pessoa 
retome o seu estilo de vida de forma não-traumática. Para além disso, considerando o critério major 
pode elaborar-se um cronograma de atividades conjuntamente com o utente de modo a 
estabelecerem-se horários para o cumprimento de tarefas. Assim, será mais fácil analisar a evolução 
da anergia nas pessoas idosas, para além de que se deve recorrer ao incentivo, elogio, reforço 
positivo, ajudando-as assim a melhorar o seu prognóstico. 

Especificamente, para as pessoas idosas com síndrome de anergia, deve priorizar-se o 
desenvolvimento de capacidade aeróbica, flexibilidade, equilíbrio, resistência e força muscular 
(Maciel, 2010). A atividade física4 regular pode trazer benefícios significativos para a saúde das 
pessoas independentemente da idade, sendo também relevante salientar que a sua realização deve 
ser incentivada e promovida na velhice. Os dados sugerem que a atividade física promove maior 
longevidade com independência, autonomia e qualidade de vida (World Health Organization - WHO, 
2010). Um estudo longitudinal (8 anos) de grande escala evidenciou que um acréscimo adicional de 
15 a 100 minutos de atividade física por dia reduz a taxa de mortalidade em 4%, independentemente 
da causa de morte, e contribui para a manutenção de competência funcional5 (Wen et al., 2011). 

Tendo em conta a definição de anergia deve considerar-se os benefícios da atividade física, sendo 
que estes podem ser desfrutados mesmo quando a prática regular começa numa idade mais 
avançada. Esta é importante para um envelhecimento saudável, contribuindo para melhorar e manter 
a qualidade de vida e a autonomia. 

Outra intervenção relevante é a avaliação e controlo da dor através de uma abordagem 
multidisciplinar coordenada. Importa considerar que entre as pessoas idosas a prevalência da dor é 
duas vezes mais elevada comparativamente ao grupo de jovens adultos: foi identificada em 85% 
pessoas idosas institucionalizadas e 1 em cada 10 pessoas sofre de dor crónica (Horgas, Yoon, & 
Grall, 2013). A avaliação da dor pressupõe a utilização de instrumentos de avaliação fiáveis e válidos. 
Os profissionais em presença dos critérios de anergia e ou dor devem avaliar de forma precisa a dor 
e desenvolver intervenções para o seu alívio. Hjermstad et al. (2011) referem que a incorporação de 
instrumentos de avaliação e mensuração da dor raramente são usados para monitorizar tal 
experiência entre as pessoas idosas. Embora todos os instrumentos apresentem limitações nas 
populações em que são validados é imperativo o seu uso para um controlo adequado da dor. 

Por fim, pode facilitar-se o suporte familiar, integrando a família nos cuidados, explicando a 
patologia clínica, e respetivas implicações no quotidiano. É importante enfatizar aos familiares que a 
falta de energia não é uma questão de simples falta de vontade, mas sim uma alteração de saúde, 
solicitando colaboração no estabelecimento e cumprimento de metas para a pessoa idosa. A parceria 

4. A atividade física compreende qualquer movimento corporal produzido pela contração muscular que resulte num gasto energético acima do 
nível de repouso (Caspersen, Powell, & Chistenson, 1985). 

5. Capacidade da pessoa realizar as atividades relacionadas com os seus autocuidados, as atividades necessárias à sua independência e as 
atividades relacionadas em função da sua capacidade cognitiva (Sequeira, 2010). 
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com a família é determinante para o reconhecimento desta síndrome e para a implementação de um 
plano de intervenção. 

Conclusão 

Considera-se a anergia uma síndrome geriátrica que engloba a falta de energia percecionada pela 
pessoa idosa. Todavia a literatura é insuficiente, sendo necessário explorar a anergia de forma mais 
aprofundada e objetiva, no sentido de compreender a fisiopatologia e a relação com a qualidade de 
vida, funcionalidade e resultados de saúde na população idosa. Identificaram-se alguns estudos com 
resultados dissonantes, nomeadamente em relação à associação entre a anergia e as variáveis 
demográficas e clínicas (e.g., idade, sexo, depressão).  

Esta síndrome tem um impacto significativo na qualidade de vida dos idosos, existindo algumas 
intervenções passíveis de serem executadas, que devem ser avaliadas consoante os sintomas e 
sinais da pessoa. A saúde não desaparece automaticamente com a chegada da velhice e esta etapa 
da vida não é sinónimo de doença. Considerando estes axiomas, é importante identificar e valorizar 
“as queixas” referentes a esta síndrome, conhecer os critérios da anergia e reconhecer a sua 
manifestação clínica, pois representa uma condição sentinela para acontecimentos adversos que 
podem comprometer a qualidade de vida e funcionalidade das pessoas idosas, bem como diminuir 
diagnósticos erróneos e o recurso a cuidados de saúde e sociais desnecessários.  
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Resumo 

Diversos autores relacionam a atividade física regular com o envelhecimento ativo e demonstram 
que a qualidade de vida do idoso pode melhorar significativamente quando se implementam 
programas adequados às suas capacidades psicomotoras. Neste sentido, o presente trabalho tem 
como objetivo principal reforçar a importância da atividade física na terceira idade e enquadrar as 
suas valências na prevenção e controlo de patologias degenerativas e doenças cardiovasculares. 
Suportados na literatura da especialidade e no programa “Desporto Sénior”, que foi desenvolvido pelo 
Município de Arganil, o qual abrangeu 140 idosos com idades compreendidas entre os 65 e 92 anos, 
propomos algumas indicações metodológicas referentes à estrutura, frequência, intensidade e 
duração da atividade física destinada a esta população. Deste modo, apresentamos um conjunto de 
exercícios físicos, descrevendo os seus objetivos, organização e material necessário. Finalmente, 
para além da mobilização articular e orgânica, que se propõe como meio de preparação do organismo 
para a atividade física, sugerimos a fase de “retorno à calma”, que engloba exercícios de 
alongamentos para reduzir a tensão vascular e articular. Conclui-se que a atividade física regular 
permite melhorar a qualidade de vida dos idosos e otimizar as suas capacidades psicomotoras, assim 
como diminuir o risco de doenças cardiovasculares.  

Palavras-chave: Atividade física / Idoso / Qualidade de vida / Envelhecimento. 

Abstract 

Various authors have reported an association between regular physical activity and a healthy 
ageing process and demonstrate that quality of life in the elderly is significantly improved by setting up 
programmes suited to their psychological and motor abilities. Hence, this study aims to reinforce the 
importance of physical activity in the elderly, as well as to frame its ability to prevent and control 
cardiovascular illnesses and degenerative pathologies.Data from 140 subjects (ages between 65 and 
92 years old) that participated in the “Senior Sport Project” from the municipality of Arganil (Portugal), 
and relevant literature on the subject support the presentation of some methodological guidelines to 
assess physical and psychological robustness of the elderly. Accordingly, a number of physical 
exercises is proposed, along with their objectives, organizational structure and needed materials. 
Finally, and in addition to the joint and organic mobilization that is aimed to prepare the living organism 
for physical activity, we suggest a phase of “cool down” that encompasses exercises of relaxation and 
stretching designed to reduce vascular and joint tension.We concluded that regular physical activity 
helps to improve the quality of life of the elderly and optimizes their psychological and motor ability, as 
well as diminishes the risk of cardiovascular diseases. 

Keywords: Physical activity / Elderly / Quality of life / Ageing. 
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Introdução 

A literatura indica que a população idosa tem vindo a aumentar significativamente nos últimos 
anos. Esta constatação faz com que os profissionais da saúde e educação física vejam o seu raio de 
ação alargado, não só do ponto de vista da atividade física, mas também, numa ótica social, onde o 
idoso ocupa um papel relevante no mundo em que vivemos (Dias & Mendes, 2013; Dias et al., 2014; 
Serra e Silva et al., 2014). 

Nesta linha de pensamento, considerando que a atividade física pode contribuir para o 
envelhecimento saudável, urge usar os benefícios da prática regular de exercício físico na prevenção 
e controlo de patologias degenerativas (e.g., diabetes e osteoporose), assim como o seu importante 
papel no controlo de doenças cardiovasculares (Norman, 2010; Irvine, Gelatt, Seeley, Macfarlane, & 
Gau, 2013; Smith, Nielson, Woodward, Seidenberg, & Rao, 2013). 

Posto isto, considerando a prescrição da atividade física aos idosos um problema muito 
delicado, propomos um programa de atividade física, destinado a esta população, que 
abarca a estrutura, frequência, duração, intensidade, repetições por exercício e indicações 
técnicas em que, no início da sessão, se recomenda a realização de exercícios de 
flexibilidade que previnam a lesão de articulações, ligamentos e músculos e, no final, a 
realização de alongamentos (Geis, 2002; Geis & Rubi, 2003; Hooke, 1992; Spidurso, 2005). 

É de realçar neste artigo a parte respeitante a alguns exemplos de exercícios, que podem ser 
recomendados, não só pela sua descrição técnica, mas, muito principalmente, pela sua utilidade 
iconográfica, onde se faz uma sumária, simples, mas cientificamente exigente descrição do exercício, 
do seu objetivo, organização e material necessário, emoldurada por uma auxiliar galeria fotográfica.  

Ainda para estimular a dinâmica de grupo e promover o património cultural associado às canções 
e danças tradicionais portuguesas, sugerimos atividade física para idosos ao som deste legado 
cultural, de modo a reduzir a tensão vascular e articular, assim como para diminuir o risco de lesões 
músculo-tendinosas. 

Face ao exposto, este artigo tem como objetivo apresentar um programa de atividade física, que 
pode servir de base de trabalho para os profissionais que trabalham as questões do exercício físico 
em idosos com e/ou sem patologias associadas.  

 

Descrição do programa 

Os elementos técnicos que compõem este artigo foram suportados no programa “Desporto 
Sénior”, desenvolvido pelo Município de Arganil, que abrangeu 140 idosos com idades 
compreendidas entre os 65 e 92 anos. Este programa envolveu 13 Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Arganil e tem vindo a ser ministrado ao longo de 10 anos 
por um doutorado em Ciências do Desporto, com experiência na área da gerontologia e atividade 
física. Neste sentido, todos os idosos participaram voluntariamente neste programa através de 
consentimento informado, sendo monitorizados por um grupo de médicos, enfermeiros e professores 
de educação física que avaliaram a sua robustez física e psíquica.  
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Avaliação da robustez física  

A avaliação da robustez física do idoso é importante para mensurar as suas capacidades motoras. 
Nesta base, antes de se iniciar qualquer programa de atividade física destinado a esta população, é 
recomendável que os participantes sejam submetidos a uma avaliação médica rigorosa e criteriosa. 
Deste modo, importa referir que o termo de responsabilidade, usualmente solicitado para atestar a 
robustez física dos idosos que frequentam determinadas instalações desportivas (e.g., ginásios e 
piscinas), não é considerado adequado para comprovar a robustez física e psíquica do idoso. Assim, 
consideramos que esta competência diz respeito aos profissionais de saúde qualificados, pelo que 
recomendamos que não se prescreva exercício físico sem os participantes serem devidamente 
avaliados (Clark & Cotton, 1998; Jones & Rose, 2005; Dias et al., 2013; Singh, 2002). 

 

Aplicação do programa  

Metodologia 

O programa que de seguida se descreve foi suportado na literatura da especialidade e teve em 
conta os exercícios mais adequados à pessoa idosa (Dias et al., 2014; Geis, 2002; Geis & Rubi, 2003; 
Spidurso, 2005). Para tal, numa primeira fase, foi necessário identificar o nível psicomotor e as 
características de cada idoso. Após esta triagem, considerámos importante apresentar uma vasta 
gama de exercícios que dessem respostas objetivas a pessoas com e/ou sem capacidade 
ambulatória. Além disso, considerando a heterogeneidade e as caraterísticas da população idosa, 
alguns exercícios propostos neste programa tiveram que ser adaptados aos espaços físicos e aos 
materiais existentes nas respetivas IPSS. Esta capacidade de adaptação é muito importante para os 
profissionais que pretendam ministrar atividade física, uma vez que, na maioria dos casos, não têm 
ao seu dispor um pavilhão gimnodesportivo para esse efeito. 

Procedimentos 

Antes de aplicarmos o presente programa de atividade física, a mobilização articular e orgânica 
deve ser realizada no início da sessão, i.e., de modo a prevenir o aparecimento de lesões articulares 
e musculares. Durante a realização dos exercícios, o professor deve atribuir particular atenção à 
postura corporal, às perdas de equilíbrio e a eventuais quedas. Para os idosos que não apresentem 
capacidade ambulatória e não consigam efetuar marcha contínua durante pelo menos 15 minutos, 
propomos que estes fiquem sentados e que a mobilização articular e orgânica seja adaptada às suas 
necessidades psicomotoras. 

Tendo como base os estudos de Dias e Mendes (2013) e Dias et al. (2014), apresentamos de 
seguida um conjunto de recomendações para o planeamento e aplicação de um programa de 
atividade física destinado a esta população.  

Deste modo, a estrutura da sessão de atividade física destinada ao idoso contempla três fases 
distintas: 

1- Parte inicial: mobilização articular e orgânica; 

2- Parte fundamental: aprendizagem e/ou desempenho de exercícios físicos; 
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3- Parte final: retorno à calma. 

A frequência das sessões deve, em média, ser duas a três vezes por semana, abrangendo 24 a 
48 horas de intervalo para descanso e recuperação física do idoso. A duração das sessões pode 
variar entre 40 a 60 minutos de atividade física. Assim, tendo em conta que a atividade física 
destinada ao idoso é predominantemente aeróbia e de baixa intensidade ou intensidade moderada, 
os exercícios propostos devem situar-se entre 60% a 70% da frequência cardíaca máxima (Dias et 
al., 2014). 

Por seu lado, cada exercício não deve ultrapassar as 10 repetições, respeitando-se um tempo de 2 
a 3 minutos para recuperação entre séries do mesmo movimento. No início da sessão, 
recomendamos a realização de exercícios de flexibilidade que previnam a lesão de articulações, 
tendões, ligamentos e músculos. No final da sessão, propomos a realização de alongamentos que 
contemplem entre 15 a 30 segundos de duração, por exercício (Dias et al., 2014). 

 

Proposta de exercícios físicos 

As Figuras 1 a 17, que se apresentam de seguida, retratam um conjunto de exercícios que o idoso 
pode realizar em marcha ativa, conjugando diferentes materiais (e.g., bastão, bola, arco e elástico, 
entre outros), ou de forma passiva (e.g., sentado), respeitando-se, sempre, as capacidades motoras 
de cada pessoa (ver, como maior detalhe, as obras de 

Dias & Mendes, 2013 e Dias et al., 2014).  

 

Exercício 1 a) Posição inicial b) Posição Final 

a)     Segurar o bastão ao 
nível da cintura escapular 
com as palmas das mãos 
viradas para baixo: 

 

b) Elevar os membros 
superiores em extensão por 
cima da cabeça. 

  

Objectivo: Promover o movimento da cintura escapular (ombro). 

Organização: Individual 

Material: Bastão 

Figura 1. Exercícios com bastões – adaptado de Dias e Mendes (2013) 
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Exercício 2 a) Posição inicial b) Posição Final 

a) Segurar a bola ao nível do 
peito: 

 

b) Lançar a bola ao ar e 
agarrar a mesma com as duas 
mãos. 

  
Objectivo: Promover a capacidade visuomotora e equilíbrio. 

Organização: Individual 

Material: Bola 

Figura 2. Exercícios com bolas – adaptado de Dias e Mendes (2013). 

 

Exercício 3 a) Posição inicial b) Posição Final 

a) Apoios à largura dos 
ombros e tronco direito: 

 

b) Atirar o arco ao ar e agarrá-
lo com a mão lançadora. 

  
Objectivo: Promover a capacidade visuomotora, ritmo e equilíbrio. 

Organização: Individual 

Material: Arco 

Figura 3. Exercícios com arcos – adaptado de Dias e Mendes (2013). 
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Exercício 4 a) Posição inicial b) Posição Final 

a) Apoios à largura dos 
ombros e tronco direito: 

b) Segurar o elástico com as 
duas mãos e esticar o mesmo 
lateralmente, ou seja, até 
onde a amplitude articular o 
permitir. 

  
Objectivo: Promover o movimento das articulações da cintura escapular e músculos dos 
membros superiores. 

Organização: Individual 

Material: Elástico 

Figura 4. Exercícios com elásticos curtos – adaptado de Dias e Mendes (2013). 

 

Exercício 5 a) Posição inicial b) Posição final 

a) Tronco imóvel e apoios à 
largura dos ombros. 

a) Pés colocados em cima do 
elástico. 

b) Realizar flexão e extensão 
de cada membro superior. 

 

  
Objectivo: Promover o movimento e tonificação do bíceps braquial. 

Organização: Individual 

Material: Elástico  

Figura 5. Exercícios com elásticos longos – adaptado de Dias et al. (2014). 
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Exercício 6 a) Posição inicial a) Posição Final 

a) Os idosos encontram-se em 
pé com os apoios à largura 
dos ombros e as mãos 
apoiadas no encosto da 
cadeira: 

b) Afastar lateral e 
alternadamente os membros 
inferiores. 

Nota: Realizar o movimento 
lentamente e sem perder o 
equilíbrio. 

  
Objectivo: Promover o movimento das articulações e músculos dos membros inferiores. 

Organização: Individual 

Material: Cadeira 

Figura 6. Exercícios com cadeiras – adaptado de Dias e Mendes (2013). 

 

 

Exercício 7 a) Posição inicial a) Posição final 

a)    Sentados com o tronco 
imóvel. 

b) Efetuar flexão e extensão 
dos membros superiores. 

 

  
Objectivo: Promover o movimento e tonificação do bíceps braquial. 

Organização: Individual 

Material: Halteres de 1Kg 

Figura 7.Exercícios com halteres – adaptado de Dias et al. (2014). 
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Exercício 8 a) Posição inicial b) Posição final 

a) Em pé: com os apoios à 
largura dos ombros e as mãos 
apoiadas no encosto da 
cadeira. 

a) É colocado em cada 
tornozelo um peso de 
neoprene com 1 Kg. 

b) Alternadamente: elevar os 
calcanhares à retaguarda. 

 

  
Objectivo: Promover o movimento das articulações e músculos dos membros inferiores. 

Organização: Individual 

Material: Cadeira e peso de areia em neoprene com 1 Kg 

Figura 8. Exercícios com pesos em neoprene – adaptado de Dias et al. (2014). 

 

Cada exercício não deve ultrapassar as 10 repetições por segmento corporal, respeitando-se um 
tempo de 2 a 3 minutos para recuperação entre séries do mesmo movimento (Dias et al., 2014). 

 

Exercício 9 Representação gráfica 

Em pé: apoiam as mãos nos 
ombros do colega e colocam o 
membro inferior em extensão 
lateral. 

 
Objectivo: Estimular a dinâmica de grupo, coordenação motora e as relações entre pares. 

Organização: Dois a dois 

Figura 9. Exercícios com duplas – adaptado de Dias et al. (2014). 
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Exercício 10 Representação gráfica 

Em pé: dar as mãos ao colega 
e acompanhar os movimentos 
dos membros superiores 
propostos pelo seu par. 

Exemplos de exercícios: 
realizar círculos, flexão e 
extensão, elevar e baixar os 
membros superiores, entre 
outros movimentos. 

 
Nota: Os pares trocam de 
funções após 4 exercícios. 

 

Objectivo: Estimular a dinâmica de grupo, coordenação motora e as relações entre pares. 

Organização: Dois a dois 

Figura 10. Expressão corporal – adaptado de Dias et al. (2014). 

 

Jogos, canções e danças tradicionais portuguesas 

Transversalmente aos exercícios apresentados, pode ser estimulada a dinâmica de grupo através 
dos jogos, canções e danças tradicionais portuguesas (cf. Mendes & Dias, 2013). Note-se que esta 
componente lúdica é fulcral para a manutenção das capacidades psicomotoras dos idosos, 
funcionando como um veículo privilegiado de motricidade (Clark & Cotton, 1998; Dias et al., 2014; 
Jones & Rose, 2005; Singh, 2002; Spidurso, 2005). 

Perante o exposto, compete aos profissionais adequar um conjunto de propostas  junto dos idosos 
com quem trabalham no seu dia a dia, utilizando o canto, a música e o movimento do “corpo 
envelhecido” como veículo privilegiado de atividade física (Dias et al., 2014; Mendes & Dias, 2013). 

 

Retorno à calma 

Para a fase de “retorno à calma”, denominada neste artigo como a parte final do programa de 
atividade física, propomos, nas Figuras 11 a 17, a realização de alongamentos que permitam reduzir 
a tensão muscular e articular. 
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Exercício 11 Representação 

Entrelaçar os dedos e colocar as palmas das mãos 
viradas à frente do corpo: 

 

De seguida, efetuar extensão dos membros 
superiores. 

 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na atividade física; diminuir o risco de 
lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 

Figura 11. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014). 

 

Exercício 12 Representação 

Entrelaçar os dedos e colocar as palmas das mãos 
acima da cabeça: 
 
De seguida, efetuar extensão dos membros 
superiores. 

 
 
 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na atividade física; diminuir o risco de 
lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 

Figura 12. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014). 
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Exercício 13 Representação 

Entrelaçar os dedos com as palmas das mãos 
viradas para cima: 

 

De seguida, com os membros superiores elevados 
acima da cabeça, inclinar o tronco para a direita e 
depois para a esquerda.  

 

Após 10/15 segundos, efetuar o mesmo exercício 
para o outro lado. 

 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na atividade física; diminuir o risco de 
lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 

Figura 13. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014). 
 

Exercício 14 Representação 

Colocar os dedos da mão direita no ombro direito e 
com a mão esquerda elevar o cotovelo, i.e., até a 
amplitude articular o permitir. 

 

Após 10/15 segundos, efetuar o mesmo exercício 
com o outro membro superior. 

 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na atividade física; diminuir o risco de 
lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 

Figura 14. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014) 

 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

 
 
	   131 

Exercício 15 Representação 

Esticar o membro superior direito à frente do corpo 
e pressionar com a mão esquerda os quatro dedos 
da mão direita para baixo, i.e., até a amplitude 
articular o permitir. 

 

Após 10/15 segundos, efetuar o mesmo exercício 
com o outro membro superior. 

 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na atividade física; diminuir o risco de 
lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 

Figura 15. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014) 

 

Exercício 16 Representação 

Apoiar a mão direita no trícipes braquial e 
pressionar o membro superior esquerdo em 
direção ao peito i.e., até a amplitude articular o 
permitir. 

 

Após 10/15 segundos, efetuar o mesmo exercício 
com o outro membro superior. 

 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na actividade física; diminuir o risco 
de lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 

Figura 16. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014). 
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Figura 17. Alongamentos – adaptado de Dias et al. (2013, 2014). 

 

Discussão 

Considerando que a população idosa tem vindo a aumentar significativamente nos últimos anos, 
os profissionais da saúde e educação física têm o seu “raio de ação” alargado, não só do ponto de 
vista da atividade física, mas, também, numa ótica social (Dias & Mendes, 2013; Dias et al., 2014; 
Serra e Silva et al., 2014). 

Face ao exposto, este artigo defende que a atividade física assume um papel importante na vida 
ativa do idoso, sobretudo nos domínios biológico, psicológico e social (Dias & Mendes, 2013; Norman, 
2010). Assim, os programas de atividade física, tal como o descrito neste trabalho, podem ser 
implementados para o bem-estar físico, psíquico e social dos mais velhos, assim como para reduzir o 
risco de doenças crónicas, tais como: hipertensão, diabetes do tipo 2, osteoporose, obesidade, 
cancro do cólon, cancro da mama, entre outras patologias (Clark & Cotton, 1998; Jones & Rose, 
2005; Singh, 2002). 

Além disso, tendo em conta que a atividade física regular pode contribuir para o envelhecimento 
saudável, urge usar os benefícios da prática regular de exercício físico na prevenção e controlo de 
patologias degenerativas, nomeadamente: diabetes e osteoporose, assim como o seu importante 
papel no controlo de doenças cardiovasculares (Irvine et al., 2013; Dias et al., 2014; Serra e Silva et 
al., 2014; Smith et al., 2013). 

Exercício 17 Representação 

Os idosos encontram-se em pé, com as mãos na 
cintura pélvica: 

Avançar o membro inferior direito e flectir o mesmo 
à frente do corpo; 

De seguida, colocar o outro membro inferior em 
extensão, com o calcanhar apoiado no solo; 

Após 10/15 segundos, efetuar o mesmo exercício 
com o outro membro inferior. 

Nota pedagógica: Para os idosos que não têm capacidade 
ambulatória, solicitar para se manterem sentados e efetuarem 
extensão do membro inferior mantendo-o à frente do corpo, i.e., 
até a mobilidade articular o permitir. 

 

Organização: Individual 

Objectivo: Reduzir a tensão muscular e articular envolvida na atividade física; diminuir o risco de 
lesões músculo-tendinosas (tendinite); retornar à calma. 

Duração por alongamento: 10 a 15 segundos, podendo ir até ao máximo de 30 segundos. 
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Perante estes elementos, a prescrição de um programa de atividade física para idosos 
deve ser seriamente ponderada, implicando, para este efeito, o conhecimento profundo das 
limitações inerentes à idade, das patologias existentes e das alterações individuais que 
decorrem do envelhecimento (Dias & Mendes, 2013; Geis, 2002; Geis & Rubi, 2003). 

 

Conclusão 

Considerando que o envelhecimento saudável implica a manutenção da atividade motora e 
intelectual, por parte dos mais velhos, quando estes se reformam e passam de ativos a inativos, urge 
implementar os bons hábitos de saúde cujas recomendações são bem conhecidas nas sociedades 
ocidentais. Nesta ótica, um estilo de vida ativo, que inclua a prática de atividade física regular, pode 
fazer diminuir os custos da saúde, que aumentam à medida que a população idosa vai 
“encanecendo”.  

Posto isto, recomenda-se que o idoso adote um comportamento mediterrânico, com caminhadas 
diárias, nutrição saudável e equilibrada, principalmente sob o ponto de vista salino, e avaliação diária 
da tensão arterial, por profissionais de saúde ou auto-monitorização, podendo complementar este 
programa de atividade física com Ioga, Orientação pedestre, Natação e Cicloturismo. 
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Resumo 

A rápida expansão da utilização das técnicas e da atitude de mindfulness na intervenção 
desenvolvimental, educacional e terapêutica atestam da sua eficácia. Investigações recentes têm 
documentado os benefícios da sua utilização com pessoas de idade avançada, em vários contextos.  

Neste artigo articulam-se os conhecimentos da psicogerontologia sobre as variáveis a ter em 
consideração na intervenção na idade avançada com a recente aplicação das abordagens 
mindfulness a esta faixa etária. Com a finalidade de promover o bem estar ou o reenquadramento 
existencial, o conjunto de princípios e técnicas que o mindfulness mobiliza tem vindo a revelar a sua 
grande potencialidade. Porém, urge ter em consideração as especificidades desta população de 
modo a contribuir para intervenções mais bem sucedidas, profícuas e sábias. 

Palavras-chave: intervenção, idosos, mindfulness 

Abstract 

The rapid expansion of the use of mindfulness techniques and mindfulness attitude in 
developmental, educational and therapeutic interventions attest its effectiveness. Recent research has 
documented it’s benefits with elderly people, in various contexts. 

In this article we articulate the knowledge of psychogerontology about the variables to consider 
when doing intervention in old age with the recent application of mindfulness approaches to this age 
group. In order to promote wellbeing or help in the existential reframing needed to adapt to illness and 
old age, the set of principles and techniques that mindfulness mobilizes have revealed its great 
potential. However, it is urgent to take into account the specificities of this population in order to 
contribute to more successful, profitable and wise interventions. 

Key-words: intervention, old age, mindfulness 
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Mindfulness na idade avançada 

Não sendo ainda abundantes as investigações que tomam como objeto de estudo o mindfulness 
na idade adulta avançada, os resultados até agora obtidos, à semelhança do que tem ocorrido em 
etapas anteriores do desenvolvimento, vão revelando o seu elevado potencial para aumentar o bem-
estar das pessoas idosas e melhorar a sua capacidade de lidar com o sofrimento, as dificuldades e as 
doenças (Smith, 2004; Rejeski, 2008; Moynihan et al., 2013). Tal como em relação a qualquer outro 
construto, não há uma definição totalmente consensual relativamente ao que se entende por 
mindfulness, com a particularidade neste caso de se preferir o termo em inglês, cuja origem 
corresponde a sati (em pali). Todavia, e recorrendo a uma das definições mais citadas na literatura da 
especialidade, o mindfulness diz respeito a um tipo particular de atenção, focada no momento 
presente, intencionalmente e de modo não ajuizador (Kabat-Zinn,1990), que se vai cultivando de 
forma aberta e recetiva, através, habitualmente, da observação dos pensamentos, emoções, 
sensações, movimentos, os quais se constituem privilegiadamente nos objetos de atenção.  

As abordagens mindfulness resultaram da confluência de duas epistemologias bastante distintas, 
a ciência e as tradições meditativas, particularmente as orientais, e têm sido propostas e utilizadas 
precisamente para ajudar a reduzir o sofrimento humano e a aumentar a sua felicidade.  

De acordo com as tradições referidas, as intervenções baseadas no mindfulness constituem um 
ótimo recurso para promover ou otimizar o desenvolvimento humano, potenciando o bem-estar e o 
equilíbrio das pessoas. Efetivamente, ao mobilizarem especialmente o estado de alerta tranquilo e ao 
proporcionarem o enraizamento da pessoa e o foco da energia/atenção no momento presente, estão 
ao serviço do desenvolvimento da sabedoria, da não violência e da potenciação dos recursos 
pessoais. Desta forma, o mindfulness não se circunscreve a uma perspetiva terapêutica, resulta, 
antes, do cultivar de um modo de ser que tem tudo a ver “com o despertar, a compaixão e a 
sabedoria”, qualidades que se reconhecem como universais no ser humano (Kabat-Zinn, 2011, p. 
283). Também podemos conceber o mindfulness como uma forma especial de compreender a 
relação das coisas (dos fenómenos, do que acontece, do que surge, etc.) com o sofrimento e a 
natureza da mente – sendo esta a essência do dharma1. 

Ainda segundo este último autor, o mindfulness tem um enorme potencial para ajudar as pessoas 
a desenvolver uma compreensão profunda sobre a íntima ligação entre mente e corpo, bem como 
para enveredarem por um modo de vida equilibrado, baseado em captar o ‘pulsar’ da vida com mais 
profundidade e autenticidade. É neste sentido que o dharma é proposto como “um caminho valioso e 
significativo para uma vida bem vivida, uma vida de devoção ao potencial do despertar e do aliviar o 
sofrimento” (Kabat-Zinn, 2011, p. 286).  

Em termos mais específicos, e partindo da proposta conceptual de Wallace & Shapiro (2006), as 
práticas que lhe estão associadas mobilizam o equilíbrio de quatro fatores: conativo, atencional, 
cognitivo e afetivo. O primeiro relaciona-se diretamente com a aspiração de querer atingir um maior 
bem para si próprio e para os outros.  

 

 

1. O dharma é um termo sânscrito que, literalmente, se reporta ao que sustenta, que mantém, estando intimamente ligado a uma compreensão 
profunda dos fenómenos da vida, em termos de direcção universal e de devir pessoal. Assim, aproxima-se, de certa forma, da perceção da 
essência das coisas, da verdade (Kabat-Zinn, 1990; Williams & Kabat-Zinn, 2013).	    



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

	  
	  

 
 
	   138 

O equilíbrio atencional diz respeito ao desenvolvimento da capacidade de sustentar a atenção num 
foco intencionalmente definido (um objeto, uma sensação, uma parte do corpo, um movimento, etc.). 
O equilíbrio cognitivo solicita a mobilização da pura atenção, sem que o conceptual (pensamentos, 
ideias, crenças, cognições) influencie a perceção (‘ver’ algo como se fosse a primeira vez). Neste 
âmbito, os pensamentos são considerados como entidades autoconstruídas de caráter transitório 
(são aceites, tal como se apresentam, em vez de reestruturados ou modificados). Por sua vez, o 
equilíbrio afetivo ocorre quando se verifica o afastamento da excessiva instabilidade emocional.  

Chegar aos equilíbrios supramencionados não é possível através de uma prática pontual ou 
errática, pelo contrário, requer treino regular e sustentado. Efetivamente, o mindfulness está 
intrinsecamente ligado ao cultivo sistemático da atenção, o que implica a sua autorregulação e, 
simultaneamente, uma orientação para a experiência do momento presente, assente em atitudes 
específicas tais como a curiosidade, a abertura e a aceitação (Bishop et al., 2004). Na verdade, 
cultiva-se a consciência do que ocorre no momento presente (momento a momento) relativamente à 
experiência mente-corpo, seja ela de natureza cognitiva, emocional, cinestésica ou sensorial. A 
observação e aceitação do que ocorre no campo atencional, de uma forma não ajuizadora e não 
elaborativa ou discursiva, é um dos elementos fundamentais das práticas de mindfulness que permite 
operar a mudança da reatividade automática para a atitude de deliberação e ação consciente 
(Moynihan et al., 2013; Kabat-Zinn, 1990, 2003). Assim, dadas as suas características, as práticas 
continuadas de mindfulness vão-se traduzindo também, entre outros aspetos benéficos, numa melhor 
capacidade de descentração cognitiva e de controlo da reatividade emocional. 

Considerando especificamente os mecanismos do mindfulness, Shapiro, Carlson, Astin 
Considerando especificamente os mecanismos do mindfulness, Shapiro, Carlson, Astin e Freedman 
(2006) propuseram três elementos axiomáticos: a intenção, a atenção e a atitude. A intenção aponta 
para uma ação deliberada, a atenção abrange o foco escolhido, e a atitude (com que 
intencionalmente se presta atenção a algo), para além do já referido, inclui o cuidar, o não lutar, a 
compaixão, o deixar ir, a gentileza, a amabilidade/amorosidade e a confiança.  

A treino de atenção mindfulness, assente nos pilares atitudinais referidos, promove uma 
transformação profunda na pessoa, não se circunscrevendo os resultados da prática a uma atitude 
mais calma e serena nos períodos formais de meditação, mas, com a sua continuidade, dá origem a 
um modo de ser e de viver marcado por um forte compromisso em estar de forma inteira em cada 
momento da vida ou em entrar plenamente no fluxo do momento a momento, a momento – na via de 
simplesmente ser! 

As abordagens mindfulness parecem ser especialmente relevantes com pessoas de idade 
avançada, por intensificarem a ligação entre mente e corpo, e por radicarem numa via de 
consciencialização. Há muitas pessoas idosas que mantêm uma vida muito ocupada e que não 
apreciam atividades de índole meditativa, mas uma grande parte dispõe de bastante tempo e 
interesse em se dedicar a práticas de reflexão e consciencialização profunda da experiência, do seu 
sentido, a perspetivar a vida e o sentido das situações de outra forma e de um modo mais profundo 
(Simões et al., 2009). Por outro lado, a tomada de consciência da relação íntima entre mente e corpo, 
ao permitir quebrar a habitual perceção do seu dualismo e ao potenciar um relacionamento aceitante 
com as sensações (independentemente da sua natureza agradável ou desagradável), é 
especialmente benéfico no quadro da idade adulta avançada, uma vez que, tendencialmente, as 
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doenças, os sintomas e dificuldades são mais frequentes à medida que as pessoas avançam em 
idade.  

Assim, as práticas de mindfulness, em virtude dos seus princípios operativos, constituem um 
caminho firme para se alcançar aquilo que, como destaca Rejeski (2008), e em sentido paradoxal, foi 
uma das principais conclusões dos numerosos estudos internacionais conduzidos por Myers e Diener 
(1995) a respeito da satisfação com a vida: que esta “não é tanto uma questão de se obter o que se 
pretende, mas de se desejar o que se tem” (p. 13) 2.  

Para além de acentuar como benéfica a relação mente-corpo, Rejeski (2008) considera 
especialmente importante para o trabalho com idosos a promoção do equilíbrio conativo, uma vez que 
permite reestabelecer prioridades e tornar o comportamento diário mais consistente com as 
aspirações das pessoas relativamente àquilo pelo qual gostariam de ser lembradas. 

No tópico seguinte apresentamos uma breve revisão sobre algumas considerações genéricas a ter 
em consideração quando fazemos intervenção na idade avançada. 

 

Intervenções de mindfulness na idade avançada: considerações 

No sentido genérico, podemos conceber a intervenção como um processo de mediação na 
promoção do bem-estar e da qualidade de vida. É um conceito muito lato que, quando temos em foco 
a idade avançada, abrange uma grande amplitude de processos, em função dos objetivos, áreas de 
intervenção, técnicas a usar, enquadramentos e agentes de mudança considerados (Quadro 1). As 
possibilidades de intervenção distribuem-se num contínuo do mais macro (e.g., sociedade) até ao 
mais micro (e.g., indivíduo). Porém, mesmo numa intervenção individual é importante ter em 
consideração o ecossistema e as variáveis contextuais.  

Neste sentido, toda a intervenção aquando do seu planeamento deve ter em consideração as 
variáveis do sistema. Também deve ser colocada a questão de onde - no indivíduo ou no sistema - é 
que se pode antever a maior eficácia, a menor resistência e a maior abertura para uma mudança 
positiva. No sentido mais genérico, sabemos que quanto mais severa for a patologia (e.g., doença de 
Alzheimer) e mais pobre for o funcionamento do indivíduo, mais apropriadas serão as intervenções 
dirigidas ao meio envolvente. Por outro lado, quanto mais funcional o indivíduo for, mais adequadas 
serão as terapias dirigidas a níveis mais profundos de si próprio. 

As possibilidades da intervenção na idade avançada baseiam-se no pressuposto, sustentado 
pelos gerontólogos, de que os adultos mais velhos têm potencial para crescer e mudar, à semelhança 
dos adultos mais novos, e que a posição contrária é discriminatória (ageist3). Embora a investigação 
existente aponte neste sentido (Chinen, 1986; Saiger, 2001), muitos estudos são ainda necessários 
para responder a inúmeras questões sobre a eficácia e as especificidades da intervenção com esta 
faixa etária. 

 

2. Satisfaction with life "is less a matter of getting what you want than wanting what you have" (p. 13). 

3. O ancianismo ou idadismo (ageism; Butler, 1969) é uma atitude negativa que comporta a desvalorização e o distanciamento em relação aos 
mais velhos, com todas as implicações éticas e profissionais que tal atitude implica.	  
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Quadro 1. Classificação da intervenção por objetivos, áreas de intervenção,  
técnicas, enquadramentos e agentes de mudança. 

 

 

Classicamente, autores do domínio da educação de adultos (Simões, 1999) sublinharam as 
especificidades da aprendizagem/educação dos adultos de idade avançada tecendo, a este propósito, 
recomendações várias. Mais recentemente, no domínio da intervenção psicoterapêutica e clínica, 
Knight (1996) e Knight e McCallum (1998) propõem o modelo contextual, baseado na coorte, na 
maturidade e nos desafios específicos (Contextual, cohort-based, maturity, specific challenge model - 
CCMSC), posteriormente aperfeiçoado pelos autores Knight e Poon (2008), dando origem à teoria 
contextual do ciclo de vida para adaptar a psicoterapia (Contextual Adult Lifespan Theory for Adapting 
Psychotherapy – CALTAP), esquematicamente apresentada na Figura 1. 

 
Figura 1. Componentes do Modelo CALTAP (Knight & Poon, 2008). 
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Também recentemente, a American Psychological Association (APA, 2004) publicou um conjunto 
de orientações que constituem a sua posição oficial sobre a disponibilização de serviços psicológicos 
a pessoas idosas. Por outras palavras, apesar de se mostrarem eficazes, as intervenções com 
pessoas idosas devem atender a especificidades que otimizam os resultados e permitem o 
ajustamento às necessidades específicas de cada geração e pessoa. Para além destas 
especificidades para a população idosa, existem ainda recomendações transversais a todas as 
intervenções que, de acordo com a APA (2006), se baseiam em três elementos essenciais: (1) o uso 
da melhor informação científica disponível, (2) a existência de profissionais especializados, e (3) a 
preocupação com os valores e preferências dos clientes. 

Os modelos CCMSC e CALTAP, acima referidos, integram conceitos da abordagem do ciclo de 
vida (Santrock, 2002), da psicologia do desenvolvimento, da gerontologia social e da experiência 
clínica na psicoterapia com adultos de idade avançada. Os modelos sugerem que as pessoas idosas 
apresentam maior maturidade4 do que os adultos mais novos, mas podem também estar a enfrentar 
alguns dos desafios mais difíceis da idade adulta. Sublinham ainda que a cultura, o contexto social 
dos adultos mais velhos e o facto de serem membros de coortes que nasceram há mais tempo deve 
ser reconhecido e integrado na intervenção.  

Apesar de existirem algumas diferenças importantes na intervenção com adultos mais velhos, as 
intervenções devem ser recriados não tanto devido às diferenças etárias ou estádio de 
desenvolvimento em que as pessoas se encontram mas, sobretudo, aos efeitos do contexto e dos 
desafios específicos do final da vida (Kessel et al., 2002; Knight & Satre, 1999; Knight, 1999; Knight & 
McCallum, 1998). Trabalhar com adultos debilitados de idade avançada requer, por exemplo, que o 
terapeuta seja mais flexível no estabelecimento do local, da duração e frequência das sessões 
(Young & Reed, 1995) e que esteja à vontade com questões ligadas à transcendência e 
espiritualidade (Simões et al., 2009). 

Os efeitos do contexto fazem-se sentir sobretudo para as pessoas idosas a viver em lares e 
unidades de cuidados continuados de longa duração, levando à necessidade de mudanças e 
adaptações na dinâmica do processo psicoterapêutico. Apesar de menos diferente e, 
consequentemente, menos especializado, do que o meio institucional, trabalhar com clientes na 
comunidade, sobretudo se estão em ambientes etariamente segregados, requer conhecimentos sobre 
os estilos de vida pós-reforma, bem como sobre as regras sociais destes sistemas. Estas regras 
podem ser aprendidas com as pessoas mais velhas porque, se assim não for, a avaliação será feita 
com base nas normas e cultura dos jovens-adultos e adultos, cujas vidas são pautadas pela escola e 
pelo trabalho, e não pelos horários dos centros de dia, refeições e redes familiares dispersas (Knight, 
2004). 

A adaptação ao trabalho com membros de outras coortes é semelhante na dificuldade e na 
flexibilidade requerida para trabalhar com pessoas de géneros, etnias e classes sociais diferentes. 
Requer sensibilidade às especificidades e conhecimentos sobre a história de vida e a socialização 
dessas pessoas. O efeito de coorte implica também modificações no processo e nas relações 
psicoterapêutica e educativa, visto que as gerações mais velhas têm valores e experiências diferentes 
das gerações nascidas mais recentemente (Knight, 2004). 

4. A maturação acarreta alguma lentificação, mas também uma maior complexidade emocional e riqueza pessoal, fruto das experiências 
acumuladas ao longo da vida. A maturação positiva estaria relacionada com a sabedoria na idade avançada (Baltes & Staudinger, 2000).	    
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Seja como for que as pessoas mais velhas sejam concetualizadas, e apesar de determinados 
tópicos serem apontados como típicos e característicos deste período de vida, não devemos 
esquecer que o envelhecimento é uma experiência profundamente idiossincrática. O que torna os 
indivíduos diferentes, à medida que envelhecem, é a combinação de muitos fatores biológicos e 
sócio-históricos (como, por exemplo, o local de nascimento, a geração a que pertencem, a 
alimentação, a educação, a saúde física e mental, o tamanho e a composição familiar, o momento 
histórico que estão a viver, a hereditabilidade, etc.). 

Existem também inúmeros aspetos que, embora não sejam exclusivos das pessoas mais velhas, 
surgem mais recorrentemente nas idades avançadas, e devem, consequentemente, ser tidos em 
consideração: perda, depressão, ansiedade, medos em relação ao futuro, solidão e consciência da 
própria mortalidade.  

Há muitas formas de viver a velhice, mas para algumas pessoas os problemas do dia-a-dia podem 
ser excessivos e difíceis de lidar. Existem muitas perdas que uma pessoa mais velha pode 
experienciar, incluindo a perda da independência, da saúde, da mobilidade, da casa própria e dos 
entes amados, e a maior probabilidade de os vivenciar simultaneamente dificulta a sua gestão 
(Kubler-Ross, 1993; Smyer & Qualls, 1999). Muitas pessoas idosas viveram com os companheiros 
durante muito tempo, tendo, compreensivelmente, laços fortes a uni-los, tornando a adaptação à 
viuvez difícil. Por outro lado, à medida que envelhecemos o número de mortes de amigos e familiares 
chegados aumenta e, consequentemente, a pessoa idosa pode experienciar uma sobrecarga de luto 
(Kubler-Ross, 1993). Estas experiências mais comuns e transições na idade avançada criam, muitas 
vezes, necessidades específicas de intervenção (Santrock, 2002). 

As pessoas mais velhas preocupam-se, frequentemente, com a sua saúde e bem-estar, bem 
como com questões práticas e financeiras do seu dia-a-dia. Subjacente a estas preocupações, está o 
receio de deixarem de ser independentes, não poderem continuar a governar a sua vida e não 
conseguirem viver autonomamente na sua casa. 

Algumas pessoas mais velhas experimentam sentimentos intensos de solidão, sobretudo quando 
permanecem na sua casa depois da morte do cônjuge, e outras sentem que a sociedade as 
desconsiderou (como é o caso de alguns reformados) (Simões, 2006; Simões et al., 2009, 2010). 

Frequentemente, a vivência da perda do companheiro/a, de amigos ou de familiares leva a uma 
consciência mais aguda da própria mortalidade. O aproximar da morte dá um sentido de urgência e 
de motivação ao trabalho de intervenção (Yalom, 2008). Providenciar, por exemplo, aconselhamento 
especializado para as pessoas mais velhas nestas circunstâncias, bem como aprendizagens no 
domínio das abordagens de mindfulness (Lima, Oliveira, & Godinho, 2011), para além de representar 
uma validação e uma valoração importante da sua vida e experiência (Knight, 1999; Rainsford, 2002), 
potencia a promoção do bem-estar, da saúde mental e do sentido de equilíbrio e satisfação interior. 

Em suma, os fatores e processos coextensivos à duração da nossa vida que afetam a forma como 
uma pessoa envelhece são inúmeros e contribuem para que os indivíduos se tornem, 
crescentemente, diferentes uns dos outros. Este facto pode explicar a heterogeneidade dos 
indivíduos, na última fase da vida. 

Os adultos mais velhos enfrentam as situações e acontecimentos da vida da mesma forma que as 
pessoas de outras faixas etárias, e a capacidade para com eles lidar varia de pessoa para pessoa. A 
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idade cronológica pode diferir, consideravelmente, da idade funcional e as eventuais mudanças 
incapacitantes relacionadas com a idade ocorrem a ritmos diferentes em pessoas diferentes - nem 
começam ao mesmo tempo, nem ocorrem simultaneamente – e o seu efeito é diferencial entre os 
indivíduos. Contudo, sejam quais forem as mudanças (fisiológicas, sensoriais, emocionais, físicas) 
que possam surgir com o decorrer da idade, a maioria dos idosos são saudáveis e vivem 
adequadamente e expressivamente no mundo contemporâneo. 

Devido ao número crescente e à natureza heterogénea da população idosa, há necessidade de 
compreender os processos normais e patológicos do envelhecimento, para poder intervir com maior 
eficácia (Pinquart & Soerensen, 2001). Distinguir, por exemplo, as influências físicas e psicológicas 
nos sintomas e problemas é pertinente, e levanta questões novas, tanto para a avaliação como para a 
intervenção. Conhecimentos específicos sobre os efeitos das diferentes doenças crónicas, bem como 
aptidões e capacidade emocional para trabalhar com pessoas com limitações ou deficiência tornam-
se essenciais. Em suma, a formação inicial e contínua, acompanhada de supervisão com pessoas 
com mais experiência, é fundamental para os técnicos a trabalhar nesta área. Na perspetiva de 
Knight (1999), ver algumas pessoas idosas que são como os outros adultos não requer muita 
especialização, mas ver muitas pessoas idosas com problemas variados, e que se encontram em 
diferentes contextos, requer experiência e um conhecimento especializado (Knight, 2004).  

Apesar das inúmeras questões, que ainda precisam de ser sujeitas a investigação, a literatura 
(Baltes & Baltes, 1990; Baltes & Carstensen, 1996) neste domínio aponta para um conjunto de 
pressupostos que contribuem para o sucesso da intervenção com pessoas de idade avançada e que 
passamos a resumir de forma breve. O primeiro deles é evitar reducionismos, já que a complexidade 
é o que caracteriza muitas das situações de intervenção com a maioria das pessoas mais velhas. 
Neste sentido, é importante coordenar esforços de intervenção interdisciplinar, dentro de um sistema 
alargado e elaborado com o propósito de promover o bem-estar da pessoa idosa. Por outro lado, 
convocar o sujeito e tratá-lo como coautor de um processo de intervenção assenta na afirmação da 
sua dignidade e favorece a elaboração e a prossecução dos seus projetos e, deste modo, potencia a 
eficácia da intervenção. 

No que concerne às pessoas mais velhas, várias formas de intervenção para diferentes 
problemáticas têm sido propostas. Estas vão, como vimos, de programas comunitários, à escala 
global ou local, a projetos para mudar as instituições a diferentes níveis, desde intervenções 
educacionais até psicoterapias individuais ou com grupos de pessoas idosas.  

Importa compreender também quais as barreiras que dificultam o acesso das pessoas idosas à 
intervenção, o que é possível através da exploração da diversidade de atitudes, em torno desta 
procura. Entre estes obstáculos, destacam-se a escassez de serviços especializados de geriatria e 
gerontologia; as dificuldades ao nível dos diagnósticos e da avaliação; as limitações de espaço dos 
locais onde é possível fazer intervenção (Lima, 2011; 2008; Yang & Jackson, 1998); a falta de 
confiança na formação dos técnicos (Lima, 2004); as crenças negativas, acerca da doença mental 
nesta fase da vida (Wong, 2000); o estigma associado à procura dos serviços de saúde mental por 
parte dos mais velhos (Knight, 2004); a ausência de prática adequada e supervisão clínica dos 
profissionais que intervêm com esta população (Nordhus & VanderBos, 1998); o paralelismo com a 
relação médico-paciente (mais hierarquizada e diretiva), que compromete o sucesso das intervenções 
na área da psicologia e da educação; e, finalmente, mas não menos importante, a resistência e 
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relutância, por parte de muitos profissionais, em relação ao trabalho com esta população (Simões, 
1985; Sousa et al., 2007). 

Apesar de ser inegável a existência de barreiras no acesso das pessoas mais velhas à 
participação, as intervenções com adultos de idade avançada têm-se revelado, de um modo geral, 
eficazes (Stirling, 2010; Van Etten, 2006). Além da sua eficácia, a intervenção em idades avançadas 
assume grande importância, dada a relevância do seu papel na promoção da qualidade de vida e na 
redução das incapacidades funcionais. Numa revisão da literatura sobre o domínio, Kennedy e 
Tanenbaum (2000) verificaram que, efetivamente, não obstante a maioria dos estudos analisados 
contarem com algumas limitações metodológicas, os resultados das intervenções eram positivos. 
Assim, muitas formas diferentes de intervenção e de terapia e aconselhamento, individuais ou 
grupais, realizadas em contexto institucional ou não, têm sido sugeridas, como podendo aliviar 
estados negativos e serem eficazes com pessoas mais velhas (Gatz, 1998; Gatz & Knight, 1998; 
Knight, 1999; Lima, Oliveira & Godinho, 2011).  

Consequentemente, as investigações disponíveis apoiam a eficácia das intervenções 
educacionais, desenvolvimentais, sociais e psicológicas com adultos de idade avançada (Oliveira & 
Lima, 2011), embora os recursos comunitários, a este nível, ainda sejam escassos no nosso país. 

A multiplicidade de formas de viver não é exclusiva da idade avançada, porém, esta constatação, 
nesta fase, reforça o lugar da prevenção e da educação na promoção do bem-estar que, quando 
presentes de forma eficaz, minimizam os danos no decurso do desenvolvimento, assumindo particular 
relevância para ditar o ‘sucesso’ na idade avançada. Nos últimos anos, têm sido desenvolvidas 
diversas investigações na área da centração, na aceitação e no presente através de abordagens de 
mindfulness (Baer, 2006; Crane, 2009; Hayes et al., 2004; Hick & Bien, 2008; Lima et al., 2011), 
aprender a perdoar e a esquecer (Cosgrove & Konstam, 2008), a ser compassivo (Gilbert, 2005) e a 
desenvolver capacidades de autorregulação (Steverink, Lindenberg, & Slaets, 2005). 

Existe também um número considerável de estudos sobre prevenção com pessoas idosas na área 
da saúde, relacionando fatores de risco com diferentes condições ou doenças (e.g., Glicken, 2009; 
Golden, 2008; Sundberg et al., 1983). O objetivo destas estratégias preventivas é reduzir ou atrasar o 
aparecimento de disfunções normalmente associadas ao envelhecimento. Simões (2005) refere que 
muitas doenças crónicas são precedidas de sinais premonitórios (como o aumento da tensão arterial 
ou o aumento do peso), aos quais raramente se dá a devida importância. Se, porém, mesmo face a 
valores considerados normais se adotasse uma atitude preventiva (fazendo dieta ou exercício físico), 
poderia, muitas vezes, evitar-se que uma situação crónica se instalasse (Sousa et al., 2007). Nesta 
promoção da saúde e prevenção de fatores de risco na velhice, é importante considerar a perceção 
de controlo, ou seja, a crença nos resultados positivos inerentes à execução desses comportamentos 
e, por outro lado, as expectativas quanto aos resultados e a sua influência num envelhecimento bem 
sucedido, uma vez que estão relacionadas com a iniciação e manutenção de comportamentos 
promotores de saúde. 

Um bom exemplo de intervenção preventiva com idosos são os grupos de desenvolvimento, que 
têm como objetivo, precisamente, a prevenção e o desenvolvimento e consistem na formação de um 
grupo temporário, destinado à aprendizagem experiencial de novos padrões de comportamento, 
permitindo o desenvolvimento do autoconhecimento, o aumento do interesse pelos outros, o 
estabelecimento de relações interpessoais mais eficazes e a tomada de consciência dos processos 
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que facilitam ou inibem o funcionamento do grupo (Gazda & Pistole, 1985; Lima, 2011; Lima & 
Gonzalez, 2007; Schutz, 1971). Estes grupos assumem particular relevância, dada a importância da 
prevenção, uma vez que o envelhecimento é também (e sobretudo) desenvolvimento. 

Em suma, além da menor resistência à adesão ao apoio preventivo por parte das pessoas idosas, 
os resultados positivos que vão sendo evidenciados atestam a sua relevância (Wong, 2000). 
Associadas à prevenção existem, igualmente, inegáveis vantagens sociais e políticas, na medida em 
que, mantendo serviços preventivos, promotores da qualidade de vida dos mais velhos e do seu 
envolvimento comunitário, atrasa-se ou suprime-se a necessidade de gastos posteriores mais 
dispendiosos. 

A prevenção e a educação assumem, deste modo, uma posição de destaque numa perspetiva que 
sublinha a importância dos fatores culturais e do contexto, como processos que permitem ajudar as 
pessoas a mudar e a alterar comportamentos de risco, evitando ou atrasando consequências graves 
ao nível funcional, emocional e social. No entanto, para que tal aconteça, é necessário trabalhar lado-
a-lado com as pessoas, o que constitui o segredo do sucesso da prevenção em idades avançadas 
(Simões, 2006; Simões et al., 2006b; Snyder & Lopez, 2002). 

A intervenção com recurso ao mindfulness na idade avançada pode ser usada numa perspetiva 
curativa (e.g., intervenção com pessoas com depressão), mas também (e sobretudo) numa perspetiva 
preventiva e educativa. Dando recursos, desenvolvendo aptidões e permitindo à pessoa aprender 
uma nova forma de estar na vida: mais aceitante, mais consciente, mais libertadora. Como vimos 
anteriormente, a prática de mindfulness está relacionada com diversos parâmetros de bem-estar, bem 
como com o desenvolvimento da capacidade de lidar com a dor e a adversidade.  

 

Conclusões 

Neste artigo apresentámos algumas das vantagens da aplicação das técnicas e da atitude 
mindfulness à idade avançada. Sublinhámos ainda a importância de ter em atenção os 
conhecimentos derivados da educação de adultos e da psicogerontologia no sentido de otimizar as 
intervenções de caráter diverso, tendo deixado numerosas pistas para essa otimização. 
Considerando a integração de abordagens centradas nos princípios do mindfulness, se é claro que 
em termos das práticas formais principais, no caso das pessoas idosas, e tratando-se especialmente 
do mindfulness dos movimentos (exercícios de hatha yoga) e do mindfulness do caminhar, elas têm 
de ser adaptadas às condições de mobilidade da pessoa, por outro lado, tendo em conta que 
estamos no domínio da educação de idosos e que os programas de treino em mindfulness têm uma 
natureza didática (Moynihan et al., 2013), é necessário contemplar as mudanças mais normativas nos 
processos de envelhecimento que fomos referindo ao longo do artigo. Contudo, nunca é demais 
enfatizar que é necessário ter em conta aquilo que muitas vezes é tomado como óbvio, mas não raras 
vezes desconsiderado, que a lentificação dos tempos de resposta implica a necessidade de falar um 
pouco mais devagar, de realizar menos exercícios (e com mais tempo), de respeitar o ritmo de cada 
pessoa, de ter em atenção défices auditivos e visuais, confirmando com mais frequência se cada 
participante está de facto a acompanhar as atividades, de dar algumas orientações mais 
personalizadas, e de trabalhar com grupos mais reduzidos (embora este último aspeto dependa em 
grande parte das limitações dos membros do grupo).  
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Finalizando, e num plano ainda mais importante, é fundamental ter em consideração todos os 
aspetos mencionados que abrangem os aspetos de natureza ética, contextual e de relação com a 
pessoa mais velha – temos sempre muito a aprender com ela e merece toda a nossa consideração e 
apreço. 
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Resumo 

O envelhecimento demográfico é um fenómeno atual que marca os discursos e a orientação 
estratégica e política. Surge como um desafio às sociedades, às instituições em geral, ao próprio 
modelo de organização coletiva e ao modelo de bem-estar. Apresenta-se ainda como um fenómeno 
que induz à reflexão acerca do papel das pessoas idosas nas sociedades contemporâneas e para o 
seu estatuto como pessoa e como grupo heterogéneo. 

O objetivo geral deste estudo é compreender os conceitos e visão sobre o envelhecimento 
presentes nas políticas locais e conhecer os modelos de governança local das políticas públicas no 
domínio do envelhecimento, de Portugal e da Suécia. Tem como objeto empírico de estudo, as 
políticas locais no âmbito do envelhecimento nos contextos de Portugal e da Suécia. 

O estudo realizado é de natureza qualitativa apoiando no exercício de análise, compreensão e 
perspetivação de estratégias de atuação e tem como amostra empírica, o estudo de caso, em dois 
contextos, Portugal e Suécia, especificamente e respetivamente Lisboa e Nacka. Nestes contextos 
foram entrevistados stakeholders cuja atuação (in)direta poderia ter ação e/ou interesse ao nível das 
políticas públicas locais para o envelhecimento. 

A partir da análise realizada pode-se concluir que os modelos públicos locais procuram renovadas 
lógicas de ação e que nenhuma política é perfeita na sua estruturação, desde o seu planeamento, 
implementação e avaliação, no entanto, em diversos aspetos são complementares.   

Palavras- chave: Teorias psicossociais / políticas de envelhecimento / governança local. 

Abstract  

Demographic ageing is a phenomenon that marks current discourses, strategies and policies. It’s a 
challenge to societies, institutions, collective organizations and Welfare-State.  It’s a phenomenon that 
still leads to reflection on the role of older people in contemporary societies and their status as a 
person and a heterogeneous group. 

The general goal of this study is to understand the concept that based ageing local policies, and 
understand the local governance of ageing public policies, from Portugal and Sweden. This study 
presents a comparison between ageing local policies and concept about ageing, in Portugal and 
Sweden. 

A qualitative methodology it was followed that supports analysis and understanding of both local 
ageing policies. The sample are case studies of two contexts, Portugal and Sweden, respectively 
Lisbon and Nacka, where had been interviewed stakeholders with (in)direct action in local public 
policies about ageing. 

In general it is concluded that local public intervention based their action in different psychosocial 
theories and there are different concepts and vision about ageing that oriented ageing policies in 
Portugal and Sweden, however both have a positive concept about ageing and psychosocial related 
aspects.   

Keywords: psychosocial theories of ageing / ageing policies / local governance. 
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Introdução 

As estatísticas demográficas são concordantes relativamente ao acelerado processo de 
envelhecimento populacional a que países desenvolvidos e em desenvolvimento estão sujeitos. 
Portugal segue igualmente esta tendência. O INE (2011), no relatório provisório dos Censos 2011, 
referindo-se à questão do envelhecimento em Portugal conclui que estamos mais velhos. O fenómeno 
de duplo envelhecimento da população portuguesa, caracterizado pelo aumento da população idosa e 
pela redução da população jovem, aumentou nas últimas décadas. Segundo Cravey & Mitra (2011), 
em todo o mundo, as populações mais velhas estão a aumentar e entre 1950 e 1998, a população 
mundial acima de 60 anos cresceu 255 milhões. Até o ano 2025, esse número deverá ascender a 1,3 
biliões.  A maioria, 839 milhões, vai concentrar-se nos países em desenvolvimento e cerca de 500 
milhões nos países desenvolvidos. 

A perspetiva social face ao envelhecimento é encarada de diferentes formas: uma oportunidade, 
uma conquista civilizacional e até mesmo como um indicador de desenvolvimento (Harper, 2010). 
Walker (2002, p.758) afirma que o aumento da longevidade é um indicador de progresso social e 
económico: um grande triunfo da civilização e, especificamente, da ciência e da política pública sobre 
as mais prevalentes causas de morte prematura. No entanto, alguns autores e documentos oficiais 
demonstram uma contínua preocupação face a este aumento exponencial e aos impactos que 
imprimem nos territórios sociais, referindo-se ao envelhecimento como um problema.  

De facto, esta evolução demográfica pode ter um impacto a longo prazo a nível da política social e 
económica, e por isso, o poder político deve assumi-la como uma questão importante na definição 
das prioridades e do planeamento estratégico (Audit Commission, 2009). As organizações 
internacionais e os governos nacionais foram percecionando que a mudança na demografia também 
exige Estados com uma abordagem mais pró-ativa e inovadora para apoiar o planeamento e 
desenvolvimento de políticas que favoreçam o redesenho dos modelos organizacionais, que 
equilibrem os desiquilíbrios sociais e políticas inerentes a uma sociedade envelhecida (Bell, 2005; 
Blanco, s.d.).  

Neste quadro, o poder local e os atores locais e regionais apresentam-se como atores-chave na 
capitalização de oportunidades para o envelhecimento ativo e para a promoção da solidariedade entre 
gerações. Para a Age Platform Europe (2011), estes atores são os únicos capazes de compreender e 
responder à especificidade que os desafios demográficos do envelhecimento representam para as 
comunidades. Estas considerações estão em linha com Barca (2009) e as políticas de place-based 
development, claramente enraizadas na matriz que é o território e as suas especificidades, os seus 
recursos institucionais, materiais e imateriais.  

O envelhecimento da população marca o contexto atual nos variados domínios da sociedade 
contemporânea, impondo repensar conceitos, práticas e visões pessoais e sociais. Pese embora a 
disparidade de orientações políticas e modos de atuação, as estratégias de nova governança 
caracterizam-se por modelos de atuação inovadores e desafiantes entre os diversos níveis de 
atuação, especificamente no que respeita ao nível de atuação local.  

Estas questões encerram em si a problemática base deste artigo, cujo objetivo geral é 
compreender os conceitos e visão sobre o envelhecimento presentes nas políticas locais e conhecer 
os modelos de governança local das políticas públicas no domínio do envelhecimento, de Portugal e 
da Suécia. Os objetivos específicos respeitam a percecionar nos discursos dos entrevistados, quais 
as visões acerca do envelhecimento e da pessoa idosa, compreender se o conceito e visão sobre o 
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envelhecimento condiciona as políticas públicas, conhecer as estratégias de governança local no 
domínio do envelhecimento e perspetivar o papel do local ao nível dos processos de governança 
multinível. 

 

Envelhecimento: uma visão pessoal e coletiva 

A complexidade dos problemas sociais contemporâneos coloca desafios crescentes à ação 
pública na promoção da coesão social. O processo de globalização não é alheio a essa complexidade 
e concorre para a necessidade de conceção e implementação de novas formas de ação, referindo 
Gonçalves (2011), que a questão social, como um fenómeno das sociedades modernas, fundamenta 
a reforma do paradigma do reposicionamento do Estado e da intervenção social. A sociedade assiste 
a uma nova política social que tem por base as mudanças sociais que se operam atualmente, com a 
alteração dos padrões de vida e de estar em sociedade. Uma dessas é o envelhecimento humano, 
que impõe uma atual mudança de paradigma, forçando as políticas e os policy makers a 
compreender que este é um processo contínuo e que o mesmo não se limita ou deve ser considerado 
negativo ou incapacitante. 

A mudança de paradigma está presente na capacidade de se atribuir aos próprios seniores a 
oportunidade de participar, decidir e serem potenciados, conforme as suas capacidades, fomentando-
se assim uma democracia e governança participativa e com empowerment, capaz de formular 
políticas que tenham em conta as mudanças demográficas e sociais vivenciadas (Naue & Kroll, 2010).  

Para Walker (2002) o envelhecimento da população é um processo social, e no enquadramento 
deste estudo, a realidade do envelhecimento enquanto fenómeno psicossocial é aquela que é 
analisada. As teorias psicossociais do envelhecimento suscitaram grande curiosidade na comunidade 
científica, não estabelecendo contudo uma relação geral entre as teorias desenvolvidas e os diversos 
estudos no âmbito da gerontologia social, podendo-se afirmar que a teoria não se repercutiu de modo 
direto nas políticas. 

 

Teoria da desvinculação e ação pública 

Esta teoria surge de Cummings e Henry, no início da década de setenta e demonstra que o 
envelhecimento é acompanhado por uma desvinculação recíproca entre o indivíduo e a sociedade 
(Berger & Poirier, 1995). De acordo com Martinez e Valle (1996) a pessoa idosa ao longo dos anos 
vai vendo diminuir as suas forças e se retirando da vida ativa, finalizando com o seu próprio 
afastamento da interação social. Os mesmos autores reafirmam que esta desvinculação é mútua 
entre indivíduo e sociedade: por um lado, o indivíduo marginaliza-se após a reforma e, por outro, a 
sociedade vai-lhe limitando e negando as possibilidades de participação que outrora já lhe foram 
entregues. Contudo, continuam os autores, Martinez e Valle (1996), a teoria da desvinculação 
reforçou as políticas sociais de incentivo à reforma, criando uma imagem negativa do envelhecimento, 
no que se prende com a ideia de descompromisso deste com a sociedade em geral e ainda a sua 
falta de capacidade. Efetivamente esta visão perdurou durante algum tempo, tendo desenvolvido em 
alguns contextos um fosso entre gerações e inter solidariedades, tendo no entanto outros estudos 
entretanto demonstrado que as pessoas idosas têm preferência por situações que proporcionam 
atividade e participação. 
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Teoria da atividade e ação pública 

Havighurst e Albrecht formularam em 1953 a hipótese de que uma pessoa idosa deverá manter-se 
ativa, manter a sua auto-estima e preservar a sua saúde, se quiser obter mais satisfação na vida 
(Berger & Poirier, 1995). Para esta hipótese, a pessoa idosa sente-se mais feliz, quanto mais 
atividade tenha, sendo que a ausência ou carência de atividade pressupõe apatia, pessimismo e 
depressão (Martinez & Valle, 1996). Havighurst e Albrecht assumem que a velhice bem-sucedida 
pressupõe a descoberta de novos papéis ou uma nova organização dos já desempenhados e, neste 
sentido, as sociedades industriais deveriam valorizar a idade e facilitar esse processo (Berger & 
Poirier, 1995) e ainda preparar as suas diretivas para aproveitar o capital que as pessoas idosas têm.  

Apesar disto, atualmente começa já a reconhecer-se efetivamente a idade como positiva, a 
transmitir-se uma imagem positiva da pessoa idosa, repercutindo-se na capacidade da sociedade ir 
aceitando e criando oportunidade às pessoas idosas para desempenharem novos papéis sociais e 
ainda se criarem condições para o desenvolvimento de programas baseados na potenciação de um 
estilo de vida em atividade (Martinez & Valle, 1996).  

 

Teoria da continuidade e ação pública 

Esta teoria demonstra que o envelhecimento é uma parte integrante do ciclo de vida e não um 
período final, separado das restantes fases, e assim a velhice não é mais do que o prolongamento 
das etapas anteriores que foram vividas (Berger & Poirier, 1995). Cada indivíduo vive e experiencia 
um ciclo vital que se manifesta por etapas e onde o mesmo desenvolve uma determinada conduta, 
onde passado, presente e futuro estão interligados e embora exista uma certa descontinuidade ao 
nível das situações sociais, hábitos e estilos de vida, estes determinantes vão exigindo adaptação 
contínua (Berger & Poirier, 1995; Martinez & Valle, 1996).  

Neste contexto não se admitem soluções únicas face ao envelhecimento que é experimentado de 
forma individual, e por isso, na opinião de Martinez e Valle (1996) não há uma política única segundo 
a qual todos os governos se poderiam regular, mas sim a necessidade de serem criadas políticas 
sociais plurais e que respondam à diversidade. 

No trabalho de Hudson e Gonyea (2012), os autores citam Schneider e Ingram (1993) ao 
apresentarem uma tipologia quadrupla que produz categorizações das populações alvo, como 
dependents (dependentes), advantaged (priviligiados), contenders (rivais/competidores) e deviants 
(marginalizados). Esta tipologia respeita a estudos e caracterizações referentes à realidade da 
América do Norte e refere-se à ambivalência social, na qual identifica duas dimensões como centrais 
na construção de orientações políticas para grupos populacionais: a forma como esses grupos-alvo 
são vistos pelos políticos e outros interessados e quão poderoso é o grupo-alvo em questão.  

Este trabalho sugere que os Boomers constituem uma população conceptualmente distinta 
daquela que foi a geração dos seus pais ou avós e que as categorizações das populações-alvo 
podem alterar-se ao longo dos tempos.  
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Dependents (dependentes) 

No início do século XX, as pessoas idosas dos países desenvolvidos eram vistas como um grupo 
populacional dependente, pobre, socialmente sem função e pouco representativo (Henrard 1996, p. 
669). Do ponto de vista do estatuto económico dividia-se em duas classes: os auto-dependentes 34% 
(aqueles que se asseguravam a si próprios) e os dependentes 66% (aqueles que necessitavam de 
outras formas de apoio). A pobreza era encarada como fruto da revolução industrial da época e 
associada à baixa representatividade demográfica, provocando que ficassem sem política autónoma. 
Nos anos 20 e 30, de modo a proporcionar um impulso à política, foram aprovadas as pensões de 
velhice 

 

Advantaged (privilegiados) 

O papel exercido pelas pessoas idosas na recuperação económica e social do pós II Guerra 
Mundial foi determinante para os avanços económicos e para a construção do bem-estar. Os níveis 
de pobreza caíram, assim como a dependência face ao sistema, tendo estes aspetos sido conjugados 
com o aumento da esperança média de vida e a melhoria de cuidados médicos, levando à 
democratização do envelhecimento e ao aumento dos gastos públicos. A sua construção positiva, 
mais do que o seu poder, promoveram a expansão e início de políticas para as pessoas idosas, 
levando à transição de dependents para advantaged. Numa primeira fase, a força e organização 
política das pessoas idosas era fraca (anos 60), no entanto, no início dos anos 90, esta situação 
inverteu-se, sendo constituídas diversas organizações políticas de pessoas idosas, dando-se um 
impulso à vantagem política deste grupo. 

 

Contenders (rivais/competidores) e Deviants (marginalizados) 

O rápido crescimento demográfico impulsionou novas realidades políticas e sociais, com sérios 
desafios associados. A passagem de advantaged para contender, envolve uma perda de legitimidade 
política, ou seja, se as pessoas idosas são vistas como menos merecedoras ou se têm igualmente 
direito aos benefícios anteriores. Este cenário tem criados diversas tensões nos últimos anos com 
uma divisão clara entre a opinião pública que continua a expressar um forte apoio às pessoas idosas 
e às suas necessidades, e a opinião de experts, que consideram em termos fiscais, esta situação 
insustentável, referindo que sem os gastos de proteção social e de saúde, os orçamentos nacionais 
estariam em melhor condição. As circunstâncias económicas e políticas restringem as agendas e, 
num quadro de visão negativa das pessoas idosas, podem resultar numa fratura da opinião do poder 
político podendo ocorrer dois caminhos: as pessoas idosas mais ricas continuarão a intervir e 
defender os seus interesses como contenders (rivais/competidores), enquanto as mais pobres podem 
ser deviants (marginalizados) e ser relegadas novamente à categoria de dependents. 
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O envelhecimento e a governança 

O envelhecimento e as incapacidades são dois campos sociais e políticos, que na opinião de Naue 
e Kroll (2010) devem ser repensados e sobre os quais policy makers e outros atores políticos não têm 
convenientemente planeado a longo prazo, perante os verdadeiros desafios que os dados 
demográficos apresentam. No entanto, os autores acreditam que o envelhecimento funcionará como 
uma janela de oportunidades, a nível económico, pela potencialidade que representa. O verdadeiro 
problema está precisamente na formulação de novas políticas e na implementação de novas práticas, 
que respondam ao desafio demográfico e à capacidade das políticas e práticas a este nível serem 
economicamente sustentáveis (Naue & Kroll, 2010). 

No discurso do Comissário Europeu para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, Andor (2012) 
refere que quando se trata de lidar com os desafios do envelhecimento, precisamos de esforços 
concentrados nos domínios políticos e entre os diferentes níveis de governo e tipos de stakeholders.  

Para Walker (2008) uma estratégia efetiva no âmbito do envelhecimento ativo tem de ser baseada 
na lógica da parceria entre cidadãos e sociedade e, neste âmbito de trabalho em parceria, o papel do 
Estado é o de capacitador, facilitador, mobilizador e motivador dos cidadãos. Esta lógica de trabalho 
requer assim estratégias interrelacionadas a nível individual e social, pois conforme afirmam Cerda e 
Socías (1995), as intervenções com pessoas idosas exigem que sejam mobilizados todos os recursos 
da comunidade e que seja promovida a colaboração entre os profissionais de saúde, social, educação 
e outros, evitando-se assim uma burocratização do trabalho e o desenvolvimento de grupos fechados 
e que marginalizem as pessoas idosas, como grupo etário.  

Nas notas finais da Conference on Good Governance for Active and Healthy Ageing, Testori (2012) 
refere que uma das questões cruciais para a Europa relaciona-se com as questões do 
envelhecimento ativo e saudável, assim como a consciência da sociedade civil de que as pessoas 
idosas devem efetivamente desempenhar um papel ativo nas suas comunidades, devendo ser 
potenciada uma vivência tão mais elevada, quanto possível.  

Naue e Kroll (2010) referem que é efetivamente necessário refazer os objetivos inerentes a estas 
políticas, pelos atores políticos das diversas áreas de intervenção, pois o envelhecimento e também a 
incapacidade são domínios que têm efeitos em toda a sociedade e, por isso mesmo, neste processo 
de delineação de instrumentos políticos devem estar envolvidos não só atores políticos 
governamentais, como também os diversos grupos de atores, desde sociedade civil, comissões de 
seniores, ONG’s, entre outras.  

Esta envolvência de diversos stakeholders e a alteração da lógica focal dos objetivos inerentes a 
estas políticas traz a evidência de que se vivencia uma mudança da noção de política, posicionando-
se a governança neste contexto como um novo campo da análise política, como sendo uma nova 
forma de atuação política (Naue & Kroll, 2010). 

Para Testori (2012) a União Europeia tem promovido junto dos seus Estados membros, através de 
diferentes iniciativas o envelhecimento ativo e saudável. Contudo, serão necessários a mobilização e 
o envolvimento de diferentes tipos de stakeholders e diferentes níveis de governança, de modo a que 
se compreenda e defina como deverão cooperar, para um efetivo delineamento e implementação de 
estratégias promotoras de um envelhecimento ativo e saudável. Este envolvimento, conclui Testori 
(2012), deverá exercer-se com o comprometimento de todos os parceiros, quer públicos, quer 
privados, fomentando-se a confiança e a colaboração entre si, tendo neste contexto as autoridades 
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nacionais, regionais e locais, um papel crítico, para mediar todo este processo, numa perspetiva de 
articulação multi-nível. 

No seio da alteração de paradigma da governança, do reposicionamento do Estado Social e das 
competências atribuídas, a questão do envelhecimento e a necessidade de desenhar novos 
enquadramentos internacionais, impele que os vários níveis de stakeholders se coordenem de modo 
a atuar perante uma sociedade envelhecida globalmente. 

 

Políticas públicas locais no âmbito do envelhecimento 

É notória a importância do envelhecimento junto do poder político, conforme refere Lynch (2010, 
cit. in Hudson, 2010). No entanto, tem de ocorrer uma mudança da construção política face ao 
envelhecimento e ao potencial que esta faixa populacional pode desempenhar, tornando-se 
fundamental equilibrar a atenção crítica sobre o impacto socioeconómico do envelhecimento e a 
avaliação de potenciais intervenções das políticas públicas.  

As políticas públicas de atenção às pessoas idosas, progressivamente têm-se descentralizado e 
territorializado, numa perspetiva de proximidade, permitindo ao meio satisfazer e ir ao encontro das 
necessidades das pessoas idosas. De forma complementar, Hadjab, Roussel e Voullet (2007) 
defendem que a resposta que pode ser realizada pelos atores locais, face ao envelhecimento, encara-
se como essencial para o desenvolvimento dos territórios, especificamente os rurais, estando esta 
resposta ainda numa fase embrionária, face aos desafios emergentes.  

Poder-se-á assim afirmar que o fenómeno demográfico abre as portas ao local para o 
desenvolvimento de perspetivas que alavanquem o seu potencial, tendo os atores locais e regionais 
um papel de vanguarda na capitalização de oportunidades para o envelhecimento e para a promoção 
da solidariedade entre gerações. Para a AGE Platform Europe (2011), estes atores são os únicos 
capazes de compreender e responder à especificidade que os desafios demográficos do 
envelhecimento representam para as comunidades. 

Estas considerações exigem por seu turno uma coordenação próxima entre os diferentes atores e 
a consciência de basear as suas ações em bases coerentes. Leclerc (2005) defende que poder 
envelhecer num território ou residir junto dos seus é efetivamente uma legitimidade que não deverá 
ser quebrada com a segregação que as políticas podem promover. Na aproximação a políticas 
integradoras e holísticas, torna-se essencial a presença de stakeholders, capazes de promover o 
processo de envelhecimento e de fomentar a intergeracionalidade, sendo claro que as políticas e 
orientações delineadas nos Estados membros da EU, devem ter repercussões ao nível regional e 
local (Andor, 2012). 

Desde os âmbitos estatais aos municipais, a descentralização das instituições públicas propicia 
uma renovada forma de pôr em ação programas que vão ao encontro das necessidades das pessoas 
idosas, em específico (Martinez & Valle, 1996).  

 

Percebe-se que a temática local e políticas públicas e envelhecimento é de inequívoca pertinência, 
quer para o domínio político, quer para o domínio social. Contudo, são escassas as metodologias 
formais e concertadas que, de forma estruturada e estratégica, permitem operacionalizar uma leitura 
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correta e multidimensional das políticas locais no âmbito do envelhecimento. O processo de análise 
de políticas públicas, tal como refere Tavares (2006) é um processo que obedece a um conjunto de 
etapas mais ou menos sequencial e que, invariavelmente, culmina na avaliação da política. Para 
Munger (2000), a análise de políticas é efetivamente um processo, que implica avaliar e decidir entre 
alternativas, tendo por base a sua utilidade e satisfação e envolvendo diversas entidades em todo 
este processo. 

 

Metodologia 

Neste estudo, optou-se por uma metodologia de natureza qualitativa, uma vez que, o exercício de 
análise, compreensão e perspetivação de estratégias de atuação, na opinião de Flick (2005) é um 
trabalho de recolha de dados, o qual é reflexo do pensamento, opinião e considerações dos 
participantes e, por isso, deverá ser de natureza qualitativa.  

Esta investigação teve como dimensão empírica o estudo de caso, em dois contextos: Lisboa  e 
Nacka. 

Foram identificados stakeholders cuja atuação (in)direta poderia ter ação e/ou interesse ao nível 
das políticas públicas locais no âmbito do envelhecimento. Iniciou-se este processo de identificação 
dos stakeholders, considerando-se as orientações do Plano de Ação de Madrid, no qual se 
responsabiliza o envolvimento dos vários níveis governativos, ressaltando-se a ação das 
organizações não-governamentais, a sociedade civil, o setor privado e se estimula a cooperação 
internacional, nas guidelines produzidas para as políticas de envelhecimento. Os stakeholders 
considerados neste estudo e os critérios apresentados às organizações participantes para a sua 
definição foram: 

- Político local – político dos municípios alvo do estudo, com funções na área do envelhecimento; 

- Profissional com atuação local na área do envelhecimento – técnico dos municípios analisados, 
com trabalho e intervenção no âmbito da população sénior; 

- Organismo nacional de planeamento estratégico – entidade de nível nacional, com funções de 
coordenação e/ou gestão de políticas nacionais no domínio do envelhecimento; 

- Especialista (teórico-académico) – Indivíduo com funções de docência e/ou investigador na área 
das políticas públicas e o envelhecimento; 

- Empresa – entidade do setor empresarial, com interesse no target pessoas idosas; 

- Entidade de economia social – entidade do terceiro setor ou setor público, com respostas e 
serviços específicos para a população sénior. 

A escolha do estudo de caso Lisboa teve como fundamento apresentar-se como uma das áreas 
territoriais mais envelhecidas de Portugal e este município ter em curso o desenho e implementação 
de uma política local no âmbito do envelhecimento – Plano Gerontológico Municipal. A opção pelo 
contexto sueco-Nacka surge pela oportunidade de: i) compreender os modelos de atuação de um 
distinto Welfare-State, que poderá permitir retirar algumas pistas de orientação, para um novo 
paradigma de governança e ação do poder estatal; ii) conhecer atuações locais ao nível do 
envelhecimento já enraizadas no contexto e conforme dados demográficos, a Suécia, apresentar-se 
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atualmente como um dos países mais envelhecidos do mundo. Para além disto, no âmbito do Active 
Ageing Index (2013), a Suécia é identificada como o país europeu com melhor ranking deste índice 
em termos gerais. Ao nível do emprego e capacidade das pessoas para um envelhecimento ativo 
surge em 1.º lugar, na participação social em 4.º lugar e na vida independente em 2.º lugar. Portugal 
neste ranking tem a pontuação global número 13, no emprego 4.º, na participação 20.º, na vida 
independente 24.º e na capacidade para envelhecimento ativo 18.º. Nacka foi o município 
selecionado na Suécia, pois à semelhança de Lisboa, é um Município urbano, pertencente à área 
metropolitana de Estocolmo e ainda em 2007, no Peer Review: Freedom of choice and dignity for the 
elderly (encontro de especialistas, organizado pela União Europeia - 2007), foi apresentado como 
uma boa prática da Suécia, no âmbito da intervenção local ao nível do envelhecimento.  

Tendo por base estas considerações, em modo esquemático, em ambos os contextos, os 
stakeholders selecionados para participação encontram-se descritos no Quadro 1.  

 
Quadro 1. Stakeholders selecionados em ambos os contextos para participação no estudo 

Stakeholders 

Domínio Entidade Portugal Designação Entidade Suécia Designação 

Político local Câmara Municipal de Lisboa Político_CML Câmara Municipal 
de Nacka - Suécia Político_Nacka 

Profissional com atuação 
local na área do 
envelhecimento 

Câmara Municipal de Lisboa Técnico_CML Câmara Municipal 
de Nacka - Suécia 

Técnico_Nacka_K 
Técnico_Nacka_H 

Organismo nacional de 
planeamento estratégico 

Gabinete de Estratégia e 
Planeamento do Ministério da 
Solidariedade, do Emprego e 

Segurança Social 

Organismo 
Estratégico 

Nacional_PT 

National Board of 
Health and Welfare 

Organismo Estratégico 
Nacional_SW 

Especialista (teórico-
académico) 

CESNOVA - Centro de Estudos 
de Sociologia / Universidade 

Nova de Lisboa 

Especialista 
teórico-

académico_PT 

Aging Research 
Center - Stockholm 

University 

Especialista teórico-
académico_SW 

Empresa Associação RH 50 +, Lisboa Empresa_PT Danvikshem – 
Nacka, Suécia Empresa_SW 

Entidade de economia 
social Inválidos do Comércio, Lisboa IPSS_PT Suécia IPSS_SW 

      
Na procura de adequação do método ao problema optou-se pela recolha de dados através da 

realização de entrevistas presenciais e semi-estruturadas. A elaboração dos guiões, que serviram de 
base orientadora às entrevistas, teve como metodologia um processo iniciado com a identificação das 
áreas temáticas chave. Foi ainda elaborado e devidamente traduzido o consentimento informado, a 
ser assinado pelo investigador e stakeholders entrevistados, no momento prévio ao início da 
entrevista respetiva.  

As entrevistas em Portugal foram realizadas no período de 20 de Março a 26 de Abril de 2013 e na 
Suécia foram realizadas entre 16 a 24 de Abril de 2013, tendo sido as entrevistas agendadas 
antecipadamente com cada stakeholder. Cada entrevista, teve em média a duração de 53 minutos na 
Suécia e de 45 minutos em Portugal, tendo sido realizadas individualmente com cada stakeholder. 
Após as entrevistas serem transcritas, foram enviadas individualmente a cada stakeholder, de modo a 
que estes pudessem expressar a sua discordância e/ou concordância com a transcrição realizada. 
Embora tenham sido poucos os entrevistados a pronunciar-se (n=4; 3 Portugal; 1 Suécia), os que o 
fizeram concordaram com o conteúdo transcrito.  
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Resultados 

Conceito e visão sobre o envelhecimento 

No enquadramento deste estudo, surge o interesse em destacar o domínio “Conceito e visão 
sobre o envelhecimento” pela importância de se compreenderem os conceitos base dos contextos 
acerca do envelhecimento e percecionar nas “entrelinhas” dos discursos qual o conceito e visão sobre 
o envelhecimento e se estes condicionam a forma de encarar as políticas públicas. 

Como referido anteriormente, as teorias que mais basearam as políticas públicas no âmbito do 
envelhecimento, foram: a teoria da desvinculação, a teoria da atividade e a teoria da continuidade. 
Neste enquadramento procurou analisar-se as orientações teóricas adotadas ou seguidas nos 
discursos dos entrevistados em ambos os contextos. De um modo global, segundo a Figura 1, nos 
dois contextos, os discursos repartem-se entre a teoria da atividade (25 referências identificadas) e a 
teoria da continuidade (24 referências identificadas). A teoria da desvinculação tem referência 
diminuta, em grande parte devido a esta teoria estar efetivamente fora de uso e em processo de 
descrédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - N.º de referências por teoria de envelhecimento 

 

Procedendo a uma análise mais específica da referência destas teorias, por país, através da 
Figura 2 poder-se-á concluir que, em Portugal, pode-se identificar mais referências que se coadunam 
com conceitos e visões relacionadas com a teoria da atividade, seguindo-se com menos 4 referências, 
a teoria da continuidade. Na Suécia, a orientação dos discursos seguiu mais as tendências da teoria 
da continuidade e somente depois, com menos 3 referências, surge a teoria da atividade. Estes 
resultados poderão apoiar a reflexão de que, nas tomadas de decisão política, estes conceitos e 
visões estarão mais predominantemente presentes, respetivamente em cada contexto. 
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Figura 2 - N.º de referências às teorias do envelhecimento, por contexto 

Numa análise específica por stakeholder de cada país poder-se-á verificar que o organismo 
estratégico nacional é o stakeholder com mais referências em Portugal. De entre as teorias em 
análise, em Portugal, no Organismo Estratégico, conseguiu-se identificar o mesmo número de 
referências (n=5) para as teorias de atividade e continuidade. Deste resultado poder-se-á verificar, 
contudo, que o maior desequilíbrio é identificado no discurso da empresa portuguesa. No caso do 
Político, este refere aspetos que se coadunam com as três teorias.  

O contexto sueco é mais pobre no que se refere a referências, sendo a sua maior referência 
encontrada no discurso do Especialista. Deste modo, entre os organismos estratégicos, as empresas 
e os políticos, encontram-se grandes discrepâncias de discursos identificados e codificados, para 
cada uma destas teorias (Figura 3).    

Figura 3 - Nº de referências por stakeholder, por contexto 

Esta questão poderá ser complementada com uma análise à visão sobre o envelhecimento, 
especificamente no que se refere ao conceito relativo a este target populacional. Deste modo, a 
análise que se realizou teve como base estrutural as tipologias de targets populacionais, 
apresentadas no trabalho de Hudson e Gonyea (2012), dos autores Schneider e Ingram (1993).   



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 

 163 

A análise à Figura 4 permite verificar que Portugal apresenta de forma mais presente visões do 
envelhecimento como target Advantaged (n=19), o mesmo acontecendo na Suécia (n=10). Apesar 
disto, o gráfico apresentado permite inferir que a Suécia apresenta visões que se coadunam muito 
proximamente como as pessoas idosas serem Contenders, enquanto Portugal reparte esta visão 
entre Contenders e Dependents. Note-se que as 10 referências acerca de Deviants em Portugal, 
algumas estão relacionadas com a reflexão dos entrevistados sobre como ainda há poucos anos 
atrás as pessoas idosas e o envelhecimento era encarado em Portugal, ou seja, para alguns 
entrevistados a passagem de uma visão de Dependents para Advantage ou Contenders é recente em 
Portugal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Nº de referências por tipo de target populacional, por país 

 

De modo a ilustrar as considerações que os stakeholders apresentaram face à visão sobre o 
envelhecimento, apresenta-se o Quadro 2.  

Quadro 2 - Tipologias de visão face ao envelhecimento, baseado em Schneider e Ingram 
(1993) cit. in Hudson e Gonyea (2012) 

 

  Construções 
  Positiva Negativa 

 

Fo
rt

e 
  

ADVANTAGED 
PT_ é fundamental essa sabedoria e trazer os 
seniores e trazer… e operacionalizar o 
envelhecimento ativo (Político_CML) 
SW_should we see elderly persons as a specific 
group in the general population… and be this kind 
of special law that regulates care of elderly, health 
care for example (Especialista teórico 
académico_SW) 

CONTENDERS 
PT_ ainda se olha para as pessoas com mais de 50 anos, 
como se fossem pessoas que estivessem a mais na 
sociedade, porque elas estão a tirar os lugares [de 
trabalho](Político_CML) 
SW_ but the same ambition we increase our preparations to 
met the coming challenges with ageing populations 
(Especialista teórico académico_SW) 

Fr
ac

o 

DEPENDENTS 
PT_Do ponto de vista do que fizemos na 
segurança social (…) ainda está muito numa 
perspetiva curativa e remediativa, e sinceramente 
acho que não demos o salto nisso… (Organismo 
estratégico nacional_ PT) 
SW_I mean it’s twenty, almost 20% of population 
and a lot of them … all are not disabled but the 
larger extent of this are disable in one way or 
another, a lot of people are cognitive impair… 
(Organismo estratégico nacional_ SW) 

DEVIANTS 
PT_neste momento está a tentar criar até a nível político 
uma guerra entre gerações, dizendo que estas gerações 
estão a consumir tudo e que estamos a consumir os 
recursos que as próximas gerações não vão ter… 
(IPSS_PT) 
SW_the system that we have in Sweden today it means that 
the main bulk or care of the elderly and health care is 
publicly financed with tax money (Especialista teórico 
académico_SW) 

Po
de

r 



Número Temático – Contributo para uma abordagem multidisciplinar do 
envelhecimento: Teoria, Investigação e Prática 
www.exedrajournal.com 

 

 164 

No Quadro 3 apresenta-se, para cada contexto, a visão acerca do envelhecimento e as opções e 
bases conceptuais das suas políticas públicas. 

De um modo geral, a visão dos entrevistados face ao envelhecimento são no sentido de o 
entender como um processo integrante do ciclo de vida e de recusar concepções irrealistas e 
homogéneas, face a este target populacional. 

A discussão em torno do termo mais correto para referência ao envelhecimento surge como uma 
reflexão que vários stakeholders de Portugal apresentam (embora esta questão não fosse 
contemplada no guião das entrevistas). No que se refere às políticas públicas, as intervenções vão no 
sentido de retirar a palavra “envelhecimento” e ainda de tornar estas políticas mais holísticas e 
compreensivas e não específicas. Pese embora estas considerações, a contínua dúvida quanto à 
designação das políticas públicas ao nível do envelhecimento torna-se evidente, mas nenhum 
stakeholder avança com uma única designação, mas sim com propostas de designações e bases 
conceptuais às mesmas. 

 

 

Quadro 3 - Quadro resumo da análise ao domínio “Conceito e visão sobre o 
envelhecimento” 

 

  

 Conceito e visão sobre o envelhecimento 
Visão sobre o envelhecimento Políticas públicas e Envelhecimento 

Po
rt

ug
al

/L
is

bo
a 

- Envelhecimento como processo e ativo; 
- Visão holística e heterogénea do envelhecimento; 
- Valorização do papel das pessoas idosas na sociedade; 
- Pessoas idosas como fonte de capital social e riqueza para 
o país; 
- Discordância com designações para “envelhecimento” e 
“políticas públicas no âmbito do envelhecimento”; 
- Importância das relações inter-geracionais, para equilíbrio 
social; 
- Importância da aprendizagem ao longo da vida; 

- Predominância de políticas centrais assistencialistas e 
políticas locais de participação; 
- Nível local com maior ação e dinamismo no 
envelhecimento; 
- Importância de se avançar com uma política nacional 
e/ou guidelines nacionais; 
- Opção por políticas de envelhecimento ativo; 
 

Su
éc

ia
/N

ac
ka

 

- Adoção de leis que orientam as políticas: dignidade, 
empowerment e liberdade de escolha; 
- Conceção de envelhecimento como um target competidor e 
gerador de capital, bem-sucedido, com longevidade, saúde e 
morte rápida; 
- Preocupação no desenvolvimento de respostas e cuidados; 
- Envelhecimento populacional é sucesso civilizacional, mas 
com prós e contras; 
- Possibilidade de agefobia; 
- Dificuldade em gerir a multiculturalidade e migrações; 
 

- Políticas que definem as atuações das entidades e 
serviços; 
- Políticas com visão de ciclo de vida contínuo e não 
tanto ativo; 
- Adoção de políticas (de envelhecimento) preventivas, 
no contexto;  
- Ação do local, que segue guidelines, mas tem 
autonomia local para decidir; 
- Incredibilidade e afastamento às orientações da EU; 
- Falta de formações especializadas no envelhecimento; 
- Ação local de avaliação da qualidade dos serviços; 
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Governança multi-nível: o Local 

O nível “Local” destaca-se neste estudo pela importância de analisar a forma como este nível de 
governança atua no âmbito do envelhecimento. Sendo este estudo de caráter prospetivo, com base 
na análise de dois estudos de caso, importa compreender a lógica de ação do local, enquanto elo de 
ligação entre níveis governativos e de articulação horizontal entre os diversos atores.  

Inicia-se a análise com a seleção da palavra “Local” e elabora-se uma árvore de palavras. Pela 
sua análise verifica-se que “local” está interrelacionado com o nível de governança, poder e política 
local e com programas e serviços de nível local, sendo assim evidente a amplitude do seu uso.  

Em complemento, procedeu-se à análise das 200 palavras mais usadas (com aplicação de critério 
de serem palavras com um número de letras superior a 5), e após se excluírem palavras relativas a 
conjunções ou outras sem interesse (n=68) verifica-se que 50% dessas palavras (n=34) são as que 
se apresentam na Figura 5. 

 

 

 

Figura 5 – Árvore de palavras “local” 

 
 

Verifica-se, conforme a Figura 6, a preponderância de discursos, em ambos os contextos, 
relacionados com a questão da estratégia local e da sua ligação com o desenvolvimento e o 
envelhecimento. Como se poderá observar, a palavra mais frequentemente usada (%=0.87) é “plano”, 
seguido de “social” (%=0.75) e do conjunto formado pelas palavras “people/person(s)” (%=0.63). O 
discurso centrou-se em torno das questões do envelhecimento, e como se pode observar, palavras 
similares como “idosos”; “elderly”; “ageing” e “envelhecimento”, tiveram, em conjunto uma % total de 
referência de 1.53%. Palavras como “plano”; “services”; “municipallity”; “programa(s)”; “local”; “áreas”; 
“provider(s)”; “ações”; “guidelines”; “municipal”; “município”; “pelouro” e “department”, são mais 
utilizadas e que se relacionam diretamente com a ação das autarquias locais. Assume particular 
interesse esta análise para a presença das palavras específicas de cada contexto estudado, como 
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exemplo: “programa(s)” para o caso das ações locais em Portugal e “services” ou “provider(s)” para o 
caso sueco. Deste modo, verifica-se que ao nível da ação local no envelhecimento, cada contexto 
utiliza conceitos díspares para referência ao tipo de intervenção que operacionaliza. Questionar-se 
em Portugal "quais os “serviços” que o Município presta", não é compreendido e é desajustado; o 
mesmo acontece quando se questiona na Suécia quais são os “programas” ou “medidas municipais?”. 
Esta questão assume maior importância, pois quando se realizam análises às políticas públicas é 
necessário atentar na especificidade do caso em estudo, tal sendo reforçado quando se trata de 
países distintos. 

 

 

 

Figura 6 - Referência de palavras no domínio “Estratégia Local” em % 
 

 

Para além disto, importa ainda analisar em cada contexto os posicionamentos dos entrevistados 
acerca da articulação da governança local com a estratégia nacional e em relação à definição da 
estratégia local (Quadro 4). 
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Quadro 4.1 - Articulação da governança local com a estratégia nacional e em relação à 
definição da estratégia local 

 

 Estratégia local Ações/mecanismos de ação 

Po
rt

ug
al

 

- A nível local é o departamento de desenvolvimento social… 
(Político_CML) 
- fizeram parte da elaboração do plano, um representante da 
Santa Casa da Misericórdia, um representante da Segurança 
Social, um representante também da Associação Alzheimer 
Portugal e da Câmara (Técnico_CML) 
- Lisboa (…) tem imensa dificuldade em fazer a ligação, 
constatando-se neste momento que é a Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa, o principal elo de ligação dos idosos com 
as instituições. (IPSS_PT) 
- o município de Lisboa tem vindo já  a ter diversas políticas, 
algumas delas dispersas no ponto de vista sobre os 
idosos(Político_CML) 
- o grupo de trabalho da área de envelhecimento tem algumas 
definições com um modelo simplex para idosos, organização das 
respostas locais que simplificam os processos de aproximação 
dos serviços aos idosos (Político_CML) 
- o plano diretor (…) ao dizer que tem que atrair população(…) 
assume que a cidade de Lisboa está a envelhecer (…) agora são 
precisos olhares especializados e setorizados (Político_CML) 
- o plano gerontológico municipal (…) tem que se articular 
fortemente com (…) o âmbito da rede social e que é alargado 
(Político_CML) 
- este plano gerontológico vai ter que evoluir (…) ter ações que 
umas vêm da rede, outras virão de juntas de freguesia e outras 
virão efetivamente só do município (Político_CML) 

- Têm um Núcleo técnico de Envelhecimento; 
- Plano Gerontológico Municipal, concebido em parceria tripartida; 
- Identificação clara das estratégias globais do Plano 
Gerontológico: habitat; solidão/isolamento; participação; 
segurança; inserção social/desenvolvimento de competências 
sociais; informação; serviços; violência/maus tratos; gestão do 
plano; 
- Câmara abre candidaturas, maioritariamente para projetos das 
juntas de freguesia; as juntas de freguesia candidatam-se, há a 
avaliação dos projetos pelo Núcleo de Envelhecimento, e são 
financiados os projetos, que especificamente solicitem menores 
financiamentos, sendo valorizadas as estratégias de 
sustentabilidade dos mesmos; 
- Ausência de intervenção direta junto das pessoas idosas; 
- Ausência de fórum/conselho sénior; 
- Ausência de momentos de escuta ativa às pessoas idosas – 
ação essencialmente monitorizadora e financiadora; 
- Elaboração sistemática de diagnósticos sociais; 
- IPSS e setor privado de serviços não são parceiros 
privilegiados, 
- Identificação da necessidade de intervenção ao nível das 
acessibilidades no espaço privado das pessoas idosas; 
- Projetos dinamizados com recurso a voluntariado; 
- Programas dinamizados são essencialmente do foro lúdico, 
cultural e informativo; 
- CML sem interferência na qualidade dos serviços prestados nas 
respostas sociais; 
 

Su
éc

ia
 

- [A nível local] mainly those are social services department, but of 
course we have a lot of collaboration with like hospital access to 
different things. (Político_Nacka) 
- if you’re talking about the openness and the diversity when it 
comes to customers choice for example, the citizens, can choose 
how services they want to (…) themselves…(Empresa_SW) 
- I don’t think is not a lot strategies from the municipality, but they 
have… (IPSS_SW) 
- We decided since 1992, when it comes to home help services 
and special housing for elderly, that we want diversity and 
producers (Político_Nacka) 
- Our aim is to protect finances and quality standards and also the 
results (…) we have a freedom of choice since 1992. And it’s 
being  success, because we empower the citizens to choose what 
provider they want… (Político_Nacka) 
- we have a vision in Nacka in openness and diversity. 
(Político_Nacka) 
- The (…) strategy is a healthy ageing and prevention and 
promotions as well. (Técnico_Nacka_K) 
- we do focus a lot on how do we keep our elderly people 
independent, safe and secure. (Técnico_Nacka_K) 
- Several strategies, (…) one of the strategies is the consumers 
choice, the choice of choosing what, who is giving you the 
services that you need, and this means that, you have the 
possibility to…you have a strength to vote, tell you what you want 
and power over the services given (Técnico_Nacka_H) 

- Têm uma Social Services Elderly Unit; 
- Não há um instrumento de planeamento específico – dificuldade 
em elencar as áreas de intervenção; 
- Avaliação das necessidades/serviços é operacionalizada pelos 
serviços sociais municipais; 
- Comité Social and Older Board e realização de reuniões com 
este Comité; 
- Social Services Quality Work - procedem à Certificação Safe 
and Secure Promotion das entidades públicas e privadas; 
- São públicos os resultados das avaliações; 
- Ausência de diagnósticos sociais: orientações são decididas 
segundo n.º de pessoas idosas; 
- Lançamento anual de um catálogo informativo “Services for 
elderly people in Nacka”, onde constam informações úteis (o que 
são as respostas sociais, quanto custa,…); 
- Centralização de informações sobre os serviços no 
departamento municipal – tipologia de equipamentos: centros de 
dia; residências (curta e longa duração); lares; apoio a 
cuidadores, security alarme; cuidados em casa; serviço de 
alimentação ao domicílio; respite care para cuidadores; 
- Projeto tecnológico em casa - Innocare; 
- Projeto de prevenção de quedas – Balance School; 
- Projeto Senior Lunches in Nacka; 
- Transporte para viagens até Estocolmo; 
- A questão dos maus tratos é tratado no âmbito da área 
“Família”/”Pessoas Adultas”; 
- Custo de entrada nas piscinas, reduzido para pessoas idosas; 
- Câmara paga diretamente aos prestadores de serviços; 
- Ausência de estímulo à participação social – dificuldade em 
implementar voluntariado; 
- Identificação da necessidade de intervenção ao nível das 
acessibilidades no espaço privado das pessoas idosas; 
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De modo a resumir os resultados obtidos pela análise de ambos os domínios, seguidamente 
apresenta-se o Quadro 5:  

Quadro 5. Quadro resumo da análise de resultados: cruzamento stakeholders e domínios 
em análise 

 
Político Técnico 

Organismo 
Estratégico 

Nacional 

Especialista 
teórico 

académico 
Empresa IPSS 

Pa
ra

d.
 E

nv
e.

 PT_Teoria da 
Continuidade/ 
Advantaged 
SW_S/R/Advantag
ed 

PT_Teoria da 
atividade/ 
Advantaged 
SW_Teoria da 
continuidade/A
dvantaged 

PT_Teoria da 
atividade e 
continuidade/ 
Advantaged 
SW_S/R/Contend
ers 

PT_Teoria da 
continuidade/Ad
vantaged 
SW_Teoria da 
atividade/Conten
ders 

PT_Teoria 
da 
atividade/D
eviants 
SW_Teoria 
da 
desvincula
ção/S/R 

PT_Teoria da 
atividade/Devi
ants 
SW_Teoria da 
continuidade/
Advantaged 

Lo
ca

l 
 

PT_Estratégia: 
Plano 
gerontológico (PG) 
fez a congregação 
estratégica do que 
já era 
dinamizado/PG 
deve articular com 
outros 
instrumentos e 
organismos/depart: 
pelouro 
desenvolvimento 
social 
SW_ Estratégia: 
Pretendem 
diversidade, 
abertura, inovação 
e qualidade/depart: 
serviços sociais  

PT_Estratégia 
local: PG/ 
Juntas 
apresentam 
candidaturas e 
município 
financia/Progr
amas 
dinamizados 
pela CML/PG 
elaborado em 
consórcio com 
3 entidades 
SW_Estratégi
a local: 
healthy 
ageing, 
prevention, 
promotions; 
keep our 
elderly people 
independent, 
safe and 
secure; 
Freedom of 
choice/Municí
pio 
responsável 
por qualidade 
dos serviços/ 
Não há plano 
estratégico, 
mas 
estratégias 

PT_Autarquias 
olham para 
idosos como 
atores/ação local 
deve ser 
generalizada e de 
desenvolvimento 
social 
SW_stakeholders 
consideram que 
só lançam 
legislação, mas 
são irrealistas e 
não 
compreendem a 
complexidade 
das situações 

PT_Autarquias 
são o nível mais 
relevante/desco
nhecimento do 
conteúdo do PG  
SW_Importância 
das intervenções 
serem a nível 
local/conhecime
nto das 
insatisfações 
dos idosos de 
Nacka 

PT_Nenhu
ma noção 
ou 
conhecime
nto da 
estratégia 
do 
município 
de Lisboa 
SW_Conh
ecimento e 
participaçã
o no 
projeto 
Safe and 
Secure / 
importânci
a da 
partilha de 
resultados 
dos 
parceiros 

PT_Desconhe
cimento do 
conteúdo do 
PG/ não 
participação 
na definição 
do 
PG/ausente 
articulação 
com Município 
SW_Important
e o trabalho 
de 
acompanham
ento de 
Nacka/necess
idade de mais 
diálogo e 
cooperação 
com Município 

 

Discussão 

O desenho das políticas públicas locais encerra em si distintas concepções pessoais e sociais 
acerca do envelhecimento como processo e, tal como afirma Osswald (2013), o envelhecimento é 
caracterizado pela heterogeneidade e pela necessidade de se reconhecer o falso estereótipo da 
pessoa idosa como diminuída, carente, empobrecida, doente e improdutiva, social e economicamente. 
Os resultados deste estudo seguem esta visão aberta do envelhecimento, como processo normal ao 
ciclo de vida, sendo vivenciado heterogeneamente pelos indivíduos. Contudo, ao nível do construto 
para referência a pessoas com mais de 65 anos, os resultados obtidos são concordantes com a 
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bibliografia, apresentando-se este de forma dispersa e não concordante. Para Hudson (2010) o 
envelhecimento deverá evoluir no sentido de construir políticas positivas da idade, sendo importante, 
como conclui o presente estudo, encontrar outras designações para a ação junto das pessoas com 
mais de 65 anos. Ainda como refere Hudson (2010) são necessárias políticas positivas da idade e 
não políticas de/para o envelhecimento. Esta constatação é corroborada pela opinião de alguns 
stakeholders sendo fulcral a aposta numa atuação articulada das várias políticas e medidas 
existentes, na construção de uma política transversal de envelhecimento da sociedade.  

Da análise dos resultados, poder-se-á concluir que os modelos públicos locais de intervenção 
procuram renovadas lógicas de ação e a análise de ambos os modelos estudados permite inferir que 
nenhum dos modelos de política local é perfeito na sua estruturação, desde o seu planeamento, 
implementação e avaliação. Ao nível da governança local, Portugal e Suécia trilham caminhos e 
formatos de intervenção, evidentemente distintos.  

Portugal não apresenta uma estratégia nacional para o envelhecimento, o que concomitantemente 
se agudiza ao nível da governança local, na inexistente orientação acerca dos modelos e áreas 
prioritárias de ação. Neste contexto, em Portugal, verifica-se uma total autonomia dos municípios em 
desenvolverem modelos de intervenção, no entanto, essa autonomia torna-se frágil, pois se Lisboa 
desenvolve um Plano Gerontológico Municipal, esta metodologia não é comum a todos os municípios 
portugueses.  

Na Suécia, a ação local é baseada em diretivas nacionais, que embora promovam a autonomia e 
liberdade de ação aos poderes locais, desenvolvem orientações que obrigam os municípios a 
responderem e implementarem. Do ponto de vista da ação local, os municípios são, em geral, as 
entidades que garantem a qualidade dos serviços prestados e a satisfação de cidadãos, setor privado 
e público. Nacka não apresenta formalmente um instrumento de planeamento político, mas identifica-
se nos discursos analisados, que os stakeholders seguem a mesma ideologia de ação local, neste 
caso, a importância de todos garantirem o freedom of choice, dignity e health ageing.  

Na realidade sueca o local apresenta uma visão orientada para a prestação de serviços de 
qualidade promotores de ageing in place e autonomia. Por um lado, denota-se uma ausência do local 
na Suécia, promotor e dinamizador de serviços/atividades que promovam a inclusão social, a coesão 
social e a vivência de cidadanias ativas, intergeracionais e saudáveis. O local, em Portugal, não tem 
uma relação privilegiada com os prestadores de cuidados e a necessária garantia de prestação de 
serviços com qualidade é uma competência que não passa pela gestão autárquica.  

Na realidade portuguesa, o Programa Rede Social representa uma mais-valia ao nível da 
aproximação dos agentes dos territórios; na Suécia essa aproximação, do ponto de vista da 
concertação de esforços e parcerias, é ainda desconsiderada, mas percecionada como relevante. Por 
outro lado, os municípios suecos têm atribuídas competências e autonomia decisória, segundo 
orientações e acompanhamento central e regional. Portugal apresenta um modelo local que reclama a 
ausência de orientações top-down, sendo o envelhecimento visto e intervencionado sob o ponto de 
vista da provisão de programas e projetos de cariz lúdico, social e de aprendizagem, sem no entanto 
existirem orientações centrais nesta matéria. Esta situação propicia a existência de realidades locais, 
com distintas velocidades e mecanismos estratégicos ao nível do envelhecimento. 

Pese embora esta tenha sido a realidade apresentada neste trabalho, importa compreender que a 
contextualização Lisboa não permite tirar ilações conclusivas face a todo o território português, o 
mesmo se passando com Nacka e Suécia. A realidade fora dos centros urbanos, e especificamente 
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destes que comportam a cidade e não somente o município, traz desafios específicos. Para além 
disto, o facto dos municípios suecos terem presente o fator competitivo entre si, promove 
desenvolvimento, mas sobretudo, competição, que quando não devidamente acautelada, poderá 
potenciar desvantagens no desenvolvimento dos territórios mais pobres.  

 

Conclusão 

O envelhecimento demográfico é um fenómeno atual que marca os discursos e a orientação 
estratégica e política. Surge como um desafio às sociedades e às instituições em geral, ao próprio 
modelo de organização coletiva atual, e ao modelo de bem-estar até aqui desenvolvido. Apresenta-se 
ainda como um fenómeno que promove a reflexão acerca do papel das pessoas idosas nas 
sociedades contemporâneas e para o seu estatuto como pessoa e como grupo heterogéneo.  

O conceito e visão sobre o processo de envelhecimento encontra-se em discussão. O 
envelhecimento cruza setores de atuação desde a saúde, educação, infraestruturas, ação social, 
transportes, economia e finanças, cultura e património, entre outros, sendo importante que as 
governanças locais sigam modelos de intervenção transversais à sociedade e à especificidade dos 
territórios. Para além disso, as estruturas formais de apoio e serviços específicos para situações de 
dependência e/ou necessidades pessoais, deverão encontrar pontos comuns para o diálogo e 
concertação, adotando lógicas de governança que se primam pela neutralidade e reforço à 
coordenação e networking. 

No que respeita ao nível de governança local e a sua correlação com o envelhecimento, o 
presente estudo permitiu concluir que são acrescidos os desafios a ultrapassar no sentido de preparar 
as comunidades para o seu próprio envelhecimento. Os resultados permitem expressar a importância 
da definição clara das funções atribuídas ao local, assim como a necessária definição e atribuição de 
mecanismos de autonomia decisória e financeira. A capacidade do local em desenvolver modelos de 
governança, especificamente ao nível do envelhecimento, induz ainda a capacidade dos territórios e 
stakeholders trabalharem em lógicas de parceria e cooperação. A dependência financeira do local 
face ao nível central, as limitações orçamentais e os exigentes procedimentos administrativos 
impostos pelo Estado central ao local, retrai a ação e poderes. 

Em termos de ação futura, os modelos de governança local parecem orientar-se segundo 
princípios de cooperação, articulação, escuta e envolvimento de stakeholders. Estes princípios 
deverão constituir-se como bases de cooperação entre os vários níveis e entre as diversas áreas de 
intervenção do poder político, com um envolvimento ativo das pessoas, pela construção de 
plataformas de governança baseadas em ações e princípios que emancipem a coordenação vertical e 
horizontal das políticas e que estas sejam capazes de promover um envelhecimento mais positivo e 
comprometido, indivual e socialmente.  

Em suma, a governança local caracteriza-se pela capacidade do poder local diferenciar a sua ação 
no sentido de promover aproximações entre stakeholders e fomentar uma ação local próxima, idónea 
e aberta. Neste sentido, o local deverá reger a sua ação pelo acompanhamento próximo dos seus 
atores locais e de abertura dos serviços públicos aos seus parceiros. A difusão de práticas e ações 
deverá ser uma das ferramentas de ação e de desenvolvimento.  
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Resumo 

Baseados no crescente envelhecimento populacional e no Design orientado para a inclusão, 
pretendemos contribuir para a reflexão sobre as necessidades da população idosa, mais 
concretamente sobre a inovação transposta para equipamentos de apoio a pessoas de idade 
avançada.  

O envelhecimento da pessoa representa uma conquistada da sociedade, e simultaneamente um 
desafio: o envelhecimento e um problema complexo que, estando para além da estrita dimensão 
temporal, envolve aspetos biológicos, psicológicos e sociais. Nesta linha, e para que não 
consideremos a pessoa idosa como alguém impedida de cumprir um conjunto de ações essenciais, 
devemos criar condições e ferramentas que favoreçam a sua independência física e emocional, 
orientada para a ideia de um envelhecimento ativo, no qual, as limitações naturais e funcionais não 
resultem na redução significativa da qualidade de vida. 

O Designer, enquanto gerador de soluções orientadas para colmatar necessidades humanas, 
constitui assim o mote desta reflexão, centrada na aplicação de conceitos de Design ao quotidiano da 
pessoa idosa – contribuindo, deste modo, para esse desígnio ético e social de participação na sua 
inclusão, através da criação de objetos e tecnologias que propiciem sentimentos de segurança e 
bem-estar nos seus utilizadores e naqueles que consigo (con)vivem. 

Palavras- chave: Design / Pessoas idosas / Qualidade de vida / Inovação / Futuro 

Abstract  

Based on the growing of population ageing and on inclusive Design, it is our goal to contribute for 
the reflection about old people needs, more specifically on the innovation transposed into new and 
helpful equipment for the elderly and very old aged. 

Population ageing represents a conquer of society, but also at the same time presents itself as a 
social challenge: population ageing is a complex problem that involves, beyond temporal aspects, 
biological, psychological and sociological issues. Following this idea, and from the assumption that the 
elderly shouldn't be unable to perform some essential actions, we must be prepared to create 
conditions and tools capable of enabling their physical and emotional independence, guided for active 
aging, where natural and functional limitations don’t lead to a significant reduction in their life quality. 

The designer, as a solution creator/developer for human needs, is the focal point of our reflection, 
centered at design concepts' application to elderly's daily life, contributes doubtlessly for an ethical and 
social purpose of inclusion, through the development of objects' possibilities and technologies that 
provide on their users, and those around them, feelings of safety and well-being. 

Keywords: Key words: Design / Elderly / Quality of life / Innovation / Future 
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Introdução 

A compreensão do papel e da importância do Design na produção de objetos destinados à 
população idosa exige que se compreenda antecipadamente o processo de envelhecimento, as suas 
consequências e as alterações que este produz. 

O processo “íntimo” do envelhecimento não é de todo conhecido, sendo que a única certeza 
remete para o facto de se tratar de uma situação progressiva e de um processo biopsicossocial 
observável em todos os seres vivos, com particular expressão na perda de capacidades ao longo da 
vida, devido à influência de diferentes variáveis como a genética, os danos acumulados, as condições 
de vida e os fatores nutricionais, entre outros (Shephard, 1997). 

De acordo com o mesmo autor e na linha de diferentes teorias gerontológicas, o processo de 
envelhecimento inicia-se no momento da conceção, podendo a velhice ser definida como um 
processo dinâmico no qual se verificam modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e 
psicológicas que determinam a progressiva perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio, 
o que promove índices mais elevados de vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos 
que culminam na morte. 

Os fatores enunciados propiciam uma maior dificuldade global para o dia-a-dia da pessoa idosa e 
contribuem para a diminuição do seu nível de atividade, tornando-a progressivamente mais 
incapacitado e dependente, o que aduz como possíveis consequências, quadros de depressão, 
isolamento e solidão (Herdman, 2002).  

O aumento da população idosa exige, assim, que as diferentes áreas intervenham no sentido de 
lhe proporcionar um envelhecimento ativo, e daí resultem soluções que atenuem ou mesmo anulem 
as suas limitações funcionais e lhes garantam, desse modo, uma melhor qualidade de vida. 

De acordo com Bürdeck (2006), o Design é uma ciência de determinações múltiplas com impacto 
significativo e objetivo na sociedade – convicção que partilhamos e que nos obriga a sublinhar a sua 
dimensão socialmente responsável e responsabilizante em áreas tão diversas como a educação, a 
saúde, a ecologia, a inclusão social e a política, entre outras – o que, concomitantemente, evidencia o 
papel ético e profissional do Designer na configuração de soluções conscientemente orientadas para 
responder a necessidades humanas fundamentais (Roncoletta & Preciosa, 2008). 

 

A dimensão abrangente destas preocupações coloca o Design sob a premência do desenho 
universal, cujos princípios devem considerar a diversidade, a segurança e o conforto baseado em 
perfis antropométricos de diferentes núcleos humanos, por forma a responder positivamente a 
realidades sociais e culturais distintas (Moraes & Montalvão, 2000) – e desse modo afirmar-se como 
disciplina que participa e dignifica globalmente a vida das pessoas. 
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Design e inclusão 

A realidade confirma, em múltiplas situações, que os produtos, equipamentos ou espaços 
destinados à população idosa são concebidos e materializados como se de um público jovem se 
tratasse, com as suas capacidades físicas e cognitivas intactas – o que nos obriga a denunciar o 
caráter exclusivo e segregador desse Design que coloca em causa a condição humana numa fase tão 
sensível da pessoa. 

A referência à dimensão inclusiva do design obriga a que se clarifique um conjunto de 
designações a que o mercado recorre para traduzir essa mesma ideia. Assim, rótulos como Barrier-
free Design, Universal Design, Transgenerational Design, Design for All e Human centred Design 
apontam para a perspetiva de design inclusivo e têm contribuído para uma ampla literatura sobre o 
assunto. Da diversidade de expressões poderemos extrapolar a relativa inconsistência de algumas 
delas, contudo, é revelador de um conjunto de preocupações que a sociedade e os profissionais do 
desenho têm colocado sobre a mesa, a fim de poderem ser gizadas soluções acessíveis a um 
número crescente de utilizadores – facto que, sob a pressão paralela de minorias em busca da defesa 
e garantia de direitos, enquanto seres humanos e cidadãos, colocou o termo “inclusivo” no dicionário 
obrigatório de múltiplos profissionais. 

O debate à volta desta problemática não é novo e desde a década de 70 do século passado que 
as questões da inclusão, com particular ênfase para a acessibilidade, vieram ganhando força, o que 
propiciou melhorias significativas ao nível das condições de trabalho, da arquitetura e do transporte 
(Ferrés, 2005). Realidade que não tem tido igual tratamento quando nos referimos ao produto, dada a 
ausência de normativas concretas aplicáveis ao “objeto”, o que levanta a necessidade de uma maior 
acutilância reflexiva à volta do assunto e da consequente produção legislativa que defenda princípios 
fundamentais como a usabilidade, a funcionalidade e a segurança, associadas a uma estética que, 
introduzindo uma componente afetiva, induz o objeto a índices de posse ou de apropriação essenciais 
para o equilíbrio emocional da pessoa idosa.    

De destacar que os aspetos relevantes no desenvolvimento de um produto inclusivo não conflitua 
com os princípios do Good Design, muito centrado no caráter sedutor do objeto, antes pelo contrário, 
é essencial que, na linha do que atrás foi dito, o produto potencialmente utilizável pelo idoso deva 
integrar-se nessa corrente do Good Design enquanto possibilidade outra de se afirmar em tendências 
que acompanhando o tempo, fazem do idoso alguém que se sente presente no mundo novo dos 
artefactos que prolongam os seus gestos de forma alternativa.  

Um dos princípios básicos do projeto em design inclusivo remete para a real consciencialização 
das necessidades do consumidor – o que obriga o designer, desde a fase pré-conceptual, a um 
intensivo e exigente processo de pesquisa baseado na auscultação do mercado potencial de 
utilizadores – o que se repercutirá necessariamente na “filosofia de vida” do produto. Na prática, e no 
caso particular da população idosa, significa implicar e conviver com essa realidade social durante 
todas as fases de conceptualização, desenvolvimento e materialização do produto visando-se o 
sucesso global de um processo em que incluímos a utilização democrática dos objetos. 

Assim, o design inclusivo não significa proceder a pequenos ajustes funcionais de um produto ou 
de um espaço, não se trata apenas de adaptar o acesso a um edifício ou automatizar um objeto 
(Ferrés, 2005) – é antes e desde logo necessário que designers e fabricantes, arquitetos, urbanistas e 
outros profissionais, que direta ou indiretamente exercem atividades no desenvolvimento de soluções 
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com forte pendor social, revelem compromisso, consideração e respeito para com uma população de 
caraterísticas próprias que merece integração e o reconhecimento de todos. 

A conceção e produção de produtos de design, de acordo com Ferrés (2005), está cifrada 
historicamente, pelo que os parâmetros que, segundo o autor, foram determinando o projeto de 
qualquer produto são a engenharia de fabricação, os aspetos económicos e a procura pela produção 
de bens que cumpram as exigências do utilizador sob a influência do marketing – estando em 
segundo plano a adaptação do produto ao utilizador, à diversidade humana e às variáveis sociais, 
culturais e cognitivas da população. 

Mas os movimentos dos direitos do consumidor e as novas abordagens promovidas nos centros 
de conhecimento do desenho industrial e da arquitetura, com particular relevo para a ergonomia e a 
inclusão, estão a promover um papel muito importante na formação e informação sobre a 
problemática, atuando também como reforço das iniciativas de numerosas organizações e 
representações dos direitos da pessoa com limitação, que começam a olhar o designer como seu 
aliado. 

Num quadro de mudança permanente e sob o espectro das lógicas economicistas, importará 
referir ainda e também que a natureza inclusiva dos objetos, presente desde as primeiras etapas de 
conceção, não implica necessariamente um agravamento do custo de produção decorrente de 
exigências particulares ao nível dos equipamento disponíveis. Efetivamente, é aceite a ideia de que 
tudo o que implica dotar o objeto de uma maior versatilidade, se traduz num custo superior em virtude 
da necessidade de dispositivos mecânicos ou eletrónicos complexos – trata-se de uma ideia errada, 
já que, na generalidade, o objeto inclusivo é amigável do processo em face da sua desejável 
simplificação ao nível dos seus materiais, componentes e do seu próprio desenho. 

 

Design aplicado à população idosa 

O design, há muito presente no quotidiano social, mas cujo reconhecimento disciplinar é 
relativamente recente, exerce um papel e influência relevantes na sociedade contemporânea: 
concebe e produz equipamentos úteis, agradáveis, confortáveis e com uma aparência que, cada vez 
mais, desperta o interesse do utilizador – uma dinâmica que lhe tem proporcionado uma evolução 
estética e funcional capaz de corresponder a um número crescente de usufruidores. 

Assim, e no campo do design de objetos para a população idosa há que fazer referência ao 
interessante trabalho dos designers italianos Lanzavecchia + Wai, os quais criaram uma linha de 
utensílios de linguagem moderna pensada para suprir necessidades da pessoa idosa, e na qual 
elegeram a funcionalidade como princípio fundamental. 
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Essa linha, denominada No Country For Old Men, apresenta uma cadeira ergonómica (Figura 1) 
dotada de uma barra especial na sua parte inferior que permite à pessoa idosa erguer-se com o 
mínimo de esforço e com total segurança, facilitando imenso a sua ação, designadamente no seu 
movimento de sentar e levantar do assento. 

 
Figura 1 - No Country For Old Men - Assunta Chair. Encontrado em                                        
http://lanzavecchia-wai.com/projects/ assunta/, a 5 de Abril 2015 

 

As Together Canes (I-cane, & T-cane) (Figura 2), realizadas em 2012, são andarilhos reinventados 
para diferentes ações do quotidiano da pessoa idosa e não apenas com a função de mobilidade – 
constituem a expressão da aliança do design com a tecnologia. Cada uma das peças tem, para além 
da funcionalidade global referida, a particularidade de poder integrar suporte para iPad (I-cane), 
transporte de revistas (U-cane) e bandeja para chávena de chá (T-cane) – conciliando assim 
respostas para as exigências tradicionais e para os novos recursos tecnológicos tão presentes na 
vida no quotidiano atual. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2 - No Country For Old Men - Together Canes. Encontrado em                                                        
http:// lanzavecchia-wai.com/projects /together/, 5 Abril de 2015 
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MonoLight (2012) é uma lâmpada que não só ilumina, como funciona enquanto lente de ampliação 
(Figura 3). É, portanto, dirigida a pessoas idosas com problemas de visão e de acuidade visual, 
facilitando a leitura de imagens e a execução de tarefas minuciosas, como coser ou ler um livro, 
evitando assim a sensação de fadiga e cansaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 - No Country For Old Men-  MonoLight. Encontrado em http://lanzavecchia-wai.com/ 

projects/monolight/ , 5 Abril de 2015. 

 
A the aid (Figura 4) é uma bengala inteligente criada pela designer lituana Egle Ugintaite, cujo 

protótipo foi apresentado em fevereiro de 2013 na feira Mobile World Congress, em Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - The Aid (bengala inteligente). Encontrado em http://www.designboom.com/ technology/the-aid-

by-egle-ugintaite-fujitsu-design-award-2011-grand-prize/, 12 Março de 2015. 

 

Desenvolvida com o objetivo de orientar pessoas idosas no seu trajeto diário, a the aid está 
equipada com tecnologia GPS, 3G, bluetooth e wi-fi, para além de um ecrã LED que informa da 
pulsação do utilizador e permite alertar os serviços de emergência de eventuais registos de 
frequência cardíaca irregular do utilizador – a que se acrescenta ainda a medição da temperatura e da 
humidade atmosféricas.  

Esta bengala munida de sistema de navegação por satélite, quando usada para obter indicações 
sobre trajetos, informa no seu ecrã para onde o utilizador deve ir, bem como a distância e o número 
de passos necessários até ao seu destino. Se, por algum motivo, for necessário mudar de direção, a 
bengala vibra e é programado e apresentado um novo percurso.  
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Permanentemente conectada à internet, a the aid pode ainda ser localizada online, pelo que 
permite que uma pessoa perdida se possa reorientar ou ser localizada mais facilmente. 

Os japoneses, detentores de uma longevidade conhecida, são também famosos no que às 
invenções tecnológicas dizem respeito e incansáveis nos processos de criação de objetos orientados 
para qualificar a vida das pessoas com deficiência em geral.  

Desde o chão táctil – em que a textura emite aviso sonoro quando se está perante uma 
passadeira, escadas ou estações de comboios – ao cão-guia robô, cujas “patas” têm articulações que 
permitem movimentos quase tão rápidos quanto os do ser humano, ou ainda pelas músicas em 
semáforos, que informam os peões da sua cor transitória — os nipónicos não parecem conhecer 
limites. 

Da ampla gama de soluções, em diferentes escalas, apresentam-se seguidamente um conjunto de 
objetos que, correspondendo a conceitos aplicados à população em geral, surgem aqui redesenhados 
de forma a favorecer a usabilidade por parte da população idosa.  

Talheres cujos utensílios apresentam cabos de corpo espessado, são utilizados, em geral, para 
facilitar o processo de alimentação de indivíduos com dificuldade de preensão (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Talheres Adaptados. Encontrado em www.mnsuprimentos.com,  a 13 de Março 2015 

 
Pratos adaptáveis, com bordos elevados (Figura 6), que permitem a colocação de bordos e 

borrachas antiderrapantes que facilitam também o processo de alimentação de pessoas que 
apresentam limitações ao nível da coordenação motora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6 - Pratos Adaptados. Encontrado em www.mnsuprimentos.com,  a 13 de Março 2015. 
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Assento elevado, com abertura frontal, acoplado ao vaso sanitário, facilitador de mudanças 

posturais e da preservação da higiene (Figura 7). Pode ser utilizado por pessoas idosas e/ou com 
deficiência ou até mesmo por pacientes que foram sujeitos a algum tipo de cirurgia e que apresentam 
temporariamente dificuldades de mobilidade. 

 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 7 - Assento de Sanita Adaptado. Encontrado em barradeapoio.com a 17 de Março 2015. 

 
Adaptações para botões e fechos aplicados à roupa (Figura 8) facilitam o ato de vestir de pessoas 

com dificuldades de preensão e limitação ao nível da psicomotricidade fina. Numa das suas 
extremidades apresenta um gancho para abertura e deslizamento do fecho e na outra, um pequeno 
grampo para movimentar botões 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 8 - Adaptador para Fechos de Roupa. Encontrado em                                       
www.mnsuprimentos.com a 17 de Março 2015. 
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Prato de vidro temperado, com uma ventosa na sua base, para que seja possível o efeito de vácuo 
entre prato e mesa e, desse modo, não seja possível a sua deslocação – facilitando as refeições da 
pessoa idosa (Figura 9).  

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 9 - Prato Adaptado com Ventosa. Encontrado em                                              
www.mnsuprimentos.com a 18 de Março 2015. 

 
Barras laterais de banheira em inox, para facilitar a prática do banho – permitindo uma melhor 

mobilidade e garantindo maior segurança e estabilidade (Figura 10). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Barras Laterais de Banheira. Encontrado em barradeapoio.com a 18 de Março 2015. 

 
O Forno/fogão a gás, de design minimalista e de fácil limpeza, apresentando apoios para panelas 

com coloração alterada pelo calor que demonstra do seu estado térmico – solução adotada também 
nos botões, cujo sistema de cores permite que o utilizador identifique com facilidade se a referida 
boca está ligada e prevenindo da intoxicação por inalação de gás. 

Frigorífico/congelador com dois sectores comunicantes e um isolado - o sector cilíndrico é 
destinado a mantimentos de uso frequente, podendo ser acessível sem que se precise abrir todo o 
frigorífico. O setor mais espaçoso, ao lado, possui bandejas que podem ser parcialmente retiradas, 
num movimento de rotação tendo como eixo o sector cilíndrico (Figura 11). 
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Figura 11 - Forno e Frigorifico Adaptados. Encontrado em 
https://adrianarivasdesign.wordpress.com/tag/esdi/ a 1 Maio 2015 

 
O Boomer (Figura 12) é um objeto inovador que tem a função compatível e semelhante a uma 

escada que transforma o DAE (dispositivo automático de entrada) num dispositivo que facilita a 
mobilidade do utilizador. Trata-se de um projeto três em um: podendo ser cadeira de rodas em caso 
de cansaço ou fadiga; servir como andarilho; e quando se fecha, pode ser ainda uma espécie de 
“ascensor” adaptado para subir ou descer escadas. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Figura 12 - Boomer Transporte Adaptado. Encontrado em http://www.tuvie.com/boomer-a-user-friendly-

walking-aid-for-eldery-people/ a 1 de Maio de 2015 

 
Concluindo a apresentação de um conjunto de objetos de design facilitadores da vida da 

população idosa, temos o ICIO (Figura 13), outro exemplo facilitador da mobilidade e da 
independência dos cidadãos seniores. O ICIO baseia-se num conceito de solução de transporte 
inovador, especialmente concebido para a terceira idade, que responde a necessidades básicas 
como caminhar ou deslocar-se de forma fácil.  
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Figura 13 - ICIO Transporte Adaptado. Encontrado em http://www.rnrassociates.com a 1 de Maio de 2015 

 

Considerações Finais 

A reflexão sobre design numa perspetiva inclusiva e a apresentação genérica de soluções que 
permitem facilitar a vida e o quotidiano da pessoa idosa, proporcionando-lhe bem-estar físico e 
psicológico, constituiu o mote principal deste artigo – a que associamos o designer, enquanto 
profissional consciente que pensa e compreende as necessidades humanas através da observação 
do mundo. 

O contributo que aqui apresentamos pretende ainda salientar a importância da condição humana 
na relação com a possibilidade de desenvolvimento de objetos e tecnologias amigáveis que 
reequacionam novas formas de vida promotoras do bem-estar, da segurança e do prazer nos seus 
utilizadores e naqueles com quem interagem e se relacionam – equação que pode contribuir para 
uma melhor integração social da população idosa. 

A temática e a problemática apresentadas justificam-se pela sua atualidade e pela necessidade 
crescente de se dignificar a vida da população idosa, num momento em que interesses, da mais 
variada ordem, parecem querer sobrepor-se ao bem mais importante que é a vida e a dignidade 
humana – pelo que importa contrariar essas lógicas e tudo fazer para proporcionar condições que 
viabilizem a qualidade de vida global, física e emocional, a todos as pessoas idosas que são parte da 
história da humanidade. 
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