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Resumo 

O envelhecimento demográfico é uma constatação na maioria dos 

países. O processo de envelhecimento não é sinónimo de doença, 

contudo pressupõe a uma maior vulnerabilidade dos indivíduos aos 

processos patológicos, principalmente em idades mais avançadas, 

destacando-se a presença de doenças de cariz crónico, de resto, como 

comprovam os dados epidemiológicos acerca das mesmas. A adesão 

terapêutica ao regime medicamentoso pode ter um papel de extrema 

mailto:cmagalhaes@ipb.pt
mailto:helder@ipb.pt
mailto:carlos.afonso@ipb.pt


 

8 

 

importância na melhoria ou manutenção do estado de saúde. Tendo 

por base o grupo das pessoas idosas, vários estudos comprovam uma 

relação entre o aumento da idade e os baixos níveis de adesão. A vasta 

literatura acerca da temática vem identificando os principais fatores 

que interferem na adesão, tais como: os socioeconómicos; os 

relacionados com o sistema de saúde; os relacionados com a doença; 

os relacionados com a terapêutica (medicação) e com o utente. A não 

adesão terapêutica ao regime medicamentoso pode ocorrer quer por 

motivos intencionais, quer por motivos não intencionais. As equipas 

de saúde devem estar despertas no que concerne à adesão terapêutica 

medicamentosa na pessoa idosa, tendo por base uma abordagem 

multidisciplinar que vise a identificação atempada dos desvios à 

mesma, bem como dos fatores associados a essa não adesão, com o 

objetivo de se planearem e implementarem estratégias que enalteçam 

as boas práticas. 

 

Palavras-chave: adesão à medicação; fatores de não adesão; idosos. 

Abstract 

Demographic aging is a fact in most countries. The aging process is 

not synonymous with disease, however it presupposes a greater 

vulnerability of individuals to pathological processes, especially at 

older ages, highlighting the presence of chronic diseases, moreover, 

as evidenced by epidemiological data about them. Therapeutic 
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adherence to the medication regimen can play an extremely important 

role in improving or maintaining health status. Based on the group of 

elderly people, several studies show a relationship between increasing 

age and low levels of adherence. The vast literature on the subject has 

been identifying the main factors that interfere with adherence, such 

as: socioeconomic factors; those related to the health system; those 

related to the disease; those related to therapy (medication) and to the 

user. Therapeutic non-adherence to the medication regimen may occur 

for intentional or unintentional reasons. Health teams must be awake 

with regard to therapeutic adherence to medication in the elderly, 

based on a multidisciplinary approach that aims at the timely 

identification of deviations from it, as well as the factors associated 

with this non-adherence, with the aim of planning and implement 

strategies that enhance good practices.  

Keywords: adherence to medication; factors of non-adherence; 

elderly. 

 

 

Introdução  

O Índice de envelhecimento representa um dos melhores 

indicadores de envelhecimento de uma população, consistindo na 

relação percentual entre a população com 65 ou mais anos (população 

idosa) e a população dos 0 aos 14 anos (população jovem). Em 

Portugal, os censos realizados no ano 2001, colocam pela primeira vez 

em evidência a inversão dos dados, verificando-se a existência de 103 

pessoas idosas por cada 100 pessoas jovens, quando em 1960 existiam 

27 pessoas idosas por cada 100 pessoas jovens. Tendo por base os 

últimos censos efetuados em 2011, verificou-se que o índice de 
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envelhecimento passou para 128 idosos por cada 100 jovens (INE, 

2013). Estimativas para 2019 apontavam para um índice de 

envelhecimento de 163,2 (INE, 2020a). Na Europa o envelhecimento 

demográfico é uma tendência a longo prazo iniciada há várias décadas 

(Eurostat, 2020). 

Apesar de ser-se idoso não representar necessariamente ser-se 

doente, os estudos epidemiológicos associam uma maior morbilidade 

e mortalidade para com este grupo etário, como nos refere Ermida 

(1995). Para este autor, a redução da resistência para com os fatores 

agressores de natureza diversa, a redução da capacidade de adaptação, 

a maior morbilidade e mortalidade por causas fisiológicas, constituem 

determinantes de um padrão próprio da doença no idoso, padrão este 

que se caracteriza fundamentalmente por “patologia múltipla, 

complicações frequentes e graves, apresentação e expressão frustes ou 

atípicas, estreita relação com componentes sociais, cronicidade e 

incurabilidade, elevada mortalidade” (p. 58). Tal coloca-os como os 

maiores consumidores de cuidados de saúde, constatado pelo maior 

número de consultas, maior número de visitas domiciliárias, maior 

taxa de ocupação e de duração de internamento, cursando de igual 

forma pelo maior consumo de medicação. No início do século XX, as 

afeções de carácter agudo e de etiologia infeciosa constituíam a grande 

causa de morte nos idosos, na qual predominavam entre estas a 

pneumonia, as complicações gripais e a tuberculose. Nos finais do 
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mesmo século, o primeiro lugar na mortalidade deste grupo etário 

seria ocupado pelas doenças do foro cardíaco e cerebrovasculares, 

seguido pelos tumores malignos. Em 2018, esta tendência mantinha-

se em Portugal (INE, 2020b). 

De facto, sendo o envelhecimento um processo dinâmico e 

progressivo, responsável por alterações morfológicas e bioquímicas, 

com implicações negativas sobre os demais sistemas do organismo, o 

avançar da idade incrementa a vulnerabilidade às patologias, 

essencialmente de cariz crónico (hipertensão arterial, colesterol 

elevado, diabetes, entre outras) de resto comprovado pela infografia 

apresentada acerca destas, para 2015 (INSA, 2019). Segundo o 

Ministério da Saúde (2018, p.14) as “doenças crónicas são 

responsáveis por 80% da mortalidade nos países europeus”. As 

doenças crónicas consequentemente reforçam o declínio do sistema 

imune, aumentando o risco de morte por outras doenças, de resto, bem 

evidenciado na situação atual de crise pandémica, tendo por base os 

vários estudos, como o de Guan et al. (2020), em que procuraram 

avaliar a presença comorbilidades nos pacientes internados com 

COVID-19, bem como a sua relevância no desfecho clínico dos 

mesmos. 

A adesão ao tratamento constitui, segundo Miller et al. (1997, 

citados por Gusmão & Mion Jr, 2006), uma forma de abordagem para 

a melhoria ou manutenção da saúde, considerando-se como um meio 
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para atingir esse fim. Da adesão ao tratamento depende, como nos 

citam Leite e Vasconcellos (2003, p.776) “o sucesso da terapia 

proposta, a cura de uma enfermidade, o controle de uma doença 

crónica, a prevenção de uma patologia. E se o paciente não adere?  

Porque isso acontece?”.  

São vários os estudos que comprovam a associação entre a idade 

e o uso de medicamentos, seja ao nível preventivo, substitutivo, 

curativo, de diagnóstico ou paliativo. Em 2017, tal como nos cita o 

Ministério da Saúde (2018, p.60) “cada português utilizou uma média 

de 16 embalagens de medicamentos”, e quase 50% da totalidade dos 

medicamentos consumidos foi utilizada por pessoas com mais de 80 

anos. A mesma fonte destaca que a utilização dos medicamentos para 

controlo de doenças cardiovasculares, permitiu reduzir a mortalidade 

pelas mesmas, tal como ocorreu com a utilização de medicamentos 

para o controlo da diabetes, no entanto salientam ainda que “...em 

algumas áreas, existem problemas de saúde associados ao seu uso 

inadequado” (Ministério da Saúde, 2018, p.60). 

Face ao exposto, pretende-se conceptualizar a adesão ao regime 

terapêutico medicamentoso, apontar os fatores que são determinantes 

para a mesma. Pretende-se ainda evidenciar alguns resultados dos 

estudos científicos efetuados no âmbito e salientar 

intervenções/estratégias promotoras de boas práticas, que possam 
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contribuir para a melhoria dos níveis de adesão. 

1 - Conceptualização da adesão ao regime terapêutico 

medicamentoso 

Monterroso (2015) cita-nos que o “conceito de adesão ao 

tratamento, compliance só foi desenvolvido no século XX por Haynes 

que, baseando-se no modelo biomédico da subordinação hierárquica a 

um médico, o definiu como o grau em que o comportamento do doente 

coincide com a prescrição clínica” (p. 32). Para Gusmão e Mion Jr 

(2006, p.24) a “compliance” correspondia “a obediência participativa, 

ativa, do paciente à prescrição médica, entendendo-se por prescrição 

não apenas de medicamentos, mas também de todos os demais 

cuidados ou providências recomendadas pelo médico ou outro 

profissional de saúde”.  

Em alternativa ao termo “compliance” surge o termo 

“adherence”, adesão em português, que segundo Vermeire, 

Heanshaw, Van Royen e Denekens (2001) incorpora as noções de 

concordância, cooperação e parceria. Uma vez que o termo 

“compliance” sugere que o utente siga de forma passiva as ordens do 

médico, não existindo uma aliança ou contrato estabelecido entre 

ambos relativamente ao plano de tratamento, leva a que muitos 

prestadores profissionais de cuidados de saúde optem por utilizar o 

termo adesão (Osterberg & Blaschke, 2005). 
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a adesão ao 

regime terapêutico diz respeito ao grau ou extensão do 

comportamento de uma pessoa para com a toma de medicação, ao 

seguimento da dieta e/ou à alteração dos hábitos e estilos de vida, 

correspondendo às recomendações emanadas pelos profissionais da 

saúde (OMS, 2003).   

Segundo Leite e Vasconcellos (2003) o conceito de adesão 

diverge entre os distintos autores, sendo compreendido de uma forma 

geral como “a utilização dos medicamentos prescritos ou outros 

procedimentos em pelo menos 80% de seu total, observando horários, 

doses, tempo de tratamento. Representa a etapa final do que se sugere 

como uso racional de medicamentos” (p. 777). Ainda segundo os 

mesmos autores, tendo por base os pressupostos assumidos pelos 

diversos autores para o estudo da adesão, “as diferenças mais 

evidentes encontram-se entre aqueles que focalizam o fenómeno no 

paciente e aqueles que procuram a compreensão em fatores externos 

ao paciente” (p.777). 

Para Pierin, Strelec e Mion Jr (2004, citados por Gusmão & Mion 

Jr, 2006, p. 24) a adesão seria “um processo comportamental 

complexo, fortemente influenciado pelo meio ambiente, pelos 

profissionais de saúde e pelos cuidados de assistência médica”, 

enquanto a não-adesão seria “um impedimento ao alcance dos 

objetivos terapêuticos podendo constituir fonte de frustração para os 
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profissionais de saúde”.  

A não adesão ao regime terapêutico foi já reportada há muitos 

anos pela OMS, como um “problema mundial de magnitude 

impressionante” (OMS, 2003, pg 7). Esta pode ser de origem 

intencional (se conscientemente o utente decide não seguir as 

recomendações do profissional de saúde) ou não intencional (seja por 

falta de compreensão da informação emanada pelo profissional de 

saúde, seja por esquecimento ou até mesmo por dificuldade na gestão 

da medicação).  

Segundo Bugalho & Carneiro (2004, p.9) “O problema da adesão 

ao tratamento é um indicador central de avaliação da qualidade em 

qualquer sistema de saúde que se queira moderno e eficaz”. Para estes 

autores a não adesão terapêutica constitui um problema de saúde 

pública, com implicações na incidência e prevalência de inúmeras 

doenças.  

O Conselho Internacional de Enfermeiros (2019) considera a 

adesão ao regime medicamentoso como uma das áreas de atenção 

relevante para a enfermagem, sendo definida enquanto foco de 

atenção, e tendo por base a última versão da Classificação 

Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE), da seguinte forma 

(ICN, 2019): 

Status: ação auto-iniciada para promoção do bem-estar, 
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recuperação e reabilitação, seguindo as orientações sem desvios, 

empenhado num conjunto de ações ou comportamentos. Cumpre 

o regime de tratamento, toma os medicamentos como prescrito, 

muda o comportamento para melhor, sinais de cura, procura os 

medicamentos na data indicada, interioriza o valor de um 

comportamento de saúde e obedece às instruções relativas ao 

tratamento. (Frequentemente associado ao apoio da família e de 

pessoas que são importantes para o cliente, conhecimento sobre 

os medicamentos e processo de doença, motivação do cliente, 

relação entre o profissional de saúde e o cliente).  

 

2 - Fatores que influenciam a adesão ao regime terapêutico 

medicamentoso 

A ideia generalizada de que os utentes são os únicos responsáveis por 

seguir o seu tratamento é uma ideia enganadora, como nos referem 

Gusmão e Mion Jr (2006). Já em 2003 a OMS considerava a adesão 

um fenómeno multidimensional, apontando como fatores 

determinantes na adesão à terapêutica: os fatores socioeconómicos; os 

fatores relacionados com o sistema e equipa de saúde; os fatores 

relacionados com a doença; os fatores relacionados com a terapêutica 
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e os relacionados com o utente. Estes são apresentados na figura 1. 

                   

                  Figura 1 – Fatores implicados na adesão (adaptado da 

OMS, 2003) 

                  Fonte: Gusmão e Mion Jr (2006, p. 25). 

 

Os fatores socioeconómicos integram fatores como a pobreza, o 

analfabetismo, o baixo nível de escolaridade, as condições de vida 

instáveis, o desemprego, a falta de redes de apoio social eficazes, os 

custos elevados da medicação, bem como dos transportes, entre outros 

(OMS, 2003). Estes fatores podem interferir negativamente na adesão, 

na medida em que concorrem com outras prioridades, pois como nos 

citam Bugalho & Carneiro (2004, p.10) “podem não incluir o 

cumprimento da medicação”. 

Os fatores relacionados com o sistema e equipa de saúde integram 

os fatores como os sistemas de saúde deficientes, a insuficiente 
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capacidade de distribuição da medicação, a diminuta comparticipação, 

a sobrecarga de trabalho dos profissionais, a desadequação dos 

horários disponibilizados face às necessidades, a incapacidade para 

avaliar o grau de adesão, estes interferem de forma negativa com a 

adesão ao tratamento (Bugalho & Carneiro, 2004; Machado, 2009). 

Os fatores relacionados com a doença, como a gravidade dos 

sintomas, o nível de incapacidade física, psíquica, social e 

profissional, a velocidade de progressão e nível de gravidade da 

doença, são fortes determinantes para a adesão (OMS, 2003). Os 

doentes com polipatologia são os que possuem níveis mais diminutos 

de adesão terapêutica (Dias et al., 2011). Diversas patologias podem 

ser responsáveis por alterações cognitivas e sensoriais. Segundo Wold 

(2013) os problemas sensoriais e cognitivos podem potencializar os 

erros de medicação, comprometer a adesão. A autora alerta-nos que 

nalguns casos os problemas cognitivos podem impedir a pessoa de 

reconhecer a necessidade de terem que tomar a medicação. 

Os fatores relacionados com a terapêutica que podem interferir na 

adesão, integram os fatores como a complexidade dos esquemas 

terapêuticos, a duração dos tratamentos, a ausência de benefícios 

imediatos, as alterações frequentes no tratamento, os efeitos 

indesejáveis decorrentes da medicação (OMS, 2003). 

Os fatores relacionados com o utente, que integram os recursos 
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do utente, os conhecimentos, as atitudes, as crenças, as perceções e 

expectativas do paciente, podem influenciar o comportamento de 

adesão. Incluem-se ainda o nível da motivação e de confiança do 

paciente na gestão da doença, bem como às expectativas do mesmo 

relativamente aos resultados do tratamento (OMS, 2003).  

 

2.1 - Avaliação da adesão ao regime terapêutico 

Segundo Leite e Vasconcelos (2003), a vasta literatura aborda o 

conceito “adesão à terapêutica” focando essencialmente a adesão ao 

tratamento de uma determinada doença (hipertensão, tuberculose, 

entre outras), envolvendo determinados grupos populacionais, como 

por exemplo o das pessoas idosas. 

A adesão ao regime terapêutico medicamentoso pode ser avaliada 

recorrendo-se à escala de “medida de adesão aos tratamentos”, 

designada por MAT. Esta escala foi adaptada e validada para a 

População Portuguesa por Delgado e Lima (2001), sendo constituída 

por sete itens, em que “os itens 1, 2, 3 e 4 foram adaptados de Morisky 

et al. (1986), o item 7 foi adaptado de Shea et al. (1992) e o item 6 foi 

adaptado de Ramalhinho (1994)” (Delgado e Lima, p. 89). A escala 

resultante apresenta seis possibilidades de resposta, que variam entre 

o sempre (1) e o nunca (6). A soma dos valores de cada item e a sua 

divisão pelo número de itens permite obter um nível de adesão aos 
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tratamentos, significando que valores mais elevados correspondem a 

um maior nível de adesão.  

Em Portugal, vários estudos publicados na última década 

utilizaram esta escala, reportando-se à adesão terapêutica 

medicamentosa na população idosa, tais como: Marcos (2014); 

Monterroso, Joaquim e Sá́ (2015); Monterroso, Joaquim e Sá́ (2017); 

Paradinha (2018), entre outros. 

O estudo efetuado por Marcos (2014), envolveu uma amostra de 

376 pessoas idosas não institucionalizadas, tendo-se constatado que 

80,9% da amostra foi considerada não aderente ao regime terapêutico 

medicamentoso, encontrando-se uma relação estatisticamente 

significativa com a idade, as habilitações literárias, o nº de doenças, o 

número de medicamentos e com o facto de necessitarem ajuda para 

preparar a medicação. 

O estudo efetuado por Monterroso, Joaquim e Sá́ (2015), no qual 

procuraram avaliar a adesão ao regime terapêutico medicamentoso das 

pessoas idosas integradas nas equipas domiciliárias de Cuidados 

Continuados, envolvendo uma amostra de 55 pessoas, constataram 

que  72,7% da amostra se enquadrava na categoria de não aderente, 

encontrando-se uma relação estatisticamente significativa com o 

estado mental, em que os indivíduos que apresentavam alteração 

demencial eram os que tinham pior nível de adesão. Posteriormente, 

os mesmos autores efetuaram um estudo envolvendo uma amostra 
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maior, de 198 pessoas idosas integradas nas equipas de Cuidados 

Continuados Integrados domiciliários de uma região de Portugal 

(Monterroso, Joaquim e Sá́, 2017), no qual procuraram identificar o 

nível de adesão ao regime terapêutico medicamentoso, identificar os 

fatores que condicionavam a adesão e gestão do regime terapêutico 

medicamentoso, avaliar a associação entre os aspetos biopsicossociais 

e a adesão ao regime terapêutico medicamentoso. Os mesmos 

constataram que 49% das pessoas idosas foram consideradas não 

aderentes e que o nível de adesão estava associado de forma 

estatisticamente significativa com estado de nutrição, com a 

autonomia instrumental e com o isolamento social. 

O estudo efetuado por Paradinha (2018), envolveu uma amostra 

de 400 pessoas idosas não institucionalizadas, tendo constatado que a 

maioria da população estudada foi considerada aderente (82,75%). 

Neste estudo encontrou-se uma relação estatisticamente significativa 

entre o nível de escolaridade e a adesão ao regime terapêutico 

medicamentoso, verificando-se que a amostra dos inquiridos que não 

sabiam ler nem escrever foram os que apresentaram uma menor 

percentagem de adesão. A autora verificou ainda que o grupo dos 

inquiridos que apresentavam uma maior percentagem de adesão 

correspondeu ao grupo dos indivíduos com um valor médio mais 

elevado no índice de Barthel (referente ao nível de independência para 
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dez atividades básicas de vida diária). 

3 - Intervenções/estratégias promotoras de boas práticas 

Segundo Bugalho & Carneiro (2004), visando a melhoria da 

adesão dos doentes aos tratamentos, bem como a promoção da 

capacidade dos profissionais de saúde em melhorar essa adesão, e 

tendo por base as várias intervenções apresentadas em dezenas de 

estudos, destacam-se as intervenções educacionais (relativamente ao 

conhecimento acerca da doença e/ou medicação) e as intervenções 

comportamentais (relativamente a incorporação de mecanismos de 

adaptação e facilitação no cumprimento dos tratamentos propostos, 

integrado nas rotinas diárias). As primeiras podem incluir, em regime 

individual ou em grupo, a disponibilização de material escrito, 

audiovisual, ou através da oralidade. As intervenções 

comportamentais, avaliadas em múltiplos artigos, integram o 

“aumento da comunicação e aconselhamento”, a “simplificação dos 

esquemas terapêuticos”, “o envolvimento dos doentes no seu 

tratamento”, “os memorandos”, o “reforço ou recompensa pela 

melhoria da adesão à medicação e resultados terapêuticos”. 

Como nos cita Giorgi (2006, p.47) “para cada paciente ou grupo 

de pacientes existem estratégias que, quando aplicadas, aumentam 

consideravelmente a adesão ao tratamento e a sua eficiência”, sendo 

importante identificar-se as variáveis que estão envolvidas e 
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associadas ao abandono do tratamento ou ao não cumprimento das 

orientações terapêuticas emanadas.  

Monterroso, Pierdevara e Joaquim (2012) referem-nos que a 

adesão ao regime terapêutico medicamentoso constitui um dos 

problemas que preocupa os profissionais de saúde das diversas áreas. 

A prevenção, reabilitação e a cura da maioria das doenças pressupõe 

a compreensão do utente relativamente à necessidade em cumprir-se 

criteriosamente o tratamento que lhe está prescrito. Nesse sentido, 

como nos referem os autores, a melhoria da atuação das equipas de 

saúde implica o conhecimento prévio da realidade de cada zona 

geográfica, por forma a adaptar-se os respetivos planos de intervenção 

à população em questão.  

Tendo por base o estudo publicado por Monterroso, Joaquim e Sá́ 

(2017), relativamente às estratégias, salienta-se:  

- quanto ao número de fármacos, “a simplificação do tratamento 

medicamentoso poderá, indubitavelmente, melhorar o autocuidado 

entre os idosos” (p.7). 

-  relativamente ao esquecimento responsável pela não adesão, o 

profissional de saúde poderá minimizar o problema através da 

utilização de lembretes (seja por mensagens escritas por telemóvel, 

seja por aconselhamento através de chamada telefónica). Ainda 

segundo estes autores, também aqui os meios informáticos poderiam 
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ajudar, contudo tal pressupõe que os indivíduos estejam capacitados,  

aptos para usarem os mesmos, o que nem sempre acontece. 

Cruz (2017) destaca-nos um projeto criado para o espaço europeu, 

denominado de ABC Project, tendo como missão e principais 

objetivos (Cruz, 2017, p. 14): 

- obter um consenso europeu sobre a terminologia utilizada no 

campo da não-adesão; 

- identificar os determinantes da não-adesão ao tratamento de 

curto e de longo prazo;  

- obter uma visão das práticas atuais de gestão da adesão;  

- avaliar a eficácia das intervenções para aumentar a adesão; 

estimar o custo-efetividade das intervenções para aumentar a 

adesão;  

- desenvolver uma política de recomendações com vista a 

promover a adesão dos doentes nos cuidados de saúde da União 

Europeia. 

Segundo o mesmo autor, da análise dos resultados de um estudo 

efetuado numa das etapas do projeto permitiu que fossem emanadas 

25 soluções de ordem prática para combater a não adesão. Estas foram 

priorizadas com base na sua importância e viabilidade em termos de 

operacionalidade, direcionadas para: 
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intervenções com e para os doentes (Patient-focused solutions), 

intervenções para profissionais de saúde (Health care 

professional-focused solutions), ações de apoio à parceria entre 

doentes e profissionais de saúde (Health care professional–

patient interaction-focused solutions), ações direcionadas para a 

medicação (Medication-focused solutions), intervenções ao 

nível do sistema (Healthcare systems solutions) e ações por parte 

dos governos (Government/payer-focused solutions (Clyne, 

White & McLachlan, 2012, citados por Cruz, 2017, p.15).  

Os profissionais de saúde têm um papel de extrema importância 

no que concerne ao incremento da adesão à terapêutica 

medicamentosa por parte da população idosa, tendo por base uma 

abordagem multidisciplinar, que envolvam para além do próprio idoso 

e da equipa de saúde, as redes de apoio social informal, que são muitas 

vezes os cuidadores de muitos destes idosos, bem como ainda as redes 

de apoio formal. Nunca descorando esta multidisciplinariedade e 

especificando para o âmbito da vasta literatura em enfermagem 

gerontológica e geriátrica, muitos autores salientam o papel dos 

enfermeiros na capacitação das pessoas idosas em agir de forma 

independente em relação à toma da sua medicação, exigindo uma 

cuidadosa avaliação, educação e implementação de intervenções bem 

planeadas. Como nos refere Eliopoulos (2014), uma intervenção deve 

ser planeada visando uma administração segura dos medicamentos, 
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para tal a avaliação prévia do risco é de extrema importância, nesse 

sentido deve-se estar atento a: “uso de vários medicamentos; 

deficiência cognitiva; deficiências auditivas; mãos artríticas ou 

débeis; antecedentes de não cumprimento para com o tratamento; a 

falta de conhecimento relativamente aos medicamentos; economia 

limitada; analfabetismo; falta de um sistema de apoio; antecedentes de 

automedicação inapropriada; presença em casa de medicamentos 

caducados” (p.235). A autora salienta a necessidade de fornecer-se ao 

utente idoso e seus cuidadores uma descrição detalhada, oralmente e 

por escrito, do nome dos medicamentos, horário de administração, via 

de administração a utilizar, ação esperada, reações adversas mais 

comuns e precauções especiais. As reações adversas podem também 

resultar da incompatibilidade resultante da ingestão concomitante com 

certos alimentos e/ou medicamentos.   

São exemplo de medidas (estratégias) que incrementam a 

segurança e a adesão ao regime terapêutico medicamentoso, as que 

nos apresentam nas suas publicações, Wold (2013) e Williams (2020), 

tais como: 

- Associação dos horários da medicação aos acontecimentos 

diários periódicos, como por exemplo o horário das refeições, quando 

possível. Alertar sempre para o facto de que existe medicação que 

requer um horário específico (como por exemplo, antes ou após as 
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refeições). 

- Os medicamentos devem ser preparados num ambiente bem 

iluminado, por forma a evitarem-se erros com os mesmos. As pessoas 

com problemas de visão devem adotar medidas que os compensem. 

Adoção de estratégias que auxiliem as pessoas mais idosas a 

reconhecer os fármacos que necessitam tomar, aplicando-se códigos 

de cores, fotografias, ou distintas texturas nos frascos que devem 

conter os respetivos medicamentos. Relativamente à medicação 

líquida, pode-se recorrer à marcação dos copos de medicação com 

linhas escuras, ou fitas adesivas, para melhorar-se a precisão da 

quantidade a tomar. Proporcionar lupas para auxiliar a leitura da 

informação. 

- Dado que alguns frascos possuem uma tampa de segurança de 

difícil manuseamento, aquando de pessoas idosas portadoras de 

alguma deterioração ao nível da funcionalidade, pode ser difícil 

conseguir abrir os mesmos, pelo que estes devem ser substituídos por 

outros de abertura fácil.  

- Estabelecer medidas para distinguir e separar 

embalagens/frascos que sejam similares.  

- Proporcionar informação acerca do correto armazenamento dos 

medicamentos, longe da luz direta e da humidade. 

- Obter ou desenhar um sistema que facilite a adesão terapêutica. 
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Existem caixas de medicação que facilitam a colocação dos 

medicamentos em função do dia da semana e da hora. Existem 

sistemas de alerta que permitem recordar que está na hora de tomar a 

medicação. 

- Alertar que os utentes devem estar bem despertos quando for 

necessário tomar a medicação, pois a sonolência pode contribuir para 

erros de medicação. 

Como problema de saúde pública, compete-nos a todos nós 

contribuir para a melhoria dos problemas associados à não adesão, 

tendo como premissa a promoção da qualidade de vida e bem-estar ao 

mais alto nível possível. 
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Resumo 

No âmbito da inclusão digital do segmento sénior, que hoje 

representa um quinto da população mundial e cujos dados do Eurostat 

(2017) apontam para que em 2080 a percentagem de pessoas com mais 

de 80 anos duplique, têm-se desenvolvido e implementado novas 

políticas digitais e sociais. O artigo pretende analisar a relação dos 

seniores com as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 

e a sua inclusão no mundo das redes sociais online em Portugal, bem 

como perceber a importância e o contributo destas para o seu capital 

social. Partindo da análise conceptual de capital social e da sua relação 

com os laços sociais no mundo das redes sociais online dos seniores, 

desenvolveu-se um estudo que demonstra em que medida as redes 
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sociais online contribuem para aumentar o capital social dos seniores 

portugueses. Os dados foram recolhidos através de um inquérito por 

questionário online, seguindo uma estratégia amostral por 

conveniência, entre 29 de setembro e 15 de novembro de 2019, junto 

de indivíduos com mais de 65 anos que acedem à internet. Explorámos 

campos de investigação em desenvolvimento, atestando com os dados 

como as redes sociais online fazem parte das vidas dos seniores e 

como estas apoiam na socialização e promoção dos seus 

relacionamentos interpessoais ao nível dos laços fortes e fracos. 

 

Palavras-chave: Redes Sociais Online, Seniores, Capital Social, 

Sociedade em Rede. 

 

Abstract 

Within the scope of the digital inclusion of senior’s segment, 

which today represents one fifth of the world population and whose 

data from Eurostat (2017) point out that in 2080 the percentage of 

people over 80 years of age double, new digital and social policies 

have been developed and implemented. This article aims to analyse 

the relationship of seniors with Information and Communication 

Technologies (ICT) and their inclusion in the world of Social 
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Networking Sites (SNS) in Portugal as well as to understand its 

importance and contribution to the senior’s social capital. Starting 

from a conceptual analysis of social capital and its relationship to 

social ties in the world of seniors SNS, a study was developed that 

demonstrates the extent to which online social networks contribute to 

increase the social capital of Portuguese seniors. The data were 

collected through an online questionnaire survey, following a 

convenience sampling strategy, between September 29 and November 

15, 2019, from individuals over 65 who access the internet. We 

explored fields of research in development, attesting with data how 

online social networks are part of the lives of seniors and how they 

support the socialization and promotion of their interpersonal 

relationships at the level of strong and weak ties. 

Keywords: Social Networks Sites, Seniors, Social Capital, Network 

Society. 

Introdução 

A sociedade em rede traz novos desafios, nomeadamente, uma 

nova organização social e uma transformação na economia. Contudo, 

em Portugal, uma parte significativa da população sénior (71,7%) 

ainda não tem acesso à internet (Pordata, 2017) no segmento da 

população com mais de 65 anos que representa 2 milhões de habitantes 
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(Pordata, 2011), ou seja, 21,3% do total da população residente 

(Pordata, 2019a). Em 2013, a utilização da internet por pessoas com 

mais de 65 anos era de apenas 11%, das quais apenas metade usava as 

redes sociais online (OberCom, 2013). Alguns autores argumentam 

que estes baixos índices de utilização se devem à não relevância que 

os seniores dão ao uso das tecnologias na sua vida (Helsper, 2009; 

Lehtinen, Näsänen & Sarvas, 2009; Neves, 2013).  

Considerando que a internet é um meio de comunicação, de 

interação e de organização social (Castells, 2014), admite-se que a 

internet é fundamental para a inclusão social nos dias de hoje. A 

sociedade é considerada uma rede e é percebida e tratada como uma 

matriz aleatória de conexões e desconexões (Bauman, 2007). 

Por isso, fundamentamos o conceito de capital social (económico, 

cultural ou simbólico) definido por Bourdieu (1980) que se relaciona 

com o tamanho da rede de contactos que determinado indivíduo tem e 

que mobiliza de forma efetiva, bem como do volume de capital dos 

demais indivíduos aos quais ele está conectado através da sua rede. E, 

neste âmbito, a nossa investigação ponderou de que forma as redes 

sociais online permitem este tipo de relacionamentos e de laços, 

refletindo sobre como contribuem para o aumento do volume de 

capital social.  

O envelhecimento em Portugal tem sido uma preocupação dos 
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vários agentes políticos, económicos e sociais. A criação de 

programas dirigidos a seniores por parte de Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia, as atividades das Universidades Seniores 

(RUTIS) e as operações “Censos Sénior” da GNR (2018,2020), entre 

outras, têm contribuído para se repensar no envelhecimento e nas 

formas de proporcionar uma maior inclusão social, levando a um 

aumento do capital social junto deste segmento.  

O Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal, aprovado 

em Conselho de Ministros em 5 de março de 2020 inclui a inclusão e 

a literacia digital das pessoas, revelando o cuidado do Governo 

Português no desenvolvimento de um Portugal Digital. Também, 

programas como MUDA NA ESCOLA (MUDA, 2020) ou como o 

Portugal INCoDe.2030 têm diligenciado a literacia digital junto dos 

seniores. 

O nosso estudo tem por objetivo compreender o uso das redes 

sociais online por parte dos seniores (+65 anos) e validar os seus 

contributos numa maior integração social pela interação com 

familiares, amigos, em conhecer novas pessoas, ter uma vida 

independente e uma maior participação social e económica, bem 

como, melhorar a sua saúde e bem estar, reduzindo a solidão (Campos 

et al., 2016). No âmbito da inclusão digital ao logo da vida, Páscoa e 

Gil (2015) salientam que para que os cidadãos permaneçam ativos e 

participativos em termos de socialização as Tecnologias da 
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Informação e Comunicação (TIC) são fundamentais.  

Em Portugal, os estudos têm-se debruçado essencialmente nas 

relações dos seniores com as TIC, num contexto de inclusão na 

sociedade em rede (Gouveia et al., 2016; Coelho, 2019) e ao nível da 

inclusão tecnológica (Cunha, 2017; Dias, 2012). No contexto da 

inclusão digital, nomeadamente no uso da internet, são de apontar os 

trabalhos de: Afonso (2015), Alves (2015), Azevedo e Ponte (2020), 

Cabral et al. (2013), Cabral et al. (2014), Carmo (2016), Coelho 

(2019), Dias (2012), Ferreira (2013), Gouveia et al. (2016), Loureiro 

e Barbas (2011), Neves e Amaro (2015), Neves et al. (2015), Páscoa 

e Gil (2012), Páscoa (2017) e Páscoa et al. (2017). E, com o foco nos 

seniores portugueses e as redes sociais online estão os ensaios sobre a 

aprendizagem (Amaral, 2016; Páscoa, 2012; Páscoa & Gil, 2015; 

Rebelo, 2013) e a perceção na melhoria da qualidade de vida (Carmo, 

2016; Gouveia et al., 2016; Páscoa e Gil, 2017; Páscoa et al., 2017; 

Pocinho, 2014; Varela, 2012). 

Dada a relevância da integração digital dos seniores em Portugal 

e dado que, como refere Helsper (2009), uma maior política de 

inclusão digital pode conduzir a uma política de inclusão social, este 

estudo pretende, partindo de uma análise conceptual e de análises 

quantitativas descritivas, compreender o impacto que hoje as redes 

sociais online têm no bem-estar social dos seniores e a sua relevância 

e contributo para uma maior inclusão digital e social e aumento do 
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capital social. 

O estudo empírico aqui abordado teve por base um questionário 

por inquérito online, com dados recolhidos entre 29 de setembro e 15 

de novembro de 2019, junto de indivíduos com mais 65 anos 

utilizadores de internet, que considerou os indicadores expressos 

numa análise exploratória prévia dos estudos: “A Internet em Portugal 

- Sociedade em Rede 2013” (OberCom, 2013) e “ERC - Públicos e 

Consumos de Média 2015” (ERC, 2015). 

Através das suas próprias vidas e projetos, as pessoas 

apropriaram-se da internet para construir as suas próprias redes 

(Manuel Castells em Cardoso et al., 2015). Este artigo vem explicar 

que as redes sociais online contribuem, como forma de interação 

social, para o aumento do capital social dos seniores em Portugal. 

As redes sociais online contribuem positivamente para o capital 

social dos seniores? 

Ao se descrever o conceito de capital social e a literacia nas redes 

sociais online no segmento sénior estamos a contribuir para uma maior 

integração social desta população. Segundo Harper (2001), o capital 

social influência o desenvolvimento económico, a inclusão social, a 

saúde e a eficácia dos governos.  

Bourdieu (1980) define como capital social tudo o que se 
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relaciona com o tamanho da rede de contactos que determinado 

indivíduo possui e que mobiliza de forma efetiva, bem como o volume 

de capital dos demais indivíduos aos quais ele está conectado através 

da sua rede. 

Todavia, Putman (2000) defende que o capital social é visto como 

um conjunto de atributos de organização social do qual fazem parte a 

confiança, as normas e os sistemas que possibilitem ações 

coordenadas. O autor considera dois tipos de capital social: o 

“bonding” que promove a confiança e a solidariedade através de laços 

fortes, unindo populações homogéneas e proporcionando aos 

indivíduos viver e sobreviver; e o “bridging” que permite “seguir em 

frente” ao estabelecerem-se laços com outros na sociedade em geral.  

Ao nível das redes interpessoais dos seniores, Cabral et al. (2013) 

definem dois grupos do qual fazem parte as suas relações no dia a dia: 

familiares (cônjuge e filhos) e não-familiares (amigos e vizinhos). E, 

Gouveia et al. (2016) indicam que a dimensão das redes sociais tem 

sido, em geral, positivamente associada à qualidade de vida e bem-

estar, tanto em países da Europa como na América do Norte. 

Se a internet é fundamental quando se vive na sociedade 

contemporânea (Castells, 2011) isso, faz-nos refletir quando em 

Portugal, apenas 11,8% da faixa etária mais 65 anos são utilizadores 

da internet e 2,7% deixaram de a utilizar (Cardoso et al., 2014), 
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revelando-se evidente (85,4%) a forte exclusão na sociedade em rede. 

A não relevância do uso das TIC (Helsper, 2009; Lehtinen et al., 

2009; Neves, 2013) por parte dos seniores poderá estar associada ao 

facto de não serem interfaces amigáveis (Ala-Mutka & Punie, 2007), 

porque quando usam o computador fazem-no para: processamento de 

texto, manter o contato com outras pessoas e, aprenderem a usá-lo 

(Selwyn, 2004).  

Os resultados do estudo de Dias (2012) demonstram que as 

tecnologias são um meio de inclusão, a que denomina de 

“sociodigital”, aludindo que a motivação dos seniores na adoção das 

TIC e no uso da internet está relacionada com as suas necessidades de: 

atualização pessoal e profissional; e comunicação; obtenção de 

informação e conhecimentos, tal como a pesquisa de serviços; lazer e 

entretenimento; e convívio com familiares e amigos.  

Baym (2000) reforça que a interação do texto nas redes sociais 

online é usada para se obter conexão relacional e social. A autora 

defende que se constroem identidades de si mesmas, relacionamentos 

interpessoais e se criam contextos sociais, para além, de que as 

expressões e emoções manifestadas são uma forma de mostrar aos 

outros que somos reais, que gostamos deles, estamos disponíveis e até 

que os distraímos. Pelo que se acredita que as redes sociais online 

ocupam também um lugar de destaque nas novas metodologias da 
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comunicação e, como instrumentos de comunicação, podem potenciar 

e reforçar os laços sociais contribuindo para alterações na utilização 

da internet e nas relações de sociabilidade (Cardoso, 2014). 

O Facebook é a rede social online mais utilizada pelos seniores 

(Wasserman et al., 2012). Os autores proferem que se deve a fatores 

de usabilidade (rede intuitiva e de fácil utilização) e à disponibilização 

de ferramentas como as mensagens e a partilha de fotos. O uso desta 

rede é justificado pela preocupação dos seniores em estarem mais 

perto dos familiares e amigos, revelando a sua inquietação face ao 

isolamento e desatualização sobre os factos no seu círculo de relações. 

Contudo, (Vroman et al., 2015) explicam três níveis de 

informação e de motivação para o uso da tecnologia e das redes sociais 

online pelos seniores: o primeiro centrado no individuo; o segundo, 

“utility”, ligado ao acesso à informação; e o terceiro, “virtual 

community”, onde, longe ou perto, há partilha de interesses comuns e 

conexões a grupos. Este modelo considera os padrões motivacionais, 

as prioridades, as preferências e os valores que levam à iniciação do 

uso das tecnologias, sendo que no centro do modelo se encontra o 

sénior como foco individual, tendo em conta as suas atitudes, 

necessidades e capacidades de TIC. Vosner et al., (2016) consideram 

como principais motivações dos seniores para o uso das redes sociais 

online: os sentimentos de prazer; o interagir com outras pessoas e 

reduzir o sentimento de solidão; e a utilização para fornecer e receber 
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apoio social, diminuindo a ansiedade. Por isso, acredita-se que as 

redes sociais online são impulsionadoras das relações “bonding” e 

“bridging” dos seniores. 

Redes sociais online promovem as relações sociais dos seniores 

De facto, a sociedade está a mudar. Mas, se para uns autores, a 

tecnologia é vista como um consumo individual de lazer (Putman, 

2000; Turkle 2010), para outros, considerando tudo o que ela permite 

fazer, é um contributo para a qualidade de vida e para o capital social 

(Ferlander, 2003; Granovetter, 1973; Kraut et al. 2001; Leung & Lee, 

2005; Neves, 2013; Neves, 2015; Wellman, 2000). E, partindo do 

pressuposto de que as redes sociais online já fazem parte das nossas 

vidas e tornam-se meios importantes na mediação das relações sociais, 

então elas são também, como refere Carvalho (2009), instrumentos de 

interação e conexão entre os indivíduos, promovem o estabelecimento 

de redes sociais e de apoio, tendo por objetivo a difusão de informação 

através de vários tipos de conteúdos. 

Através de uma análise empírica, Vosner et al. (2016) 

desenvolveram uma pesquisa no seu país, a Eslovénia, sobre os fatores 

que afetam o uso das redes sociais online neste segmento, e 

concluíram que o género, a idade e a educação são os fatores com mais 

impacto direto ou indireto nesta utilização. Nas diferenças de género 

observaram que os homens usam mais do que as mulheres, embora 
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estas utilizam o Facebook com mais frequência, sendo que os homens 

optam pelo Skype. Os autores validam que as plataformas são usadas 

por todos para socializarem, para se conectarem com amigos e 

procurarem apoio social. Contudo, comparativamente com outros 

estudos na Finlândia, os autores observam que os resultados não são 

similares, pelo que enumeram que os valores culturais de cada 

sociedade podem ser influenciadores no comportamento do uso das 

redes sociais online. Ou seja, como defende Silverstone (2003), se o 

ideal da Internet é facilitar um espaço que abranja outros, como o 

geográfico, o cultural, o político, o sociológico e o histórico, então, 

como menciona Chatterjee (1993) é necessário reconhecer as lógicas 

materiais da economia e da tecnologia e a lógica ideológica de 

condições históricas sociais. 

Ao nível da perceção de facilidade de uso e utilidade percebida 

das redes sociais online como o Facebook pelos seniores, Braun 

(2013) validou que a intenção de uso se relaciona com: a utilidade 

percebida das redes sociais online; a perceção sobre a facilidade de 

uso de sites; as pressões sociais de familiares e amigos para usar as 

redes sociais online; e a confiança nas redes sociais online. 

Acredita-se, assim, que as redes sociais online promovem as 

relações sociais dos seniores, porém são poucos os estudos em 

Portugal que se debruçam sobre a sua utilização por parte deste 

segmento etário (+65 anos). Pelo que se torna relevante e pertinente 
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entender a motivação por parte dos seniores portugueses no uso das 

redes sociais online, bem como, quais os fatores que os levam a fazer 

parte da sociedade em rede; como estas redes fazem parte do seu 

quotidiano; e no que contribuem para o desenvolvimento e aumento 

do seu capital social. 

Seniores portugueses mais tecnológicos e ativos nas redes sociais 

online 

Tendo por base a análise conceptual de capital social e dos 

estudos referenciados, considera-se relevante a resposta às seguintes 

questões: As redes sociais online têm um papel ativo no capital social 

dos seniores? Como contribuem para um envelhecimento ativo dos 

seniores em Portugal?  

Como vimos anteriormente os dados estatísticos sobre os seniores 

em Portugal que não tem acesso à internet revelam, ainda, uma grande 

exclusão digital. Porém os indicadores estão a crescer e de forma lenta. 

Dados mais recentes evocam que 33,1% (Pordata, 2019a) das pessoas 

com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos utilizam a internet, 

valores superiores aos resultados dos dados dos estudos “ERC – 

Públicos e Consumos de Média 2015” e “Obercom – A Internet em 

Portugal – Sociedade em Rede 2013” que denotam taxas de consumo 

da internet no segmento +65 anos na ordem dos 12% e 11%, 

respetivamente, e onde apenas cerca de metade dos utilizadores 
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tinham perfil nas redes sociais online. Também, o Barómetro de 

Telecomunicações da Marktest (2019) refere que a penetração de 

pacotes de telecomunicações (voz fixa, voz móvel, Internet e 

Televisão), no último trimestre de 2019, para clientes com +64 anos 

atingia os 78,8%. 

Todavia, existem ainda outros fatores associados ao uso das 

tecnologias que, não existindo dados concretos no segmento sénior, 

não poderemos deixar de refletir sobre o impacto que terão na inclusão 

dos seniores no mundo online, como é o caso do crescimento de 35% 

da rede móvel entre 2015 e 2019 (Pordata, 2019b). 

Neste sentido, tendo por base a fase exploratória quantitativa 

anterior e por forma a apurar a pertinência e adequação dos seniores 

às redes sociais online, optou-se por desenvolver, neste artigo, um 

retrato do panorama atual em Portugal, utilizando dados preambulares 

da primeira fase empírica do nosso trabalho de investigação, com 

dados recolhidos entre 29 de setembro e 15 de novembro de 2019, 

através da aplicação de um inquérito online, segundo uma amostra por 

conveniência, nas redes sociais online a que o investigador teve acesso 

(Facebook, Linkedin, WhatsApp e Messenger) e através da rede de 

contactos que estabeleceu, junto das UTI’s que fazem parte da rede 

RUTIS (278) e 86 instituições e Associações de Reformados.  

A preferência pelo inquérito através de questionário online 
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permitiu, a diversificação da amostra a uma escala nacional, embora a 

mesma não expresse representatividade nacional, a indivíduos 

utilizadores de internet, tendo a análise de tratamento dos dados sido 

efetuada por tabulação cruzada descritiva por SPSS, entre os 

resultados e alguns dados sociodemográficos.  

Dos 332 utilizadores de internet inquiridos, 231 indivíduos (70% 

da amostra) têm perfil criado nas redes sociais online, enquanto 101 

(30% da amostra) não as utilizam (destes 75% nunca utilizaram e 25% 

deixaram de utilizar). 

Relativamente aos infoexcluídos das redes sociais online, 

representam 30% da amostra global e, deste universo, apenas 22% 

“não sabe o que é, mas já ouviu falar” e a maioria (78%) “sim, sabe o 

que é” mas não usam, dos quais 25% já utilizou e deixou de utilizar. 

As questões de usabilidade são evidentes quando 17% dos inquiridos 

menciona não saber o suficiente para usar, bem como a perceção sobre 

a segurança e privacidade é relevante, com 27% das pessoas a 

considerar perigoso e com a sensação de que estão a ser vigiados.  

O Facebook é, no nosso estudo, a rede com maior número de 

utilizadores no segmento +65 anos, representando 67% no nosso 

universo de análise confirmando outros estudos realizados sobre os 

seniores e o mundo digital das redes sociais online (Ciboh, 2017; 

Ellison et al. 2007, 2009, 2011; Jung & Sundar, 2016; Marktest, 2018; 
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Rebelo, 2013; Vosner et al., 2016; Vroman et al., 2015; Wasserman et 

al., 2012). 

E, acompanhando a tendência de crescimento das redes sociais 

online, o WhatsApp foi referida como a segunda rede mais utilizada 

e, talvez, de não menos importância do nosso ponto de vista, quando 

se remete a análise para estudos de relacionamentos sociais e de 

isolamento social desta população, pois permite não só a troca de 

mensagens, mas também o compartilhar fotos, vídeos e fazer 

chamadas. A terceira escolha recai no YouTube levando-nos em crer 

que pelas suas características é uma forma de entretenimento e de 

ocupar o tempo descontraindo e seguindo atividades do seu interesse. 

Resultados que vão de encontro aos dados da Statista (2020) sobre as 

três redes sociais online mais utilizadas no mundo, embora com 

diferente ordem de adesão: o Facebook lidera, seguindo-se o YouTube 

e o WhatsApp. 

Funcionalidades e motivações de uso 

Perante as funcionalidades mais utilizadas destacam-se nesta 

investigação: enviar mensagens (90,2%); comentar publicações 

(posts) (69,8%); gostar/fazer like nas publicações de outros (68,9%); 

e receber/responder aos alertas de aniversários de amigos (57,9%). 

Dados que se assemelham aos resultados da Sociedade em Rede de 

2013 onde os seniores mantêm como principais interesses o envio de 
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mensagens, gostar/fazer likes e comentar publicações. 

Com estes resultados importa enumerar dois aspetos: a 

comunicação e o manter dos relacionamentos mediados pelas 

mensagens, pelos comentários nos posts e alertas dos aniversários; e 

um segundo, aliado ao entretenimento, ao ver o que os outros 

publicam, acabando por fazer likes e escrever comentários no seu 

mural que se associa a uma autoexpressão da sua forma de estar e do 

momento que vivem. 

É de sublinhar que as principais diferenças ao nível do género se 

encontram a um segundo nível das funcionalidades. Ambos gostam de 

comentar publicações (post) (F:70,1%; M:69,5%) e apoiar/aderir a 

causas (F:41,9%; M:42,4%), contudo os homens dão mais 

importância a criar/aderir a grupos (47,5%), e a procurar e fazer 

amigos/sugerir amigos (43,2%), enquanto as mulheres revelam maior 

interesse em criar álbuns fotográficos (48,7%) e divulgar eventos 

(43,6%).  

Ao nível das motivações que levaram os inquiridos a criarem o 

seu perfil nas redes sociais online são duas os principais: os 

relacionamentos e o comunicar. Sobre os relacionamentos é notória a 

relevância dada ao poder manter o contacto com pessoas que estão 

longe (69,8%), encontrar e manter o contacto com pessoas que já não 

veem há muito tempo (61,3%) e fortalecer os laços sociais que já 
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existem offline (58,3%). Porém, comunicar é um segundo fator 

motivacional pela possibilidade que redes sociais online auferem aos 

seniores através da partilha de pensamentos, comentários, vídeos, 

fotos (57,4%). Também, Madden (2010) demonstrou na sua 

investigação que, apesar do e-mail ser o principal meio que estes 

indivíduos utilizam para manter o contacto com amigos, familiares e 

colegas, muitos já contam com as redes sociais online para os ajudar 

nas suas comunicações e para compartilhar com a sua crescente rede 

de contatos, links, fotos, vídeos, notícias e atualizações sobre os seus 

estados diários. 

De referir, ainda, ao nível dos relacionamentos, que alguns 

inquiridos evocam o sentimento de inclusão digital pelo facto da sua 

adesão se dever a que a maioria das pessoas que conhecem estão 

nestes sites (47,2%) e para conhecerem novas pessoas (34,5%), indo 

de encontro ao que espelha o modelo de Vroman et al. (2015) onde 

num primeiro nível os fatores motivacionais de acesso às redes sociais 

online estão ligados às relações pessoais e de sociabilidade. Neste 

caso, também ao capital social “bridging”, pelo interesse em 

conhecerem novas pessoas (laços fracos), que muitas vezes se 

transformam em encontros pessoais, em auxílio e ajuda como 

evidenciado por Ellison et al. (2009; 2011) nos estudos de jovens e 

das redes sociais online. 
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Na interpretação dos motivos pelo género existem algumas 

diferenças. As mulheres dão maior relevância a encontrar e manter o 

contacto com pessoas que já não veem há muito tempo (57,6%) e em 

manter contacto com as pessoas que estão longe (53,7%), enquanto os 

homens dão maior valor em conhecer novas pessoas (54,3%), ao 

fortalecer os laços que já existem offline (52,6%) e porque a maioria 

das pessoas que conhecem está nestes sites (52,3%). Neste sentido, 

torna-se evidente que, na gestão dos laços nas redes sociais online, as 

mulheres dão maior importância à manutenção dos laços fortes e os 

homens valorizam mais os laços fracos. 

       O que procuram os seniores nas redes sociais online 

Em termos de comunicação e de informação, os principais 

interesses dos seniores no uso das redes sociais online, 

independentemente da frequência com que as utilizam são: ver 

fotografias dos familiares e amigos e porem-se a par do que andam a 

fazer (60,5%), aprofundar o conhecimento de assuntos relacionados 

com os seus interesses (46,8%), partilhar uma novidade (42,1%), 

partilhar pensamentos e ideias escrevendo no meu mural (38,3%), 

apoiar causas (31,8%), saber da vida dos seus conhecidos sem ter que 

perguntar diretamente (26,4%) e jogar (26,4%).  

No fundo as redes sociais online são um apoio social (Harper & 

Kelly, 2003), promovem a confiança e reciprocidade (Putman, 2000) 
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e as relações estabelecidas com os familiares e amigos que estão longe 

e fazem parte das suas redes são uma forma de estreitar estes laços 

fortes (Pervushin, 2015; Vroman et al., 2015) associados ao capital 

social “bonding”. 

Conclusão 

Numa sociedade em rede onde a tecnologia, a internet e as redes 

sociais online fazem parte do nosso dia a dia, o acesso a um mundo 

cada vez mais global, provoca mudanças paradigmáticas, sociais e 

culturais. Neste contexto, em Portugal, a população sénior tem uma 

taxa de exclusão muito elevada na sociedade em rede. Os dados da 

Pordata (2011) indicam que a população com mais de 65 anos 

representa cerca 2 milhões de pessoas e apenas cerca de 237 mil 

indivíduos acedem à internet. Nestas estatísticas não estão 

identificadas as pessoas que utilizam as redes sociais online, embora 

ambos os estudos, da ERC (2015) e da Obercom (2013), apontem para 

que cerca de metade dos utilizadores da internet têm perfil criado nas 

redes sociais online. 

Após uma análise de contextualização acreditamos que a 

qualidade de vida dos seniores pode beneficiar com a utilização das 

redes sociais online, ao nível das suas relações sociais e do acesso à 

informação e comunicação sobre o mundo, reafirmando a importância 
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para a sua inclusão numa sociedade em que o progresso tecnológico 

lidera (Castells, 2011, 2014; Cardoso, 2014; Páscoa e Gil, 2012). 

 

O Facebook é a rede maioritariamente utilizada pelos seniores em 

Portugal, tal como evidenciam outros estudos nacionais e 

internacionais (Ciboh, 2017; Ellison et al. 2007, 2009, 2011; Jung & 

Sundar, 2016; Marktest, 2018; Rebelo, 2013; Vosner et al., 2016; 

Vroman et al., 2015; Wasserman et al., 2012). Todavia, o WhatsApp 

e o YouTube vão ganhando expressão de utilização neste segmento 

etário. 

A perceção por parte dos seniores sobre a utilidade que as redes 

sociais online possam ter nas suas vidas é fundamental para a sua 

inclusão no mundo online. Para os que têm perfil criado e utilizam, 

percebe-se que o fazem para manter o contacto com quem está longe, 

conhecer indivíduos que estão nessas redes ou procurar e encontrar 

pessoas que já não veem há muito tempo (Jacob, 2007; Páscoa, 2017; 

Gibson et al. 2010; OberCom, 2013).  

Neste sentido e sustentados na revisão da literatura, consideramos 

que se torna pertinente fazer evoluir o campo de investigação futura 

para a relevância que as redes sociais online poderão ter no capital 

social do segmento +65 anos, e compreender melhor como estas são 

utilizadas ao nível do conhecimento, do lazer, do apoio social e do 
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impacto na solidão e na autoestima.  

Conhecer, interpretar e estudar o segmento sénior em Portugal na 

inclusão das redes socais online é contribuir com resultados 

pertinentes para a implementação medidas e aperfeiçoamento de 

programas de desenvolvimento social no âmbito da utilização das 

redes sociais online, tendo em conta a qualidade de vida e o bem-estar 

social dos seniores, como forma do combate à solidão, do aumento da 

autoestima, no estreitar das suas relações com os outros e, não 

esquecendo o mais importante, a integração do segmento +65 anos 

numa sociedade cada vez mais tecnológica e ligada online, num 

Portugal Digital.  
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Resumo 

Este artigo, procura refletir sobre questões relacionadas com o 

envelhecimento em contexto prisional, tais como, como as 

repercussões ao nível psicológico e emocional, perda de habilidades 

sociais e capacidades físicas na terceira idade. 

Serão apresentadas algumas teorias científicas, que estudaram o 

envelhecimento neste contexto. 
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Neste artigo, analisou-se a forma como algumas pessoas 

encaram a terceira idade. Numa análise reflexiva, procura-se 

compreender o impacto e efeito que um programa de aperfeiçoamento 

das habilidades sociais. 

 

Palavras-Chave: envelhecimento, contexto prisional, nível 

psicológico e emocional, habilidades sociais. 

 

Abstract 

This article seeks to reflect on issues related to aging in prisons, 

such as the psychological and emotional repercussions, loss of social 

skills and physical habilites in the elderly.  

Some scientific theories will be presented, which have studied aging 

in this context.  

In this article we looked at how some people view old age. In a 

reflexive analysis, one tries to understand the effect that a program of 

improvement of the social skills. 

  

Keywords: aging, prison context, psychological and emotional level, 

social skills 
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Introdução 

 

O ser humano fica durante muitos anos num estado de 

imaturidade física, dependente dos cuidados e proteção dos outros 

para sobreviver. 

Num espaço de tempo em que de uma criança aprende a andar e 

a correr com equilíbrio suficiente, a comunicar os seus medos, alegrias 

e necessidades, passa para adolescente, cheio de dúvidas, questões de 

identidade, mudanças físicas e emocionais. De adolescente a jovem, 

que procura construir um caminho de sonhos. Neste caminho, 

encontra elementos essenciais para concretização do seu projeto de 

vida. De adulto a idoso, esta espécie humana, regressa a um estado de 

dependência e proteção, tal como iniciou a sua vida (Carneiro, R., 

2014). 

O envelhecimento da sociedade acontece, devido ao declínio da 

mortalidade infantil e um aumento significativo da esperança média 

de vida. 

Na sociedade portuguesa, outro fator que contribui para o 

envelhecimento da sociedade portuguesa, tem a ver com o número de 

nascimentos por mulher em idade fértil, deixou de ser suficiente para 

garantir a renovação de gerações (Carmona, 2000). 
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De acordo com o Relatório do Observatório Permanente da 

Justiça Portuguesa (Gomes, 2003), a população prisional aumentou 

significativamente devido ao aumento da criminalidade mais grave, 

como por exemplo o furto qualificado e o tráfico de estupefacientes.  

No que respeita ao tipo de crime, e de acordo com este mesmo 

Relatório, sobressaem os crimes contra o Património com 52,12%, 

seguidos dos crimes com substâncias estupefacientes com 37,64%, e 

os restantes crimes 10,24%.  

Relativamente à idade dos detidos, verifica-se que está 

compreendida entre os 16 e os 78 anos de idade. 

Posto isto, verifica-se um aumento no número de pessoas idosas 

que cumprem pena nas prisões portuguesas. Isto acontece porque 

grande parte dos reclusos acaba por envelhecer no contexto prisional, 

perdendo as suas capacidades físicas, psicológicas e sociais (Gomes, 

2003). 

Nesta sequência, torna-se fundamental percebermos a razão pela 

qual os indivíduos com mais de 65 anos cometem crimes cuja 

penalização implica o cumprimento de pena de prisão.  

O estar preso nesta idade está relacionado com a dificuldade que 

os indivíduos têm no processo de adaptação ao envelhecimento. Sendo 

os principais crimes cometidos o homicídio qualificado, os abusos 

sexuais, as burlas, os delitos sexuais e o fogo posto. Apesar da 
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população reclusa mais envelhecida ainda constituir um grupo 

minoritário dentro do contexto prisional, é importante o seu 

reconhecimento como grupo específico dentro da total população 

reclusa, sendo importante pensarmos na sua reinserção.  

Nesta lógica, é a adaptação ao meio prisional, um dos trabalhos 

essenciais a ser feito uma vez que o idoso deve criar uma rede social 

e um pensamento construtivo sobre a sua vida e sobre o crime que 

cometeu (Fernandes, 2016). 

A reinserção do recluso na sociedade não será positiva se este 

trabalho não for realizado, diariamente enquanto o recluso está no 

estabelecimento prisional.  

Sendo assim importante, o treino das suas habilidades sociais para 

a facilitação da sua socialização. Contudo, a reinserção social implica 

um conjunto de adaptações que podem ser vividas de forma mais 

intensa em idade avançada. 

Esta adaptação pode ser prejudicada devido ao grande estigma 

que existe não só na realidade prisional, mas também na sociedade em 

geral, fazendo com que o ex-recluso sinta um duplo preconceito, 

sendo idoso e ex-recluso (Fernandes 2016). 

Segundo dados da PORDATA, é possível comprovar que existiu 

um aumento significativo do número de idosos reclusos, pelo que é 

cada vez mais emergente estar atento às necessidades destes reclusos, 
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para que no futuro a sua reinserção social ocorra de forma benéfica 

para o indivíduo. Devendo assim ser avaliadas as suas necessidades e 

capacidades, para que depois seja possível estabelecer objetivos para 

uma maior facilidade de reinserção (Fonseca, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Dados dos reclusos por grupo etário | Fonte PorData 

DGPJ/MJ 
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Fundamentação Teórica 

Os estudos científicos sobre o envelhecimento, como refere 

Fonseca (2006) ainda têm um peso pouco significativo na área da 

investigação. Assim, consideramos pertinente realizar um projeto de 

investigação-ação nesta área, aliado ao contexto prisional. 

Devido ao tempo que a população prisional, permanece privada 

da sua liberdade e atendendo às características específicas desta 

população, 

(…) numa perspetiva de corresponsabilização de toda a 

sociedade, [o contexto prisional] procura encontrar formas para 

a reinserção social dos reclusos, facultando-lhes o acesso ao 

trabalho, à formação profissional, à cultura e ao desporto e 

promovendo a melhoria da sua situação económica, prevenindo 

e combatendo situações de carência geradoras de exclusão 

social, (Direção Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, 

2016). 

 

Como refere Gonçalves (2000), os indivíduos que permanecem 

na prisão, são designados de reclusos que, 

“podem ser descritos como um grupo de indivíduos que são 

obrigados a viver em determinadas condições de espaço e clima 
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social, por um tempo igualmente determinado, mas bastante 

variável de indivíduo para indivíduo”  (Gonçalves,2000). 

 

Devido às mudanças sociais, económicas e políticas que foram 

ocorrendo, ao longo dos anos, o sistema prisional, sofreu alterações 

significativas. Face a estas mudanças, espera-se que a prisão 

desencadeie no recluso a consciencialização do seu comportamento 

desviante (Daatland, 2005) 

Neste sentido, surge uma necessidade de acompanhamento mais 

efetivo do recluso, com vista à sua possível reinserção na sociedade 

(Martins, 2012). No seguimento desta necessidade, a Organização das 

Nações Unidas e o Conselho da Europa, redigiram dois documentos 

que regulamentam as orientações que as prisões devem seguir. Estas 

diretrizes, seguem uma lógica de reeducação, de reinserção social e 

respeito pelos direitos humanos, designadamente, as Regras Mínimas 

para o Tratamento dos Reclusos (1977) e as Regras Penitenciárias 

Europeias (2006).  

É dentro desta lógica de reeducação, que surge o nosso projeto 

de investigação-ação, procurando compreender o impacto deste no 

envelhecimento e à luz de características como a perda de capacidades 

(Oliveira, 2005), processo psicológico do idoso, limitação das 

habilidades sociais. 
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No que concerne a este último fator, sabemos que um défice nas 

habilidades de interação, pode provocar consequências de 

desajustamento e transtornos psicológicos (Carneiro, 2014).  

 

Treino de Habilidades Sociais 

O THS é um procedimento de intervenção que integra um 

conjunto de técnicas derivadas da teoria de aprendizagem social, da 

psicologia social e da terapia cognitivo-comportamental e que se 

aplicam para que as pessoas adquiram habilidades que as permitam 

manter interações mais satisfatórias nas diferentes áreas da sua vida. 

Murta (2005) verificou que as técnicas empregadas 

compreendem: a indicação de instruções, reestruturação cognitiva, 

solução de problemas, ensaio comportamental, modelação, feedback 

verbal e em vídeo, tarefas de casa, relaxamento e, em caso de 

intervenções grupais, vivências/experiências. Em seu conjunto, estas 

técnicas, de acordo com Murta (2005), visam à modificação de 

componentes comportamentais, cognitivos e fisiológicos típicos dos 

deficits em habilidades sociais. 

O conceito de habilidades sociais, diz respeito, à existência de 

diferentes classes de comportamentos sociais no repertório do 

indivíduo para lidar de maneira adequada com situações interpessoais. 

As principais classes das habilidades sociais são: habilidades sociais 
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de comunicação; habilidades sociais de civilidade; habilidades sociais 

assertivas, de direito e cidadania; habilidades sociais empáticas; 

habilidades sociais de trabalho e habilidades sociais de expressão de 

sentimento positivo (Murta, 2005). As competências sociais são um 

conjunto de respostas e estratégias de resposta, que levam o indivíduo 

ao sucesso nas relações interpessoais, de forma adequada e sem 

prejuízo para os outros (Matos, Branco, Carvalhosa, Silva, & 

Carvalhosa, 2005). 

O THS, tem sido um método bastante utilizado para ensinar 

habilidades sociais para diferentes populações. Nesta perspetiva, 

pensamos que a aplicação dele em reclusos idosos, permitirá uma 

reinserção, na sociedade menos desajustada ou irá possibilitar um 

aperfeiçoamento das relações interpessoais entre reclusos. 

 

Descrição do Projeto de Investigação-Ação 

Este projeto nasceu no contexto da formação em 

psicogerontologia de que estamos envolvidos enquanto formadores e 

formandos e de uma aprofundada reflexão sobre a constatação da 

existência de indivíduos com mais de 65 anos que cometem crimes 

cuja penalização implica o cumprimento de pena de prisão. Depois de 

algumas pesquisas realizadas percebemos que o tempo que o recluso 

idoso passa no contexto prisional é o mesmo tempo em que vai 
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envelhecendo, perdendo assim as suas capacidades físicas, 

psicológicas e sociais. 

Consequentemente, a adaptação ao meio prisional é essencial ser 

feito integrado nesta problemática e nem sempre se torna fácil para 

estes indivíduos faze-lo em comparação com outros grupos de faixas 

etárias mais novas.  

O objetivo principal, passará necessariamente em ajudar o 

recluso/idoso a criar uma nova rede relacional/social, assim como dar 

oportunidade de promover/desenvolver um pensamento construtivo 

sobre a sua vida e sobre o crime que cometeu. Com este projeto de 

“treino de habilidades sociais”, pretende-se facilitar a sua 

socialização e, consequentemente, a sua futura reinserção. 

Objetivos do treino 

 Desenvolver as habilidades sociais 

 Promover a compreensão entre comportamentos assertivos, não 

assertivos e agressivos 

 Potencializar o conhecimento dos direitos humanos 

 Estimular a mudança de pensamento 

 Proporcionar o desenvolvimento de relações interpessoais 

 Desenvolver a autoestima, auto-conceito, autoconfiança e a 

auto-eficácia 

 Proporcionar um envelhecimento bem-sucedido 
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 Potenciar um melhor desempenho social nos diversos contextos 

 Fomentar as emoções e os afetos 

 

Público-alvo 

Os participantes neste projeto são adultos com mais de 60 anos, 

condenados e a cumprir pena prisional, podendo ser tanto do sexo 

feminino como do masculino. 

 

Desenvolvimento do Projeto 

Numa 1ª fase pretende-se apresentar o projeto junto dos 

responsáveis dos Estabelecimentos Prisionais, com o intuito de lhes 

dar a conhecer os objetivos e metodologias do projeto, para que 

futuramente este seja realizado, bem como fazer alterações adequadas 

de acordo com as realidades específicas de cada um dos 

estabelecimentos prisionais. 

Numa 2ª fase, será realizada uma ação de sensibilização junto 

dos reclusos e das suas famílias, com a finalidade de mobilizar os 

mesmos para a importância do desenvolvimento das habilidades 

sociais, para que tomem conhecimento do trabalho que será realizado, 

os objetivos do projeto, as suas vantagens, a sua metodologia e a 

duração. 
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Metodologia  

Neste programa serão utilizados vários recursos com o objetivo 

de criar um ambiente que potencie a aprendizagem de habilidades 

sociais, fazendo com que seja possível trabalhar em grupo, ter relações 

amorosas e profissionais e principalmente conseguir relacionar-se 

integrado nas regras sociais depois de sair da instituição prisional.  

A metodologia de ação privilegiada para atingir os objetivos, 

será a dinâmica de grupo. Pretende-se que as dinâmicas sejam 

realizadas no próprio ambiente prisional, devendo ser salas espaçosas 

para que seja permitido realizar qualquer tipo de dinâmica.  

Deverá de existir uma entrevista prévia com os participantes, 

para que seja possível estudar os casos de forma individualizada e a 

estabelecer objetivos de acordo com as necessidades de cada um.  

Para o recolhimento destes dados poderá ser utilizado o IHS 

(Inventário de Habilidades Sociais), que é um instrumento de fácil 

aplicação com o objetivo de caracterizar o desempenho social em 

diferentes situações como por exemplo no trabalho, na escola, na 

família, e no quotidiano, possibilitando assim um diagnóstico sobre a 

educação, a seleção de pessoal e sobre o treino profissional.  

É dividido por 5 fatores de avaliação, sendo eles: 
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 Fator 1: Enfrentamento com risco, este fator engloba conseguir 

discursar em grupo; declarar sentimentos amorosos e apresentar-se a 

outras pessoas.  

 Fator 2: Auto-afirmação na expressão de sentimento, este fator 

engloba agradecer elogios, elogiar familiares e expressar sentimentos 

positivos.  

 Fator 3: Conversação e desenvoltura social, este fator engloba saber 

encerrar uma conversação, reagir a um elogio e recusar pedidos 

abusivos.  

 Fator 4: Auto-exposição e desconhecidos e situações novas, este 

fator engloba fazer perguntas a desconhecidos e falar em público 

desconhecido.  

 Fator 5: Autocontrolo da agressividade, este fator engloba lidar com 

as criticas e cumprimentar o desconhecido. 

É importante que cada tarefa seja discutida no início da sessão, 

a partir de medidas de auto-registo e, em seguida, explicitado o tema 

do encontro aos participantes.  

Nesse momento será realizada uma exposição dialogada do tema 

relacionando com o que o grupo menciona quanto às suas 

dificuldades.  
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Tanto no momento da tarefa quanto na exposição do tema, as 

situações relatadas pelos participantes serão investigadas, para que 

seja possível identificar as habilidades sociais a melhorar e em 

conjunto com os participantes, procurar alternativas de resolução para 

as suas dificuldades.  

O passo seguinte consiste no treino da habilidade alvo da sessão, 

através de atividades de discussão, ocasião em que as respostas serão 

modeladas a partir da colaboração do grupo, utilizando diversas 

técnicas comportamentais, tais como modelagem, instrução e reforço 

diferencial.  

No final de cada sessão, os participantes realizarão uma 

avaliação, feita de maneira escrita, ou verbalmente e recebem uma 

tarefa de casa.  

Os participantes receberão uma carta que contêm, para cada 

encontro, definições das habilidades sociais e exemplos da sua 

aplicabilidade para os contextos.  

Nas sessões iniciais serão incluídas, como objetivos do treino, 

habilidades tais como as de observar, registar, interpretar, relacionar 

comportamentos a eventos antecedentes e consequentes, identificar 

articulações entre comportamento, sentimento e pensamento e 

atividades de quebra-gelo, fazendo com que seja possível estabelecer 

uma relação com os participantes.  
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As sessões intermediárias envolverão as habilidades de 

expressar sentimentos e empatia, prover feedback, elogiar e aceitar 

elogios, iniciar e manter conversação, abordar pessoas de autoridade, 

entre outras. As sessões finais do programa têm como objetivo a 

aprendizagem de habilidades de aceitar, fazer e rebater críticas, 

coordenar grupos de trabalho, falar em público e expor e defender as 

próprias ideias.  

Em todas as sessões serão destacadas as habilidades de identificar 

comportamentos verbais e não verbais, promover o feedback e 

expressar opiniões e sentimentos. 

 

Conclusão 

Além dos sofríveis elementos da presente vivência (aqueles que 

o contexto prisional traz ao idoso), devemos considerar também a 

somatória com o património vivencial passado (que a vida trouxe ao 

indivíduo durante a sua trajetória existencial). 

Será difícil envelhecer serenamente quando a vida passada foi 

ponteada pelos mais variados traumatismos, frustrações e dissabores. 

As vivências traumáticas anteriores são sempre máculas indeléveis da 

existência e, com o esvaziamento progressivo da energia vital, tornar-



 

80 

 

se-ão feridas emocionais abertas, diante de certas circunstâncias de 

vida. 

Na terceira idade, as ocorrências vivenciais sofríveis serão as 

maiores determinantes do estado emocional. O contacto social restrito, 

começa a ser promotor de uma inabilidade social ou de frágeis 

relações interpessoais. 

O recluso idoso é, de facto, considerado um inapto pela nossa 

sociedade, um incapaz crónico e um deficiente ocupacional 

irrecuperável, pelo que a sua reinserção na sociedade, deve ser gradual 

e treinada, para prevenir reincidências criminais e desajustamentos 

sociais. 

O THS será um facilitador não só de reinserção, mas de 

socialização consigo próprio e com o mundo que o rodeia. 

A aplicação e implementação do Programa em questão está a ser 

um processo complexo. Ainda não nos foi possível, pôr em prática a 

totalidade do programa, tendo em conta o objetivo inicial do estudo. 

No entanto, consideramos este projeto, viável, exequível e um 

excelente estímulo para melhorar a saúde física e mental dos idosos 

em contexto prisional.  

Espera-se que os resultados melhorem a capacidade funcional e 
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cognitiva dos idosos e, consequentemente, melhorar a sua qualidade 

de vida diária, através de sessões de atividade de estimulação 

cognitiva.  
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Resumo 

Diversos estudos têm demonstrado uma associação entre desemprego 

e piores indicadores de bem-estar, bem como que o desemprego afeta 

cada indivíduo de forma diferente. Assim, este estudo procura analisar 

o efeito do encerramento de uma empresa e da consequente perda de 
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emprego no bem-estar subjetivo dos indivíduos. Foram entrevistados 

dez ex-trabalhadores dos Estaleiros de Construção Naval de Viana do 

Castelo, aproximadamente dois anos após perderem o emprego. O 

processo de amostragem foi não probabilístico e decorreu da 

participação numa investigação quantitativa prévia. As entrevistas 

foram gravadas em formato áudio e transcritas, tendo a análise de 

conteúdo sido efetuada com recurso ao software N-Vivo 10. Os 

resultados evidenciaram uma diversidade de trajetórias após a perda 

de emprego. Enquanto uns experienciaram uma transição suave após 

a perda involuntária do emprego – consubstanciada no reingresso no 

mercado de trabalho, para outros a perda de emprego teve efeitos mais 

severos pois, passados dois anos, não conseguiram reintegrar o 

mercado de trabalho e apresentaram piores indicadores de bem-estar. 

Os resultados sugerem ainda que a duração mais prolongada do 

desemprego parece ter contribuído para agravar as emoções negativas 

dos participantes. O estudo permitiu verificar que os trabalhadores não 

estão protegidos de situações de desemprego nem das dificuldades a 

ele associadas numa fase tardia da vida ativa o que, atendendo ao 

crescente envelhecimento populacional, poderá ter importantes 

implicações políticas e sociais, particularmente no sentido de apoiar 

os decisores políticos na formulação de políticas sociais de emprego e 

de promoção do bem-estar orientadas para os trabalhadores mais 

velhos.  
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Palavras-chave: Perda de Emprego; Envelhecimento; Bem-estar. 

 

Abstract 

Several studies have shown an association between unemployment 

and worse indicators of well-being, as well as that unemployment 

affects each person differently. Thus, this study seeks to analyze the 

effect of the closure of a company and the consequent loss of 

employment on the subjective well-being of individuals. Ten former 

workers of the Shipyards of Viana do Castelo were interviewed, 

approximately two years after losing their jobs. The sampling process 

was non-probabilistic and resulted from participation in a previous 

quantitative investigation. The interviews were recorded in audio 

format and transcribed, and the content analysis was performed using 

the N-Vivo 10 software. The results showed a diversity of trajectories 

after job loss. While some experienced a smooth transition after the 

involuntary loss of employment – embodied in the re-entry into the 

labor market, for others the loss of employment had more severe 

effects because, after two years, they failed to reintegrate the labor 

market and presented worse indicators of well-being. The results also 

suggest that the longer duration of unemployment seems to have 

contributed to aggravate the negative emotions of the participants. The 

study showed that workers are not protected from unemployment or 
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the difficulties associated with it at a late stage of active life, which, 

in view of the growing population, could have important political and 

social implications, particularly in order to support policy makers in 

formulating social employment policies and promoting welfare 

targeted at older workers. 

Keywords: Job Loss; Aging; Well-being. 

 

 

Introdução 

O desemprego tornou-se um fenómeno incontornável das 

sociedades ocidentais contemporâneas. Efetivamente, com o 

envelhecimento demográfico, o envelhecimento da mão-de-obra e os 

processos de reestruturação industrial decorrentes do capitalismo 

globalizado e da transformação para uma economia de serviços, os 

sistemas de emprego têm vindo a apresentar, ciclicamente, crises mais 

ou menos profundas que se manifestam no aumento do desemprego e 

na generalização de precaridades e descontinuidades nas relações 

laborais (Giddens, 2014). Tal como Beck (2000) tinha anteriormente 

referido, o desemprego é uma consequência clara das transformações 

globais que têm ocorrido no mundo do trabalho, decorrentes sobretudo 

das mudanças nos processos produtivos, da reestruturação das 

empresas e da precarização das relações de trabalho.  
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Nesta linha, assumindo que o emprego constitui um dos fatores 

mais utilizados para descrever a situação económico-social dos países 

– especialmente durantes períodos de recessão – mas também uma 

forma de participação na sociedade, contribuindo para a definição de 

uma identidade social numa sociedade em que ter emprego é a norma 

(Hiswals et al. 2017), a perda do mesmo tem naturalmente 

consequências para os que deixam de estar ativos. Com efeito, o 

desemprego tem implicações no bem-estar dos indivíduos. Estas 

implicações, tendencialmente de carácter negativo, estão desde logo 

relacionadas com uma maior instabilidade na vida quotidiana e com a 

fragmentação de projetos pessoais e profissionais que colocam os 

indivíduos em situação de risco social e vulnerabilidade aumentada.  

A este propósito, a literatura tem demonstrado que, nas 

sociedades modernas, a identidade e o estatuto social dos indivíduos 

são fortemente influenciados pela participação no mercado de trabalho 

e que a perda involuntária do emprego pode contribuir para 

sentimentos de fracasso, ameaçar a identidade individual (Gallie & 

Paugam, 2000) e afetar negativamente o bem-estar e a qualidade de 

vida do indivíduo na medida em que pode colocar em causa a sua 

segurança financeira, o reconhecimento social e as relações 

interpessoais (Kunz, 2004). Também Giuntoli et al. (2015) 

verificaram que a saúde mental era afetada pelos constrangimentos 

financeiros associados à perda de emprego, bem como pela perda do 
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papel social e pelas alterações na estruturação do tempo/rotinas 

diárias, conduzindo a situações de desmotivação e crises identitárias. 

Estas funções psicológicas associadas ao emprego (e.g., estruturação 

da vida diária, contactos sociais, estatuto e identidade social) tinham 

sido já utilizadas para explicar as consequências do desemprego no 

Modelo de Privação latente de Jahoda (1982). Com efeito, estas 

funções são, de acordo com Paul e Moser (2009), necessidades básicas 

que precisam de ser satisfeitas para manter o bem-estar psicológico 

dos indivíduos. Nesta linha de pensamento, a perda de emprego, 

particularmente quando é involuntária, faz com que os indivíduos 

sejam privados do seu salário, mas também das funções latentes do 

emprego o que, por sua vez, conduz a um declínio do sentimento geral 

de bem-estar. É importante ressaltar que o modelo de Jahoda (1982) 

sugere também que as pessoas em situação de desemprego que 

encontram outras formas de alcançar estes benefícios latentes 

manifestam menos consequências negativas face à perda de emprego.  

A este propósito, a meta-análise realizada por McKee-Ryan et al. 

(2005) sugere que os indivíduos que, em situação de desemprego 

procuram manter as suas rotinas diárias, apresentam níveis mais 

elevados de bem-estar psicológico. A estruturação do tempo constitui 

assim um recurso de coping que permite suavizar as consequências 

negativas do desemprego, reforçando a premissa do modelo de Jahoda 

(1982). Esta associação pode dever-se ao facto de os desempregados 
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que mantêm as suas rotinas e um sentido de propósito simularem 

condições de vida próximas das que tinham quando estavam 

empregados e, consequentemente, poderem usufruir dos benefícios 

latentes do emprego. 

O conceito de bem-estar está tradicionalmente associado à 

psicologia pelo que a ênfase tem sido colocada no bem-estar mental, 

ou seja, em termos da existência ou não de doenças mentais. No 

entanto, nas últimas décadas, a investigação tem-se estendido a outros 

domínios científicos. No presente estudo, o bem-estar é definido como 

bem-estar físico e psicológico incluindo perceções de qualidade de 

vida. 

 Pretende-se, portanto, contribuir para uma melhor compreensão 

das experiências de desemprego involuntário e da perceção de bem-

estar de indivíduos que, involuntariamente, perderam o seu emprego 

numa fase tardia da sua vida ativa.  

 

Materiais e Métodos 

Recorreu-se a uma abordagem qualitativa no sentido de melhor 

compreender a experiência de desemprego involuntário e os seus 

efeitos no bem-estar percebido dos participantes. O estudo foi 

desenvolvido no contexto da reprivatização dos Estaleiros Navais de 
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Viana do Castelo (ENVC) e consequente despedimento dos seus mais 

de 600 trabalhadores. 

As entrevistas semiestruturadas foram conduzidas junto de 10 ex-

trabalhadores dos ENVC, tendo sido construídas a partir da análise 

dos resultados obtidos com uma investigação de natureza quantitativa 

previamente desenvolvida. Todos os entrevistados eram do sexo 

masculino e tinham idades compreendidas entre os 26 e os 63 anos de 

idade. Seis dos entrevistados permaneciam em situação de 

desemprego no momento de recolha de dados (aproximadamente dois 

anos após a perda de emprego) e quatro tinham já reintegrado o 

mercado de trabalho.  

Os participantes foram contactados via telefone e informados 

sobre os objetivos do estudo, propósito da sua participação, bem como 

acerca da confidencialidade, privacidade e anonimato das respostas. 

Foi solicitada a gravação da entrevista em formato áudio, 

expressamente autorizada no documento de Consentimento 

Informado. A duração das entrevistas variou entre 20 e 45 minutos, 

tendo a recolha de dados decorrido entre novembro de 2016 e julho de 

2017. 

Relativamente à análise dos dados, foi utilizado o programa N-

Vivo 10. Em termos de exploração dos dados recolhidos, optou-se por 

uma análise indutiva de verificação, na medida em que a análise de 
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conteúdo serviu para aprofundar os dados quantitativos previamente 

recolhidos e analisados (Carmo & Ferreira, 2008). Em termos 

metodológicos optou-se por recorrer à proposta de Creswel (2013).  

 

Resultados 

Os resultados evidenciam uma diversidade de trajetórias após a 

perda de emprego, sendo que apenas quatro dos participantes se 

encontravam empregados no momento da recolha de dados. Os 

restantes seis, mais velhos, permaneciam desempregados – 

consubstanciando situações de desemprego de longa e muito longa 

duração. 

A perda de emprego foi descrita como um evento disruptivo uma 

vez que, após o choque, os participantes não sabiam o que fazer nem 

como lidar com a situação: 

Senti uma revolta enorme, uma revolta no meu coração. 

Senti-me muito mal. Foram muitos anos a trabalhar nos 

Estaleiros e depois saber assim que ia ser despedido, foi 

um choque para mim. (participante 3) 

Os ex-trabalhadores sentiram-se sem rumo, perdidos e 

profundamente tristes: 

No fundo fiquei desamparado. Ficou aquela gente toda 

desamparada. Não sabia o que fazer. (participante 3) 
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Como é que eu hei-de dizer… Foi como se alguém 

morresse. (…) Uma morte de uma pessoa querida, pronto. 

(participante 7) 

Os sentimentos de tristeza, incerteza, angústia e pânico marcaram 

profundamente o discurso dos participantes quando se referiam ao 

momento em que receberam a notícia: 

Senti-me muito triste. Muito triste. (participante 5) 

O meu pensamento foi um pouco de tristeza e ao mesmo 

tempo de pânico. (participante 8) 

Tristeza. Tristeza e muita incerteza, foram momentos de 

alguma angústia e que nos levou na altura a pensar e 

repensar muito bem qual seria o nosso futuro. (participante 

9)  

Ao longo do período de desemprego estes sentimentos parecem 

ter-se agravado, sobretudo no caso dos participantes que permaneciam 

desempregados:  

O futuro? Isso é que eu não sei. O futuro não sei. Eu sei lá 

o futuro. (…) O mundo dá tantas voltas e eu pronto, eu era 

uma pessoa muito feliz. Há uns anos atrás, muito feliz 

mesmo, muito feliz. Mas as coisas vão mudando, não é? 

(participante 10) 
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A dificuldade em antecipar e preparar o futuro revelou-se 

stressante e angustiante. Levou os participantes a ter receio das 

condições de uma reforma antecipada e, por consequência, de como 

seriam vividos os anos seguintes, a ponderar deixar a família e emigrar 

na procura de melhores condições de vida, a sentirem-se tristes e 

desamparados. A perda de emprego colocou o futuro seriamente em 

causa – não apenas o dos ex-trabalhadores, como também o das suas 

famílias. De facto, a perda de emprego conduziu a uma série de 

alterações na vida dos ex-trabalhadores que, naturalmente, 

influenciaram o seu bem-estar. Ainda que a natureza das mudanças 

tenha sido diversa, alguns aspetos se destacaram sobremaneira: as 

rotinas de vida diária, a qualidade e intensidade das relações familiares 

e de amizade e as alterações em termos do rendimento económico do 

agregado familiar. 

(1) Rotinas de vida diária 

A perda de emprego foi, no entender dos participantes, um 

acontecimento negativo e desestruturante. A ausência de uma rotina 

de vida diária conduziu a sentimentos de inutilidade, desprestígio, 

desvalorização e, por vezes, discriminação. Um dos participantes 

referiu sentir-se inútil, “um vegetal. Encostado, (…) que já não serve 

para nada!” (participante 10). 
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Identificaram-se situações em que as alterações nas rotinas de 

vida diária podem ter contribuído para situações de consumo 

excessivo de álcool: 

Digo-lhe que por vezes bebia porque não me sentia bem. 

Aqueles tempos em que um homem sabe que nada lhe 

corre bem. Foi uma fase complicada. (participante 4) 

Com efeito, no que diz respeito à estruturação do tempo, o 

discurso dos participantes que se mantinham desempregados sugere 

uma ausência de rotinas de vida e um aumento do tempo livre. Os dias 

eram passados sem que houvesse um propósito específico: “não, não 

tenho (uma rotina). Eu saio de casa e venho por aqui, vou ali beber um 

café, leio o jornal e vou para casa. É uma coisa que já é meio dia, já 

passou 4 horas” (participante 1).  

Para além da manutenção de tarefas assumidas antes da perda de 

emprego ou o início de outras novas, os ex-trabalhadores 

aproveitavam também o tempo ‘livre’ para se envolverem em 

atividades desportivas ou outras que lhes dessem prazer. 

Por sua vez, os ex-trabalhadores que tinham já reintegrado o 

mercado de trabalho, manifestaram o regresso às rotinas que tinham 

antes do seu despedimento, mesmo que se encontrassem agora a 

trabalhar noutra empresa.  

(2) Qualidade e intensidade das relações familiares e de amizade 
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Relativamente à qualidade e intensidade das relações familiares, 

alguns dos ex-trabalhadores referiram sentir melhorias em termos da 

qualidade das relações devido, em parte, a disporem de mais tempo 

para estar com os filhos e familiares mais próximos. No entanto, 

outros referiram sentir problemas e discussões familiares provocados 

precisamente por terem mais tempo livre: 

Estar em casa, quer dizer, estar aquela pessoa em casa sem 

trabalhar (…) Há já algumas discussões, não é? (…) 

Quando uma pessoa está a trabalhar, vê-se ao final do dia, 

mas quando uma pessoa não está a trabalhar, vê-se mais 

vezes (…) é normal (participante 10). 

Com efeito, dispor de mais tempo não foi vivenciado da mesma 

forma por todos os ex-trabalhadores entrevistados, existindo casos em 

que esse aspeto foi aproveitado de forma positiva evidenciando a 

adoção de estilos de vida diferentes daqueles que tinham antes da 

perda de emprego. A exemplo disso, dois dos entrevistados referem 

mudanças positivas após a perda de emprego: 

Foi também nessa altura que casei, constituí família, 

comecei a estudar e a licenciar-me. Aproveitei o facto de 

ficar desempregado para abraçar novos desafios. 

(participante 9) 
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Depois de tudo o que passei tenho melhor qualidade de 

vida. Tenho uma melhor relação familiar, tenho mais 

tempo para a família. Esqueci esse mau momento em que 

vivi. (participante 4) 

Do mesmo modo, no que diz respeito às relações de amizade 

verificaram-se, mais uma vez, diferentes dinâmicas vivenciadas pelos 

ex-trabalhadores. Se uns referem ter mantido os laços de amizade, 

mesmo com ex-colegas de trabalho, outros referem o afastamento das 

relações significativas provenientes do contexto de trabalho. 

Das situações vivenciadas pelos ex-trabalhadores salientam-se 

ainda casos em que ambos os elementos do casal experienciaram uma 

perda involuntária do emprego durante o mesmo período, constituindo 

exemplos particularmente gravosos da perda de emprego. Num dos 

casos, ambos os elementos do casal perderam o emprego quase 

simultaneamente e não conseguiram regressar ao mercado de trabalho 

nos anos seguintes. 

Num outro caso, num primeiro momento, a esposa não tinha uma 

atividade profissional, ocupando-se do cuidado da casa e dos filhos. 

Porém, com a perda do emprego por parte do marido, esta sentiu 

necessidade de iniciar uma atividade profissional para apoiar a 

família. Apesar da necessidade de ajustamento, esta foi uma mudança 
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difícil de gerir por parte do participante uma vez que implicou aquilo 

que sentiu como uma inversão de papéis: 

Senti-me inútil, ver que até a minha mulher teve de deixar 

a educação dos nossos filhos para ir trabalhar, para pagar 

contas, e eu a tentar arranjar trabalho e não conseguia, 

ficava em casa. (participante 4)  

(3) Alterações em termos do rendimento económico do agregado 

familiar 

No que diz respeito ao rendimento económico do agregado 

familiar, os relatos dos participantes remetem para uma diminuição 

significativa do dinheiro disponível - quer os que reintegraram o 

mercado de trabalho, quer os que se mantinham desempregados. Este 

aspeto foi salientado pelos participantes como algo que condicionou a 

sua qualidade de vida, nomeadamente a sua capacidade para manter o 

estatuto socioeconómico prévio à perda de emprego e para tomar 

decisões com impacto financeiro. Todos os participantes referiram 

que nos ENVC o seu nível de rendimento era superior ao registado no 

momento de recolha de dados:  

Vi o meu rendimento mensal drasticamente diminuído e 

todas as regalias que usufruí durante anos nos Estaleiros, 

vi durante o desemprego esfumarem-se. (participante 9) 
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Senti algumas a nível financeiro porque o que era pago no 

desemprego não era o mesmo que era pago pela empresa. 

Só por aí já se sente logo uma diferença a nível monetário. 

(participante 8) 

Este foi de facto o aspeto que mais parece ter afetado o bem-estar 

e qualidade de vida dos ex-trabalhadores entrevistados. Com efeito, 

são vários os excertos que salientam este tema: 

Ai, (a qualidade de vida) foi afetada foi. (…) Foi… A 

dificuldade é que houve uma redução do orçamento 

familiar” (participante 6) 

A nível de qualidade de vida baixou um bocado. (…) Nota-

se que tenho que fazer outro tipo de ‘ginástica’, não é?” 

(participante 7) 

Por sorte ela foi formada quando o estaleiro acabou e hoje 

eu notava que se estivesse no desemprego para a minha 

filha estudar, mas não conseguia, não conseguia dar 

seguimento aquilo.” (participante 1) 

Continuei na mesma, mas não é aquela vida que eu estava 

a fazer” (participante 5). 

Há, no entanto, dois participantes que referem que após a perda 

de emprego a sua qualidade de vida melhorou – eventualmente porque 

dedicavam antes muito do seu tempo ao trabalho e, no momento da 
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recolha de dados, podiam usufruir desse tempo para cuidar de si 

mesmos e estar com a família e/ou porque, tendo ultrapassado uma 

situação stressante (o desemprego) com o apoio da família, isso os 

uniu e reforçou os laços já existentes. Um dos participantes referiu 

inclusivamente: “(…) depois de tudo o que passei tenho melhor 

qualidade de vida. Tenho uma melhor relação familiar, tenho mais 

tempo para a família” (participante 4). 

Por fim, outro dos participantes considerava que não se trata 

especificamente de ter melhor ou pior qualidade de vida, mas sim ter 

mais tempo para si, “mais tempo para estar com um amigo (…). Mais 

tempo para passear e descansar” (participante 3). 

Deste modo, pode considerar-se que as várias alterações ocorridas 

na vida dos ex-trabalhadores na sequência da perda de emprego se 

refletiram na sua perceção de bem-estar individual. 

 

Discussão 

Este estudo procurou compreender como os ex-trabalhadores dos 

ENVC experienciaram a perda involuntária de emprego e de que 

forma este evento se refletiu na sua perceção de bem-estar. 

Verificamos que a perda de emprego foi sentida pelos participantes 

com grande pesar e sofrimento, a que deram lugar sentimentos de 

tristeza, incerteza e angústia relativamente ao futuro. A perceção de 
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prejuízo associado à perda de emprego é evidente, particularmente no 

que diz respeito aos aspetos financeiro (em termos da redução do 

rendimento do agregado familiar com o final do subsídio de 

desemprego ou com a transição para a reforma – com penalizações) e 

familiar (manifestada por exemplo na incapacidade de apoiar os 

filhos).  

Este resultado é claramente coerente com a literatura no domínio 

que sugere que, quando comparada com outros eventos stressantes tais 

como o divórcio, viuvez, casamento ou nascimento de um filho, a 

perda do emprego apresenta consequências mais prolongadas no que 

diz respeito ao bem-estar (Clark et al. 2008; Lucas, 2007; Oesch & 

Lipps, 2012) dos indivíduos. A investigação evidencia não só a 

existência de perdas significativas no que diz respeito à satisfação com 

a vida ao longo do período de desemprego (Lucas et al. 2004; 

Winkelmann, 2008), mas também posteriormente. De facto, as 

pessoas em situação de desemprego tendem a não regressar aos níveis 

de bem-estar prévios à perda de emprego – mesmo depois de 

reintegrarem o mercado de trabalho (Lucas et al. 2004; Clark et al. 

2008; Knabe & Rätzel, 2011; Oesch & Lipps, 2012; Young 2012). 

Brand (2015) e Burgard, Brand e House (2009) sugerem que esta 

discrepância em termos dos níveis de bem-estar antes e após a perda 

de emprego pode ser parcialmente explicada pelas características do 

novo emprego. Dolan, Layard e Metcalfe (2011) acrescentam uma 
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outra possível explicação: a perda de emprego afeta outros domínios 

de vida para além da situação ocupacional e, por isso, tem efeitos de 

longa duração. Estas consequências do desemprego têm vindo a ser 

definidas como “scarring effects” uma vez que deixam marcas 

duradouras nos indivíduos (Komp, 2015). 

Com efeito, a ausência de uma rotina de vida diária – 

consequência da perda de emprego e dos seus benefícios latentes – 

conduziu os participantes a uma situação de desestruturação dos 

tempos de vida e perda de propósito. Para além disso, a diminuição do 

rendimento disponível do agregado familiar parece também ter 

conduzido a sentimentos de stress, insegurança e preocupação face ao 

futuro. Tal parece consistente com as evidências de um outro estudo 

qualitativo que explorou o impacto do desemprego involuntário na 

vida quotidiana e no bem-estar mental de indivíduos em situação de 

desemprego (Giuntoli et al. 2015). Os autores verificaram que os 

participantes se referiam frequentemente à situação financeira como 

uma fonte de stress associada à experiência de desemprego. De igual 

modo, a perda do papel social e as alterações em termos da estrutura 

do tempo de vida diária e das rotinas foram assinalados também como 

efeitos negativos do desemprego na sua vida quotidiana.  

Tal como Strandh (2000) sugere, a qualidade de vida, a longo 

prazo, parece depender de como os indivíduos desempregados lidam 

com a perda de emprego, sendo que os indivíduos que permanecem 
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desempregados por maiores períodos têm maior probabilidade de 

sofrer danos permanentes. Com efeito, as diferenças entre os ex-

trabalhadores dos ENVC empregados e desempregados no momento 

da recolha de dados observam-se não só nos níveis de bem-estar, mas 

também na forma como antecipam o futuro. Tendencialmente, os 

indivíduos desempregados têm maior dificuldade em perspetivar o 

futuro. No seu entendimento, este ficou claramente condicionado, 

comprometido pelo desemprego. 

As conclusões do presente estudo vêm também corroborar a 

teoria de Jahoda (1982) de que o emprego apresenta, para além do 

rendimento, muitos benefícios não económicos, tais como status 

social, sentimento de pertença, contatos sociais, estruturação do 

tempo, objetivos comuns, entre outros. Na mesma linha, Nordenmark 

e Strandh (1999) concluem que os aspetos psicológicos e económicos 

do emprego são nucleares para o bem-estar mental e que, portanto, 

podem afetar os indivíduos desempregados de diversas formas. Van 

der Meer e Peter (2014) referem inclusivamente que um dos principais 

fatores que afeta o bem-estar subjetivo dos indivíduos é ter ou não 

emprego.  

De facto, o desemprego faz hoje parte da vida das pessoas, cujos 

percursos de precaridade no emprego se pautam também pela vivência 

recorrente do desemprego. Assim, o desemprego continua a ser um 

dos maiores desafios das sociedades industrializadas. Para além das 
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repercussões económicas e sociais, as questões relativas à experiência 

individual de desemprego têm atraído uma atenção crescente. O 

desemprego involuntário continua a ser um fenómeno estrutural e 

desestruturante – quer do ponto de vista individual, quer do ponto de 

vista social – e cada vez mais indivíduos, em algum momento da sua 

trajetória profissional, experienciam períodos mais ou menos 

prolongados de desemprego. 

Acresce ainda o facto de que muitos destes ex-trabalhadores 

tinham, quando foram despedidos, idades que não facilitam o seu 

regresso à vida ativa, constituindo um grupo de risco. A idade, 

associada aos baixos níveis de qualificação, pode contribuir para 

quadros de intervenção complexos e marcados por extrema 

vulnerabilidade.  

Considera-se nuclear promover a investigação, a discussão e a 

reflexão acerca da relação emprego-desemprego e das variáveis que 

podem interferir no modo como cada um experiencia a situação, bem 

como o enfoque na preservação e rentabilização do capital humano. 

Em jogo está não só o bem-estar dos indivíduos desempregados, das 

suas famílias e da sociedade como um todo, como também o futuro do 

próprio Estado Social pois estamos perante uma sociedade cada vez 

mais envelhecida, mais qualificada e detentora de competências a 

quem se precisam garantir condições de usufruto de uma vida com 

bem-estar. 
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Resumo 

Partindo da importância cada vez maior da afirmação dos projetos 

socioeducativos para seniores, constitui-se como objetivo perspetivar 

no contextos atuais o envelhecimento bem-sucedido como eixo 

norteador para a melhoria da qualidade de vida das populações, num 

foco alargado, e das famílias e dos indivíduos, num foco mais 

individualizado. São considerados alguns Novos Desafios do 

Envelhecimento para a Qualidade e a Capacitação numa visão 

multidisciplinar, dados Portugueses e ímpares da Região Centro, e por 

último, especificamente algumas características da Intervenção Socio-

Emocional e Cognitiva e da Intervenção Psicológica em Grupo. 
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Palavras-chave: Capacitação; Educação; Intervenção Gerontológica; 

Qualidade de Vida. 

 

Abstract 

Starting from the increasing importance of affirming socio-

educational projects for seniors, the objective is to envisage, in the 

national and global context, successful aging as a guiding axis for 

improving the quality of life of populations, in a wide focus, and of 

families and individuals, in a more individualized focus. New Aging 

Challenges for Quality and Training are listed in a multidisciplinary 

view, data from Portugal and the Central Region, and finally, 

specifically some characteristics of Socio-Emotional and Cognitive 

Intervention and Psychological Intervention in Group. 

Keywords: Training; Education; Gerontological Intervention; 

Quality of life. 

 

“O fio condutor das ideias, ideias tão só, emana do diálogo entre 

interação e estrutura, isto é, do reconhecimento de que a 

subjetivação do indivíduo e a matriz dos contextos sociais, ambas 
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contam.” Pereira (2012, p. 13). 

 

Novos Desafios do Envelhecimento para a Qualidade e a 

Capacitação  

Nos últimos anos tem-se assistido ao aumento da longevidade 

humana, acarretando um aumento nos índices de dependência 

(Ribeiro & Paúl, 2011). De acordo com Rosa (2020, p.27), “ainda não 

sabemos qual é o limite biológico máximo da vida humana, embora 

ele exista. A pessoa mais longeva de que há registo é Jeanne Calment, 

uma francesa que morreu aos 122 anos, em 1997” (…) “Os avanços 

da ciência e as melhorias das condições de vida e de saúde das 

populações conseguiram o feito, não de evitar a morte, mas de a adiar 

para idades mais tardias da vida, pelo que a longevidade da população 

(e não a humana) está a aumentar.” (Rosa, 2020, p.27). 

Segundo com Rosa (2020), apesar do envelhecimento 

demográfico já ter adquirido uma dimensão mundial, são os territórios 

mais desenvolvidos que apresentam esperanças de vida mais elevadas 

e que apresentam maiores níveis de envelhecimento populacional, 

onde a Europa revela ser a região mais envelhecida do mundo. 

Assiste-se assim à institucionalização em fases mais avançadas e de 

maior dependência relacionada em grande parte das vezes devido a 

processos demenciais e a necessidade de ajuda no que diz respeito às 
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atividades de vida diária e atividades instrumentais. De acordo com 

Paúl e Ribeiro (2012) identificam-se ainda a necessidade da 

implementação de cuidados específicos à pessoa idosa, no sentido de 

garantir que esta tem acesso a serviços de Qualidade de Vida 

relacionada com a Saúde.  

 

 

Contexto de Portugal e da Região Centro 

De acordo com a Estratégia Nacional de Envelhecimento Ativo e 

Saudável 2017-2025 (Direção Geral de Saúde, 2017), muito embora o 

aumento da longevidade da população portuguesa seja um facto 

apreciável, a qualidade dos anos de vida ganhos apresenta ainda um 

potencial para melhorar. Como em todo o país, a região Centro de 

Portugal tem revelado nas últimas décadas um “progressivo 

envelhecimento demográfico, em função da diminuição da população 

jovem e em idade ativa e do aumento do número de pessoas idosas 

devido ao aumento significativo da esperança média de vida” 

(Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, 

2018, p. 4-5). A Região Centro é uma das regiões mais envelhecidas 

de Portugal, característica que tem tendência a acentuar-se. “Em 2017, 

a região apresentava um índice de envelhecimento de 194 (por cada 

100 jovens a região tinha 194 idosos) superior à média nacional (155), 
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o que contrasta com um índice de envelhecimento de 144 em 2007”  

(…). “Todavia, a região Centro tem procurado dar respostas,  

através    

de diversas entidades, a esta nova realidade e tem sabido  

apresentar-se, com projetos e iniciativas inovadores e de  

qualidade” segundo Comissão de Coordenação e  

Desenvolvimento Regional do Centro 2018, p. 5). 

Apresentando também dados da Pordata (2020), assistimos a um 

grande aumento da dependência de idosos no período compreendido 

entre 2001 e 2019, em todas as categorias territoriais consideradas da 

tabela 1 em análise, dados de acordo com a versão 2013 da 

Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos 

(NUTS) sobre Índice de Dependência de Idosos. 

 

Tabela 1 – Índice sobre Dependência de Idosos 2001-2019 de 

acordo com a versão 2013 da Nomenclatura das Unidades Territoriais 

para Fins Estatísticos (NUTS). 
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Territórios 2001 2019 

Portugal Continental 24,6 34,8 

Norte 20,5 31,1 

Centro 30,1 38,5 

Área Metropolitana de Lisboa 22,4 35,3 

Alentejo 35,3 41,1 

Algarve 28,2 34,4 

Região Autónoma da Madeira 20,6 24,1 

Região Autónoma dos Açores 19,8 21,2 

 

Trabalho em Rede e em Parceria 

Remetendo para a necessidade de trabalhar em parceria com as 

equipas, a pessoa e a família, importa abordar o papel desta última 

num envelhecimento gratificante e ativo. Envolver a família tanto 

quanto possível na intervenção delineada, nomeadamente na 

intervenção direcionada à estimulação e manutenção cognitiva, 

capacita a mesma de conhecimentos e materiais a que possa aceder 

para ela mesmo poder realizar atividades de estimulação cognitiva 

(Duarte, 2019). Este envolvimento é tão fundamental para a pessoa 

idosa, como para a própria família que sente como dando um maior 
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suporte ao idoso. Assim, em paralelo com a estimulação cognitiva 

realizada em sessão individual, devendo esta ter uma periodicidade 

definida de acordo com as necessidades identificadas na pessoa, é 

dada formação ao familiar mais próximo, com maior presença física e 

disponibilidade mental e emocional para se tornar um colaborador e 

realizar atividades junto com a pessoa idosa (Duarte, 2019). 

 

Intervenção e Intergeracionalidade 

O interesse progressivo nas práticas intergeracionais constitui-se 

como resposta para às mudanças demográficas substanciais da nossa 

sociedade que “ao dissolverem a estrutura familiar tradicional levam 

ao declínio da cidadania ativa, (…) à individualização e ao aumento 

da segregação dos mais velhos na sociedade” (Pinto, 2008, p. 6). De 

acordo com o Eurobarómetro de 2008, 85% dos cidadãos da União 

Europeia consideraram favorável o apoio financeiro na promoção de 

iniciativas e projetos que unisse os jovens e os idosos. 

Nalguns estudos, no que concerne à opinião dos idosos sobre o 

que poderia melhorar a sua solidão, ressaltam atividades também 

intergeracionais e que permitam um convívio saudável, recreativo, 

lúdico e criativo tais como passeios, danças, trabalhos manuais, 

convívios e as atividades diversas, sendo mais citadas aquelas em que 

se privilegiam a comunicação e o divertimento (Kamiya, Doyle, 
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Henretta & Virmonen, 2014).  

Atualmente, o idoso deseja “uma nova imagem social, de idoso 

ativo, que lhe permita viver os restantes anos, integrado numa 

sociedade em que a produtividade se tornou essencial” (Azeredo & 

Afonso, 2016, p.323). 

Weiss (1957), citado por Pocinho, Farate e Dias (2010) e por Neto 

(2006) distingue solidão social “em que a pessoa se sente só e 

insatisfeita por causa da falta de rede social (amigos, família e pessoas 

conhecidas) e solidão emocional (em que o indivíduo está só e 

insatisfeito, por falta de uma relação pessoal íntima”. 

 

Intervenção Socio-Emocional e Cognitiva 

Na Intervenção Psicológica Individual, de âmbito emocional, 

podendo existir ou não psicopatologia associada, a pessoa idosa pode 

apresentar sofrimento emocional sem a existência de uma depressão, 

o que não invalida a necessidade de uma intervenção individual 

assente num ambiente social tranquilo, sigiloso, empático, seguro, 

ausente de preconceitos e juízos de valor. É imprescindível que a 

pessoa se sinta válida e acolhida na sua dor. A avaliação realizada deve 

estar alerta para a pessoa como um todo, não descurando dos sintomas 

psicopatológicos, nem dos indicadores subjetivos da pessoa. Na 

importância da intervenção primária como prevenção do 
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desenvolvimento de psicopatologias, desenvolvem-se na pessoa 

estratégias que sejam promotoras de saúde mental, tais como, a sua 

participação nas atividades sociais e educacionais, desenvolvimento 

de relações sociais saudáveis, incentivo ao desenvolvimento pessoal e 

descoberta de novos interesses, colocação da pessoa numa dinâmica 

de autodescoberta, participação comunitária, de forma a dar um 

sentido pessoal à vida. 

 

Intervenção Psicológica em Grupo 

Parece-nos pertinente abordar as vantagens das intervenções em 

grupo do ponto de vista institucional, considerando o elevado número 

de clientes face ao rácio de recursos humanos profissionalizados deste 

tipo de intervenção que se revela eficaz e eficiente a longo prazo e que 

facilita a adesão das pessoas idosas institucionalizadas (Chiu, 1999). 

A intervenção em grupo tem inúmeros benefícios, requerendo 

igualmente alguns cuidados, tais como, a necessidade de os grupos 

serem definidos consoante as especificidades de cada um dos 

elementos, o estado cognitivo deve ser o mais próximo possível 

(podendo desta forma as atividades realizadas ser motivadoras, 

estimulantes e capazes de desenvolver e aumentar o potencial de cada 

elemento individualmente e enquanto grupo). De acordo com a 

prática, os grupos devem ter no máximo 10 a 12 elementos nos casos 
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que apresentam ausência de défice cognitivo a défice cognitivo ligeiro 

e entre 4 a 5 elementos, no caso de clientes que apresentem défice 

cognitivo moderado.  

No que respeita aos benefícios, estes são inúmeros, desde a 

prevenção do isolamento e dos sentimentos de solidão e ineficácia, 

diminuição dos níveis de ansiedade e de angústia, desenvolvimento da 

afetividade, possibilidade e incentivo à patilha de sentimentos, 

vivências (Jorge & Jesus, 1999), melhoria da autoestima, 

favorecimento do relacionamento interpessoal, desenvolvimento do 

processo coletivo da capacidade de reflexão e comunicação assertiva 

de diversos assuntos, desenvolvimento e ampliação do potencial 

individual e coletivo, oportunidade de transformação, formação e 

conhecimento (Monteiro, Silva & Lima 2017).  

De salientar, a possibilidade da pessoa poder desenvolver 

competências de resolução de problemas, exercitar as funções 

cognitivas, desenvolvimento da capacidade funcional, promoção e 

sensibilização para o autocuidado, na prevenção e no controlo de 

doenças próprias da idade (Jorge & Jesus, 1999). Objetivos estes 

alcançados num ambiente lúdico, descontraído, motivador, criativo e 

à semelhança das intervenções individuais, assente num espaço 

seguro, ausente de fatores distratores e juízos de valor.  

Observa-se ainda em contexto real um aumento de admissões em 
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Estruturas Residenciais para Idosos (ERPI) que vão contra a vontade 

da pessoa que é institucionalizada, contudo, a impossibilidade de ficar 

sozinha no seu domicilio leva a esta tomada de decisão do próprio e 

sobretudo por parte da família que não encontra uma forma 

sustentável de lhe prestar apoio e os cuidados necessários no seu 

próprio ambiente sendo que estes aspetos devem ser alvo de um olhar 

atento, empático e compassivo por parte dos profissionais que 

acolhem estes clientes. Uma vez que estas mudanças têm um forte 

impacto na pessoa, com repercussões a nível emocional, social e na 

própria saúde (Corrêa, Ferreira, Ferreira & Banhato, 2012), neste 

sentido, é fundamental auxiliar tanto a pessoa idosa, como a sua 

família na adaptação e aceitação da nova realidade. A importância de 

envolver ambos no plano de intervenção individual torna-se 

imprescindível, nomeadamente na aceitação da pessoa face a esta 

tomada de decisão. Alguns dos sentimentos observados em contexto 

real aquando das admissões dos clientes são a perda de referências, do 

sentimento de pertença (Corrêa, et.al., 2012) sentimentos de 

ineficácia, de solidão, abandono, angustia e medos acerca da incerteza 

do futuro. Cabe aos profissionais que acompanham estas pessoas a 

desmistificação de algumas destas crenças e a sensibilidade para 

compreender, validar e facilitar a adaptação da pessoa à instituição.  

A consulta de psicologia tem aqui um papel fundamental em todo 

este processo, nomeadamente ao nível do trabalho com as equipas 
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multidisciplinares, avaliação, intervenção individual e grupal, 

intervenção com as famílias, facilitação e mediação no processo de 

comunicação entre o cliente, equipa e a família, sensibilizar para a 

inclusão da família na realização do plano de intervenção definido 

para a pessoa idosa, desmistificar preconceitos relacionados com a 

institucionalização da pessoa, i.e. (Creutzberg, Gonçalves & Sobottka, 

2008).  

 

Corrêa, et.al. (2012) elucidam-nos ainda no que se refere em 

particular à pessoa idosa, que o psicólogo tem um papel fundamental 

no aumento da autoestima, do sentimento de pertença, na motivação 

para manter um estilo de vida saudável, na melhoria das condições de 

independência e autonomia.  

De acordo com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP, 

2015), o papel do psicólogo no envelhecimento visa a contribuição 

para um envelhecimento ativo, permitindo melhorar e manter a 

qualidade de vida da pessoa idosa. Neste seguimento seguem-se os 

seguintes pontos: 

1. Desmistificação de mitos e crenças acerca do processo de 

envelhecimento e a velhice, favorecendo uma visão realista e positiva 

do envelhecimento; 

2. Promoção a participação ativa da pessoa idosa na vida 
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coletiva em sociedade; 

3. Criação e aplicação de programas que estimulem o 

envelhecimento ativo e saudável, de modo atingir o potencial máximo 

da pessoa idosa; 

4. Criação e desenvolvimento de programas de prevenção e 

promoção da saúde psicológica ao longo da velhice; 

5. Compreensão e intervenção nos problemas identificados, 

tais como, a solidão, o isolamento, psicopatologias, demências; 

6.  Intervenção com os cuidadores formais e informais, 

capacitando-os com estratégias para lidarem com o sofrimento 

emocional tantas vezes sentido durante o ato de cuidar; 

7. Auxilio na adesão à medicação; 

8. Facilitação os processos de elaboração de perdas e lutos; 

9. Auxilio no ajuste e adaptação a mudanças e fatores 

geradores de stresse relacionados com a idade, como por exemplo, 

entrada na reforma, conflitos familiares, mudanças de papéis na 

velhice; Desenvolvimento de estratégias de coping e resiliência, que 

permitam a redução de stresse; 

10. Cuidados paliativos e no fim de vida. Acompanhamento da 

família no luto após a morte da pessoa idosa. 
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Resumo 

O artigo apresenta uma revisão sobre os principais conceitos 

para a inclusão digital do idoso, procurando sintetizar um conjunto de 

contributos empíricos sobre os seus benefícios e vantagens para o 

bem-estar do idoso em contexto pandémico, com as mudanças de 

paradigma na comunicação, na prestação de serviços de saúde e ao 

nível envelhecimento ativo. A inclusão digital é também examinada 

como estratégia de inclusão social para o futuro, no sentido de 

minimizar o fosso digital entre gerações, maximizar a independência 
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da pessoa idosa e criar oportunidades de participação social. O artigo 

procura também avaliar alguns pressupostos sobre modelos de 

formulação de inclusão digital do idoso, compilando algumas 

recomendações para o processo de ensino-aprendizagem relacionadas 

com as tecnologias de informação e comunicação e para o 

desenvolvimento de projetos de intervenção com maior eficácia e 

retorno de bem-estar, face às especificidades da pessoa idosa. 

Palavras-chave: inclusão digital, literacia digital, abordagem 

educacional, bem-estar, independência. 

 

 

Abstract 

The article presents a review of the main concepts for the digital 

inclusion of the elderly through empirical contributions on their 

benefits and advantages for the well-being of the elderly in a pandemic 

context with the paradigm changes in communication, healthcare 

services and active aging. Digital inclusion is also analyzed as a social 

inclusion strategy for the future, in order to minimize the digital gap 

between generations, maximize the independence of the elderly and 

create opportunities for social participation. The article also evaluates 

some assumptions about models to execute digital inclusion of the 

elderly with some recommendations for the teaching-learning process 
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related to information and communication technologies and for the 

development of intervention projects with greater efficiency and good 

return considering the specificities of the elderly. 

 

Key words: digital inclusion, digital literacy, educational approach, 

well-being, independence. 

 

Introdução 

À medida que o COVID19 se foi alastrando pelo mundo, a maior 

parte dos países impuseram um conjunto de medidas de 

distanciamento e isolamento social para mitigar a disseminação desta 

doença. Estas medidas foram tomadas no sentido de proteger grupos 

de risco como a população idosa e os sistemas de saúde 

sobrecarregados por uma procura sem precedentes, mas agravaram 

um outro problema de saúde pública que é o isolamento social dos 

idosos. Existem evidências de que o isolamento social agrava o risco 

de problemas de saúde cardiovascular, autoimune, neurocognitiva e 

mental (Gerst-Emerson & Jayawardhana, 2015). 

Santini, Koyanagi, Tyrovolas, Mason e Haro (2020) 

demonstraram recentemente que a desconexão social e ausência de 

contactos sociais com família e amigos, colocam os idosos em maior 

risco de depressão e ansiedade, principalmente aqueles cujo único 
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contacto social é fora de casa, junto de centros comunitários e locais 

de culto. 

Os idosos que estavam inseridos em estruturas residenciais para 

pessoas idosas e que antes da pandemia COVID19 já sentiam os 

efeitos nocivos da institucionalização, através de algumas limitações 

de sociabilidade e comunicação com o exterior, devido a um processo 

rígido de organização formal da sua vida quotidiana (Santos, 2014), 

agravaram o seu sentimento de alienação e isolamento social 

provocado pela instituição total devido ao acentuar de algumas 

restrições (suspensão temporária de visitas, visitas com tempo 

limitado e número limitado de visitas), por estes se encontrarem numa 

situação de risco acrescido de maior disseminação da infeção.  

Para além destas limitações, é de salientar a interrupção abrupta 

de programas de intervenção comunitária. Estas criavam 

oportunidades para uma vida ativa e saudável para as pessoas idosas 

em contexto de vulnerabilidade, quer ao nível social quer ao nível da 

saúde, com um conjunto de atividades físicas, recreativas, culturais e 

lúdico-desportivas que promoviam o bem-estar e ampliavam a 

interação social (Bastos et al., 2020). 

Palmore (1999) faz referência a um fenómeno de conformidade 

social do idoso para com os estereótipos que resulta na aceitação dessa 

imagem e consequente redução das suas habilidades pessoais e auto-

estima. É comum a existência de estereótipos que associam uma 
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imagem negativa aos mais velhos, representados como obsoletos, 

resistentes à mudança e com dificuldades na aprendizagem (Pestana, 

2003). Vários estudos negam estes estereótipos, nesse sentido Villar 

(2003) efetuou um estudo acerca da descrição da experiência de uma 

formação a pessoas idosas, no âmbito da informática, tendo como 

objetivo a identificação dos efeitos da formação ao nível, da atitude 

face aos computadores, do manejo autónomo do computador, e da 

satisfação com a experiência. Os resultados deste estudo destacam o 

sucesso da formação, seja ao nível da capacitação tecnológica das 

pessoas idosas (que envolve o uso de computador e da Internet), seja 

ao nível da atitude face às novas tecnologias, revelado pelos níveis de 

satisfação obtidos.  

Para colmatar algumas lacunas de recursos sociais e o acentuar 

do isolamento social de alguns idosos, as tecnologias de informação e 

comunicação podem ser aproveitadas para fornecer redes de apoio 

social e sociabilidade, embora possa haver disparidades no acesso a 

recursos e literacia digitais (Käll et al., 2020).  

Neste contexto, o presente artigo procura fazer uma breve 

reflexão sobre os benefícios de uma inclusão digital abrangente e 

efetiva dos idosos, analisando alguns pressupostos sobre a sua 

formulação, no que respeita a programas de capacitação e literacia 

digitais especificamente direcionados à população idosa. 
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1 – Inclusão digital dos idosos: Benefícios, desafios e novos 

paradigmas 

O envelhecimento da população e a difusão das tecnologias de 

informação e comunicação fazem parte da realidade portuguesa e 

europeia, sendo que nas últimas décadas ocorreram desenvolvimentos 

nas tecnologias de informação e comunicação sem precedentes, 

fazendo com que se tornassem parte indispensável não só da esfera 

profissional, mas também da educação, dos cuidados de saúde, da 

comunicação e entretenimento das pessoas, dos mais jovens aos mais 

velhos (Azevedo, 2019).  

Para a população idosa cabe ressaltar o potencial das tecnologias 

de informação e comunicação para as suas atividades diárias, relações 

sociais, comunicação, necessidades de participação e autoeficácia. A 

Gerontecnologia é um setor que tem vindo a ganhar destaque no seu 

objetivo de utilizar a tecnologia não só para prevenir, atrasar ou 

compensar o declínio vinculado ao processo de envelhecimento, como 

também para obtenção de canais de sociabilidade e de informação para 

o idoso (Xie, 2003). 

Baksota, Healy e Goldberg (2020) dão-nos conta de todo um 

conjunto de aplicativos facilitadores da vida quotidiana e no acesso a 

recursos de saúde em tempos de pandemia, nomeadamente as redes 

sociais, plataformas para videochamadas para acesso a consultas 

médicas por telemedicina e outros contactos sociais, acesso digital a 
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receitas e informações para o correto cumprimento da terapêutica 

prescrita, aplicativos para a prática de exercício físico, planos 

alimentares, práticas de meditação e higienização do sono e soluções 

para estimulação cognitiva computorizada.  

Em contexto pandémico, temos vindo a assistir a uma (forçosa) 

mudança de paradigma no acesso a consultas médicas. Na Figura 1 

observa-se um notório acréscimo de 40,96% de consultas por 

telemedicina em Portugal, comparativamente com 2019. 

 

Figura 1 – Evolução de consultas por telemedicina (2017-2020)  

Fonte: SNS Transparência 

Nota: Períodos homólogos de Janeiro a Outubro. 

 

Estudos demonstram que não ter acesso às tecnologias ou não 

ser capaz de usá-las, pode colocar as pessoas mais velhas em 

desvantagem na capacidade em viverem de forma independente 

31468
27755

38795

56685

Ano 2017 Ano 2018 Ano 2019 Ano 2020

+40,96% 
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(Czaja & Lee, 2007; Mitzner et al., 2010) e que um idoso infoexcluído 

tem maiores dificuldades no acesso a recursos necessários para uma 

efetiva participação social e económica (Ofcom, 2007). Estes são 

alguns resultados que enaltecem a importância de garantir a inclusão 

digital do idoso para a promoção do seu bem-estar e independência. 

Como construir uma sociedade de informação plenamente 

integradora, baseada na generalização das tecnologias de informação 

e comunicação para os idosos? Esta questão assume outro relevo em 

tempos de pandemia, no momento em que os idosos estão num 

contexto de confinamento e distanciamento social coercivo. 

 

2 – Promoção de literacia e inclusão digital da pessoa idosa 

Um dos aspetos mais desafiantes das tecnologias da informação 

e comunicação é progredir para que se assegure a não discriminação e 

a inclusão social e económica. A verdade é que “a popularização de 

dispositivos móveis (tablets e smartphones), aumentou o acesso dos 

idosos a recursos tecnológicos, uma vez que são financeiramente 

acessíveis e possuem sistemas operacionais mais simples de usar que 

os computadores” (Alvarenga, Yassuda & Cachioni, 2019, p. 385).  

Machado, Longhi e Behar (2013) alertam para a necessidade de 

se construirem estratégias educacionais para preparar os idosos no 

domínio operacional dos recursos tecnológicos e gerar alfabetização 

da nova linguagem que se faz presente em todos os setores da 
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sociedade. É importante aprender a utilizar o computador e outros 

dispositivos, mas não menos importante é a literacia digital que 

envolve competências como compreender, assimilar, questionar, 

reelaborar e chegar a conhecimento, a fim de utilizar as tecnologias de 

informação e comunicação como um benefício efetivo para vida 

pessoal e coletiva. Neste contexto “a literacia digital apresenta o 

objetivo de inserção em práticas sociais através de uma análise crítica 

das informações disponibilizadas” (Alvarenga, Yassuda & Cachioni, 

2019, p. 386).  

Não basta que o idoso seja proficiente nas tecnologias da 

informação e comunicação, é necessário também que este seja um 

utilizador consciente e crítico. Por exemplo, a Internet apresenta um 

conjunto de riscos para o qual o idoso necessita de estar consciente, 

nomeadamente para conteúdos ilegais, publicidade enganosa, 

copyright e partilha de informação não supervisionada (Gomes, 

Valente & Dias, 2007). 

Para que o processo de inclusão digital decorra de forma 

saudável e eficaz para o idoso, os agentes educacionais necessitam de 

demonstrar consciência e sensibilidade para com os declínios 

cognitivos, sensoriais, motores e físicos decorrentes do avançar da 

idade e de fazer uma abordagem que promova autoeficácia e evite 

atitudes negativas na utilização das tecnologias de informação e 

comunicação. Karavidas, Lim e Katsikas (2005), comprovaram que os 
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idosos com mais habilidades em manusear o computador estão mais 

satisfeitos com a vida e que esta satisfação deriva de um maior sentido 

de autoeficácia, que minimiza a ansiedade nos processos de 

aprendizagem e utilização do computador. 

 Considerando as necessidades do aluno-idoso, a Tabela 1 

apresenta um conjunto de recomendações que podem ser 

implementadas, para a boa condução do processo de ensino-

aprendizagem, no desenvolvimento de projetos de intervenção no 

âmbito da inclusão e literacia digital. 

Estratégias Técnicas de Ensino 

Organizar os conteúdos de 

ensino a partir dos interesses 

do grupo 

Organizar o material didático 

de apoio solicitando-se 

frequentemente a opinião dos 

idosos 

Salas pequenas e 

preferencialmente com um 

tutor para cada aluno-idoso, 

possibilitando o feedback 

imediato do conhecimento 

Seguir etapas graduais e 

cumulativas de aprendizagem 

Mais tempo para a execução e 

repetição das tarefas 

Utilizar os conhecimentos 

prévios dos idosos 

Recomendar a utilização de 

dispositivos móveis de fácil 

utilização e manuseamento 

Organizar intervenções 

programadas para serem 

realizadas em ambientes do 

quotidiano 

Criar acesso às redes sociais 

para contacto contínuo do 

grupo 

Solicitar aos idosos que 

avaliem o programa de ensino 
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Tabela 1 - Recomendações para execução de cursos e oficinas de 

inclusão digital do idoso 

Fonte: Adaptado de Doll, Machado e Cachioni (2016, citado por 

Alvarenga, Yassuda & Cachioni, 2019, p. 387) 

 

De um ponto de vista sociológico é importante reconhecer 

também a existência de desigualdades sociais no acesso às tecnologias 

de informação e comunicação entre os idosos. Estudos indicam que 

essas desigualdades são influenciadas por características específicas 

de cada indivíduo e por aspetos sociodemográficos. É do 

conhecimento que o uso da internet diminui a partir dos 75 anos 

(Colombo, Aroldi & Carlo, 2014) e que os idosos mais jovens, com 

maior nível de escolaridade, com  maior rendimento, são os que 

utilizam mais a internet (Selwyn, Gorard & Furlong, 2003; NTIA, 

2013). Estes resultados apontam para a necessidade de salvaguardar 

um carácter democratizante no que toca ao acesso a recursos que 

fomentem a inclusão digital do idoso, por forma a garantir que, o uso 

das tecnologias de informação e comunicação e da Internet não seja 

uma atividade minoritária entre os idosos e que não represente mais 

um mecanismo de reprodução de desigualdades sociais. 
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3 – Considerações finais 

A inclusão digital do idoso afigura-se como uma agenda 

importante, não só em tempos de pandemia (com o incremento de 

possibilidades de comunicação durante o distanciamento social e 

melhor orientação dos comportamentos individuais e coletivos), como 

também para o futuro e bem-estar do idoso de uma forma geral, uma 

vez que representa uma forma de inclusão social com ganhos 

significativos para um envelhecimento bem-sucedido. É também uma 

missão complexa, que necessita de ter em conta as limitações e 

necessidades do idoso na sua vida quotidiana e que contemple 

diretrizes específicas no processo de aprendizagem e literacia digital. 

No presente, a inclusão digital do idoso é uma agenda prioritária 

em Portugal? A avaliar pelo discurso e conteúdos veículados no 

documento aprovado em conselho de ministros nº 30/2020 ‘Portugal 

Digital: Plano de Ação para a Transição Digital de Portugal’ (Diário 

da República, 2020) a resposta tenderá a ser negativa, uma vez que 

não existe qualquer menção à população idosa, à necessidade urgente 

de eliminar o fosso digital que separa os jovens dos mais velhos e à 

construção de modelos educacionais adaptados à realidade e 

necessidades da pessoa idosa. Muito embora se faça menção a um 

programa de inclusão digital que contemple 1 milhão de adultos, não 

existe informação sobre as classes etárias mais visadas nesse 

programa, numa conjuntura demográfica em que temos 2,2 milhões 
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de pessoas com 65 anos ou mais em Portugal, com projeções de 

aumentar progressivamente para 3 milhões até 2080 (INE, 2020). 

Por outro lado, as Universidades Sénior têm vindo a assumir um 

papel relevante na promoção da inclusão digital do idoso, com ações 

de formação em tecnologias de informação e comunicação, com 

parcerias e protocolos com outras entidades (públicas ou privadas), 

para se criarem condições logísticas e humanas para o efeito (Varela, 

2012). Além disso, este esforço de inclusão digital foi capitalizado em 

contexto de pandemia, com a adoção de um novo modelo de ensino à 

distância, com recurso às tecnologias de informação e comunicação, 

que permitiu às Universidades Sénior prosseguirem com a sua missão 

na promoção do envelhecimento ativo e incentivo da participação 

social dos mais velhos. 

Salienta-se o conceito de tecnologia positiva (Riva, Gaggioli, 

Villani & Cipresso, 2014) que deve ser tido em conta na prossecução 

de uma intervenção para a inclusão digital do idoso. É necessária a 

promoção de uma abordagem científica sobre a utilização da 

tecnologia, como forma de melhorar a qualidade de experiências 

pessoais e bem-estar da pessoa idosa, no sentido em que esta se sinta 

apoiada no seu contexto social e nas suas relações interpessoais, mas 

sem descurar a importância insubstituível dos contactos presenciais 

que são genuínos e geradores de afetos positivos. Neste contexto é 

importante não esquecer que tecnologia apresenta a dualidade de 
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moldar e ser moldada pela ação do homem (Orlikowski, 1992), sendo 

que a sua utilização e promoção em contexto gerontológico deve ser 

conduzida de uma forma racional, ética e parcimoniosa. Inclusão 

digital sim, mas sem esquecer a humanitude!  
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Resumo 

O recurso à institucionalização é bastante frequente na vida dos 

mais velhos, existindo uma gama de motivos que conduzem a esta 

opção, e que acaba por desencadear várias consequências na vida do 

idoso, nomeadamente ao nível da sua afetividade. Os afetos são tão 

importantes que se expandem de modo a definir a identidade do 

sujeito, a  sua qualidade de vida e a sua motivação. O foco deste estudo 

é a afetividade do idoso institucionalizado, avaliado através do Bem-

Estar Subjetivo, que integra, a avaliação que o indivíduo faz da sua 

própria vida, ou seja, a sua satisfação perante a vida, e a presença de 

afetos positivos e/ou negativos. Desenvolveu-se um estudo 

quantitativo, observacional, descritivo, analítico e transversal. A 
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amostra inclui 97 idosos institucionalizados. Utilizámos um 

questionário com dados Sociodemográficos e Contextuais, a Escala de 

Satisfação com a Vida (SWLS) e a Escala de Afeto Positivo e de Afeto 

Negativo (PANAS). Verifica-se, que as pontuações médias, nas 

dimensões SWLS (M=15.32; DP=2.572) e PANAS-VRP Afeto 

Positivo (M=12.20; DP=2.050), encontram-se consideravelmente 

abaixo das médias teóricas (20 para o SWLS e 15 para cada uma das 

duas dimensões do PANAS). Não obstante os respondentes terem uma 

pontuação baixa em termos de Afetos Negativos, PANAS-VRP Afeto 

Negativo (M=8.84; DP=2.672), as baixas pontuações no SWLS e nos 

Afetos Positivos, levantam várias questões. Propomos que os 

cuidadores formais dos idosos aprendam e demonstrem atitudes 

empáticas e de compaixão promotoras da expressão positiva da 

afetividade dos idosos e do seu bem-estar geral. 

 

 

Palavras-chave: Institucionalização; Afetividade; Idoso; Psicologia 

Positiva. 

Abstract 

The use of Institutionalisation is quite frequent in the lives of the 

elderly, with a range of reasons leading to this option, which ends up 

triggering several consequences in the life of the elderly, namely in 
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terms of their affectivity. Affections are so important that they expand 

in order to define identity and quality of life, as they feel more or less 

motivated. The focus of this study is the affectivity of the 

institutionalised elderly, assessed through Subjective Well-Being, 

which integrates, the individual's assessment of his own life, that is, 

his satisfaction with life, and the presence of positive and / or negative 

affections. A quantitative, observational, descriptive, analytical and 

cross-sectional study was carried out. The sample includes 97 

institutionalized elderly. We used a questionnaire with 

Sociodemographic and Contextual data, the Life Satisfaction Scale 

(SWLS) and the Positive and Negative Affection Scale (PANAS). It 

can be seen that the average scores, in the dimensions SWLS 

(M=15.32; SD=2.572) and PANAS-VRP Positive Affection 

(M=12.20; SD=2.050), are considerably below the theoretical 

averages (20 for SWLS and 15 for each of the two dimensions of 

PANAS). Despite the respondents having a low score in terms of 

Negative Affects, PANAS-VRP Negative Affection (M=8.84; 

SD=2.672), the low scores in the SWLS and Positive Affects, raise 

several questions. We propose that formal caregivers for the elderly 

learn and demonstrate empathetic and compassionate attitudes that 

promote a positive expression of the elderly's affectivity and general 
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well-being. 

Keywords: Institutionalisation; Affectivity; Elderly; Positive 

Psychology. 

 

 

Contextualização 

O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos bem 

como um dos maiores desafios do século XXI. Estima-se que o 

número de pessoas, com 60 anos ou mais, duplique até 2050. Nos 

Princípios das Nações Unidas para os Idosos, encontramos 18 direitos 

das pessoas mais velhas, relacionados à independência, participação, 

cuidado, autorrealização e dignidade.  O processo de envelhecimento 

é heterogéneo, é individual e é contínuo, culminando com a velhice.  

Este processo é multifatorial, ocorre de forma gradual, resultando de 

alterações estruturais e funcionais que ocorrem no organismo físico e 

psicológico. O envelhecimento humano é um processo pessoal, 

contínuo, incontornável, inevitável e inerente à condição humana, a 

que se pode chamar desenvolvimento humano. Inicia-se na conceção 

e termina com a morte do indivíduo (Isaacowitz et al., 2003). O 

Modelo da Seleção, Otimização e Compensação (SOC), descreve a 

adaptação do ser humano ao longo da vida,  e estabelece metas 

pessoais; a Otimização refere-se à aquisição e à aplicação de meios 
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relevantes para atingir melhores níveis de funcionamento; e na 

Compensação são geridas as perdas já verificadas, passíveis de 

antever e/ou previsíveis (Baltes et al., 1999; Baltes & Baltes, 2010; 

Freund & Baltes, 2002).  

A Organização Mundial de Saúde, afirmou que o envelhecimento 

ativo refere-se ao processo de “otimização das possibilidades de 

saúde, de participação e de segurança, a fim de aumentar a qualidade 

de vida durante a velhice” (WHO, 2002). O envelhecimento ativo não 

se reduz à promoção da saúde, diz também respeito aos fatores 

ambientais e pessoais associados ao bem-estar. A Direção-Geral da 

Saúde refere-nos que o envelhecimento não é um problema, mas uma 

parte natural do ciclo de vida, sendo desejável que constitua uma 

oportunidade para viver de forma saudável e autónoma o mais tempo 

possível.  

É frequente falar-se em envelhecimento ativo com o objetivo de 

realçar a importância de se desenvolverem um conjunto de medidas e 

intervenções, promotoras da qualidade de vida e do bem-estar geral.  

O conceito de envelhecimento ativo agrega o bem-estar físico, mental 

e social ao longo do ciclo vital. 

Donald (1997, in Jacob, 2007) definiu o conceito de qualidade de 

vida em idosos, incluindo 5 aspetos: O bem-estar físico, cujos 
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elementos são a comodidade em termos materiais, saúde, higiene e 

segurança; as relações interpessoais que incluem as relações 

familiares, amigos e participação na comunidade; O desenvolvimento 

pessoal, que representa as oportunidades de desenvolvimento 

intelectual e autoexpressão; As atividades recreativas subdivididas 

em: socialização, entretenimento passivo e ativo; As atividades 

espirituais e transcendentais que envolvem a atividade simbólica, 

religiosa e o autoconhecimento. Neste enquadramento, será 

considerado envelhecimento ativo, um processo que é saudável e 

sobretudo gratificante, permitindo ao sujeito usufruir desta etapa da 

vida em condições de segurança económica, pessoal, bem como ter 

uma participação ativa na vida familiar e social com uma boa perceção 

da própria saúde física e psicológica. A perspetiva desenvolvimental 

do processo de envelhecimento humano, compreende os mais velhos 

como “pessoas a desenvolver e a capacitar” possibilitando a 

compreensão das pessoas neste período de vida e a identificação do 

conjunto de ajustamentos individuais necessários face às mudanças 

ocorridas no self (alterações corporais, cognitivas e emocionais, 

expectativas sociais, relações interpessoais, alterações familiares, 

profissionais, na rede de relações e no próprio contexto de residência). 

Reconhece-se que neste processo dinâmico e progressivo, os 

estilos de vida foram impactantes ao longo do ciclo vital. No cenário 
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do envelhecer, é possível encontrar uma perspetiva positiva, a qual 

implica aprendizagem e adaptação. Assim, o processo de envelhecer 

positivo fortalece o sentimento de identidade, sem necessariamente 

envolver tanta deterioração psíquica quanto comumente se associa a 

essa etapa do ciclo vital. Nesta conformidade, encaramos o 

envelhecimento como um processo adaptativo da vida do indivíduo. 

Encontramos alguns estudos que relacionam a vulnerabilidade da vida 

afetiva às condições de institucionalização. 

O conceito de afetividade formulado por Watson, Clark e 

Tellegen (1988) inclui a dimensão positiva e a dimensão negativa. O 

afeto positivo corresponde a um estado de energia alta, concentração 

completa, inclui os sentimentos de entusiasmo, ativação e alerta e 

associa-se à motivação de aproximação, à felicidade. 

A afetividade, além de ser “qualidade ou caráter de afetivo”, é, 

numa perspetiva psicológica definida como: “Conjunto de fenómenos 

psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e 

paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, de 

satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou 

tristeza” (Rezende, 2008). 

A Psicologia Positiva é uma abordagem centrada, no estudo dos 

fatores que permitem uma melhor qualidade de vida. A ideia não é 
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negligenciar os aspetos negativos, mas sim favorecer e evidenciar os 

positivos, sublinhando o bom e a sua potenciação, no sentido de 

promover um bom grau de florescimento. Aliamos ao paradigma da 

Psicologia Positiva o conceito de plasticidade do desenvolvimento 

humano, com o intuito de compreendermos as diferentes trajetórias 

das vidas humanas. Ao colocarmos o foco no papel dos 

relacionamentos interpessoais e nos diversos contextos ambientais é 

possível uma abordagem positiva do processo de envelhecimento e da 

promoção do desenvolvimento psicológico. Neste enquadramento, as 

pessoas mais velhas podem continuar a apresentar traços positivos de 

desenvolvimento psicológico, sendo possível identificar estes traços 

nos indivíduos cujo processo de envelhecimento corresponde a um 

envelhecimento gratificante. Os afetos são tão importantes que se 

expandem de modo a definir a identidade do sujeito, a  sua qualidade 

de vida e a sua motivação. 

Metodologia 

Objetivou-se avaliar o nível de afetividade percebido por um 

conjunto de 97 idosos institucionalizado em lares ou a frequentar 

centros de dia na Região Norte de Portugal. 

Como objetivos específicos definiram-se:  

 Avaliar o Bem-Estar Subjetivo dos idosos 
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institucionalizados; 

 Identificar eventuais relações entre o Bem-Estar Subjetivo 

dos idosos institucionalizado com as variáveis 

Sociodemográficas e Contextuais; 

Derivaram-se do segundo objetivo específico, as seguintes 

Hipóteses de Investigação: 

H1 – O bem-estar subjetivo dos idosos institucionalizados é 

diferente segundo as variáveis Sociodemográficas. 

H2 – O bem-estar subjetivo dos idosos institucionalizados é 

diferente segundo as variáveis Contextuais. 

Conforme referido, participaram no presente estudo 97 idosos, 

dos quais 62 (63.9%) do sexo feminino, 82 (84.5%) residem em lares, 

a maioria (n=66; %=68.0) está institucionalizado por questões 

familiares e/ou pessoais, é viúvo/a (n=59; %=60.8), todos, com 

exceção de um, têm família e a habilitação literária mais representada 

(n=40; %=41.2) é o 1º ciclo do ensino básico, conforme apresentado 

na tabela 1. 
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Tabela 1 

Caraterização Sociodemográfica e Contextual 

 n % 

Sexo 

Masculino 35 36.1 

Feminino 62 63.9 

Total 97 100.0 

Resposta 

Social 

Centro de Dia 15 15.5 

Lar de Idosos 82 84.5 

Motivo de 

Institucionali

zação 

Questões Clínicas 

(Incapacidade física) 

31 32.0 

Questões familiares e/ou 

pessoais 

66 68.0 

Estado Civil 

Solteiro 10 10.3 

Casado 25 25.8 

União de Facto 1 1.0 

Divorciado/Separado 2 2.1 

Viúvo 59 60.8 

Tem 

Família? 

Sim 96 99.0 

Não 1 1.0 

Habilitações 

Literárias 

Não sabe ler nem escrever 27 27.8 

Sabe ler e escrever sem 

possuir grau de ensino 

23 23.7 

1º Ciclo do Ensino Básico (1º 

ao 4º Ano) 

40 41.2 

2º Ciclo do Ensino Básico (5º 

ao 6º Ano) 

3 3.1 

Ensino Secundário (10º ao 12º 

Ano) 

3 3.1 

Licenciatura 1 1.0 
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Realizou-se um estudo de investigação quantitativo, descritivo, 

inferencial e transversal em termos temporais, utilizando como 

instrumento de recolha de dados um questionário composto por três 

partes:  

1. uma primeira parte com questões sociodemográficos e 

contextuais;  

2. uma segunda parte composta pela Escala de Satisfação com a 

Vida (SWLS) (Diener et al., 1985). Este instrumento de 

autorrelato é composto por cinco itens que apresentam uma 

escala de resposta tipo Likert de sete pontos em que 1 é 

“Discordo muito” e 7 é “Concordo muito”. A pontuação do 

sujeito pode variar entre 5 a 35 pontos. A pontuação 20 

representa o ponto médio;  

3. e a terceira parte composta pela Escala de Afeto Positivo e de 

Afeto Negativo (PANAS) (Watson et al., 1988) na sua Versão 

Reduzida Portuguesa (VRP) (Galinha et al., 2014). Este 

instrumento de autorrelato é composto por dez itens 

(interessado, nervoso, entusiasmado, amedrontado, inspirado, 

ativo, assustado, culpado, determinado e atormentado). Assim 
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destes dez itens, cinco deles abrangem os afetos positivos 

(PA), ou seja, interessado, entusiasmado, inspirado, ativo e 

determinado. Por sua vez os restantes cinco itens abrangem os 

afetos negativos (NA), concretamente: nervoso, amedrontado, 

assustado, culpado e atormentado. Esta escala apresenta cinco 

respostas possíveis do tipo Likert em que 1 é “Nada ou muito 

ligeiramente” e 5 é “Extremamente”. Cada um dos afetos tem 

uma pontuação que varia entre 5 e 25. 

4. Todo o estudo foi realizado cumprindo todas a normas em 

respeito dos Direitos Humanos, consagrados na Declaração de 

Helsínquia (World Medical Association, 1974, 2013). 
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Apresentação, Análise e Discussão dos Resultados 

Por forma a dar resposta aos objetivos específicos, procedeu-se 

ao cálculo das pontuações médias obtidas nas escalas SWLS e 

PANAS (PA e NA), os respetivos “desvios padrão” e o número de 

respondentes em cada um dos grupos sociodemográficos ou 

contextuais, conforma apresentado na Tabela 2, neste caso subdivido 

por sexo. 

 

Tabela 2 

Pontuação Média, Desvio Padrão e número de respondentes para o 

SWLS Global, os Afetos Positivos e os Afetos Negativos, por sexo 

Sexo 

SWLS 

Global 

Afetos 

Positivos 

Afetos 

Negativos 

Masculino M 15.23 11.91 8.63 

DP 2.170 1.652 2.941 

n 35 35 35 

Feminino M 15.37 12.35 8.95 

DP 2.789 2.240 2.525 

n 62 62 62 

Total M 15.32 12.20 8.84 

DP 2.572 2.050 2.672 

n 97 97 97 
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Observa-se na Tabela 2, que tanto os respondentes do sexo 

feminino como do sexo masculino, apresentam pontuações médias 

abaixo das médias teóricas para as três dimensões em análise, 

denotando-se pontuações médias ligeiramente superiores para as 

respondentes do sexo feminino. Não obstante a pontuação nos afetos 

negativos ser baixa, evidenciando poucos desses afetos, tal não 

invalida que no cômputo geral a satisfação com a vida e a perceção de 

afetos positivos está em níveis baixos. 

O baixo nível de bem-estar subjetivo dos idosos 

institucionalizados do presente estudo, encontram reflexo nos 

resultados de vários estudos internacionais, em que o bem-estar 

subjetivo também está em níveis abaixo do desejável (Biassoni et al., 

2019; Kroemeke & Gruszczynska, 2016; Shaw et al., 2016). 

Procedeu-se ao mesmo cálculo para as restantes variáveis 

sociodemográficas e contextuais, apresentando-se na Tabela 3, a 

subdivisão por motivo de institucionalização. 
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Tabela 3 

Pontuação Média, Desvio Padrão e número de respondentes para o 

SWLS Global, os Afetos Positivos e os Afetos Negativos de acordo 

com o Motivo de Institucionalização 

Motivo de 

Institucionalização 

SWLS 

Global 

Afetos 

Positivos 

Afetos 

Negativos 

Questões 

Clínicas 

(Incapacidade 

física) 

M 15.94 12.23 8.42 

DP 2.732 1.995 2.500 

n 31 31 31 

Questões 

familiares e/ou 

pessoais 

M 15.03 12.18 9.03 

DP 2.462 2.090 2.745 

n 66 66 66 

Total 

M 15.32 12.20 8.84 

DP 2.572 2.050 2.672 

n 97 97 97 

 

Observa-se pelos dados apresentados na Tabela 3, que são os 

idosos institucionalizados por questões clínicas, que melhor bem-estar 

global percecionam, mas mesmo assim, com níveis substancialmente 

abaixo do desejável. 

Após a análise descritiva, procedeu-se à análise inferencial com o 

objetivo de responder às Hipóteses de Investigação. Para verificar a 

normalidade dos dados, por forma a definir as técnicas estatísticas a 
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aplicar, procedeu-se ao cálculo da normalidade através dos testes de 

Shapiro-Wilk (Ghasemi & Zahediasl, 2012) e a heterogeneidade das 

variâncias, concluindo-se que as técnicas estatísticas a utilizar 

deveriam ser não-paramétricas (Ghasemi & Zahediasl, 2012; Moore 

et al., 2009; Thode, 2002), aplicando-se, dessa forma, testes de Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis, conforme estarem a ser comparados dois 

ou mais de dois grupos, respetivamente. 

Aplicando os testes não-paramétricos conforme atrás descritos, 

cruzando as três dimensões em estudo com as diferentes variáveis 

sociodemográficas e contextuais, não se encontraram diferenças 

estatisticamente significativas (p < .05) entre quaisquer grupos, no que 

diz respeito às pontuações obtidas na SWLS e nas duas dimensões do 

PANAS, não se provando, desta forma, as hipóteses de investigação. 

Não obstante as hipóteses de investigação não serem provadas, tal 

não retira valor ao presente estudo, já que a inexistência de diferenças 

entre grupos, pode não significar mais do que os vários grupos 

reagiram de igual forma a certos estímulos de melhoria de bem-estar, 

podendo facilitar, assim, ações a implementar para atingir esse 

objetivo (Amrhein et al., 2019).  

Conclusões 

A afetividade é a expressão de sentimentos e emoções, 
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encontrando-se presente em todas as idades e nos relacionamentos 

interpessoais. A demonstração e expressão de afetos é necessária para 

o bom funcionamento psicológico e para o bem-estar geral. Os mais 

velhos, quando se encontram num estado de bem-estar geral e, 

consequentemente sentem-se motivados e capacitados para 

participarem em atividades grupais, os sentimentos de alegria, 

esperança e amor tornam-se frequentes. 

A Organização Mundial de Saúde, considera que o 

envelhecimento pode ser uma experiência positiva, o que é preciso é 

que a pessoa possa envelhecer continuando a poder usufruir de 

oportunidades que proporcionem saúde, participação, segurança, de 

modo a ser assegurada qualidade de vida e bem-estar (WHO, 2002). 

Contrariando as representações negativas sobre a velhice, os mais 

velhos podem evidenciar afetos positivos, como a alegria, a esperança 

e a coragem.  A institucionalização nem sempre os compromete a 

nível da vivência e expressão da sua afetividade. Os estereótipos de 

incapacidade, fracasso, solidão e abandono vinculados ao 

envelhecimento devem ser substituídos por uma imagem mais positiva 

e gratificante. 

A Psicologia Positiva pode ser um meio de desenvolver a 

afetividade positiva, o bem-estar geral e a felicidade nos mais velhos. 

A pessoa mais velha tem de inevitavelmente aprender a lidar 
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adaptativamente com o processo incontornável de envelhecer. O 

envelhecer de forma gratificante baseia-se numa preparação a cada dia 

que passa, pensando sempre de uma forma positiva, mantendo e 

alargando as redes de contactos e de amigos, mantendo sempre 

interesses múltiplos e um corpo são e ativo e uma mente positiva.  

A afetividade e a satisfação com a vida dos idosos 

institucionalizados dependerá do acolhimento na instituição e do 

convívio, com visitas das pessoas próximas (familiares ou amigos). 

Esta ideia, vai ao encontro dos estudos que apontam a importância de 

atividades ocupacionais para melhorar o bem-estar dos idosos e 

concluem que o cuidado prestado pelos profissionais de saúde, per si, 

não é suficiente para obter níveis de bem-estar subjetivo superiores. 

Propondo como soluções para melhorar o bem-estar subjetivo dos 

idosos institucionalizados: haver momentos de cada idoso contar 

histórias autobiográficas (Biassoni et al., 2019), haver pessoas de fora 

das instituições que vêm dar suporte social, companheirismo e afetos 

(Kroemeke & Gruszczynska, 2016) ou haver uma maior ligação com 

as relações sociais que existiam antes da institucionalização (Shaw et 

al., 2016) 

Propomos ainda que os cuidadores formais dos idosos aprendam 

e demonstrem atitudes empáticas e de compaixão promotoras da 
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expressão positiva da afetividade dos idosos e do seu bem-estar geral. 
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Resumo 

O projeto SPC – Saúde Positiva em Casa, é caraterizado por dois 

pilares: 1. Formação de cuidadores e assistentes pessoais; 2. Prestação 

de cuidados de saúde no domicílio a doentes crónicos e aos respetivos 

cuidadores informais, resultando na promoção da capacitação/literacia 

em cuidados de saúde e consequentemente na qualidade da saúde e 

bem-estar geral. Com o SPC pretende-se replicar e adaptar em 

Portugal o modelo Buurtzorg, implementado há mais de dez anos na 

Holanda. Este modelo baseia-se na prática da enfermagem 

comunitária. Buurtzorg, é ilustrativo duma nova estratégia de 

promoção da saúde positiva e do bem-estar geral dos indivíduos, 
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comunidades, organizações, sociedades e do meio ambiente, 

estruturando-se no pilar das interconexões entre todos os contextos do 

doente, tais como a família; a vizinhança e a rede social de apoio. 

Donde emerge como princípio central: os cuidados serem prestados 

nos contextos de vida do utente, tendo como referencial teórico o 

modelo ecológico do desenvolvimento humano de Bronfenbrenner. 

No modelo Buurtzorg, os enfermeiros trabalham intensamente com os 

utentes e cuidadores informais desde o início, ensinando-os e 

apoiando-os à medida que aprendem os autocuidados e adquirem 

confiança. Trabalham em estreita colaboração com clínicos gerais e 

com profissionais de gerontologia e do serviço social. As decisões 

sobre as necessidades dos utentes são determinadas em casa, pelo 

utente, cuidador informal e pelo enfermeiro especialista em 

enfermagem comunitária e de saúde pública. Os cuidados são 

abrangentes e holísticos com base no que, o utente e família priorizam 

como necessidades. 

 

Palavras-chave: cuidados domiciliários; modelo Buurtzorg; 

cuidadores informais; literacia em saúde. 

Abstract 

The SPC - Saúde Positiva em Casa project is characterised by two 

pillars: 1. Training of caregivers and personal assistants; 2. Provision 

of health care at home to chronically ill patients and their informal 
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caregivers, resulting in the promotion of training / health literacy in 

care and, consequently, in the quality of health and general well-being. 

The purpose of the SPC is to replicate and adapt the Buurtzorg model, 

implemented more than ten years ago in the Netherlands, in Portugal. 

This model is based on the practice of community nursing. Buurtzorg, 

illustrates a new strategy to promote positive health and the general 

well-being of individuals, communities, organisations, societies and 

the environment, building on the pillar of interconnections between all 

contexts of the patient, such as the family, the neighbourhood and the 

social support network. Hence, the central principle emerges: care 

must be provided in the user's life contexts, using Bronfenbrenner's 

ecological model of human development as the theoretical framework. 

In the Buurtzorg model, nurses work intensively with patients and 

informal caregivers from the beginning, teaching and supporting them 

as they learn self-care and gain confidence. They work closely with 

general practitioners and gerontology and social service professionals. 

Decisions about users' needs are determined at home, by the user, 

informal caregiver and nurse specialist in community nursing and 

public health. Care is comprehensive and holistic based on what the 

patient and family prioritise as needs. 

Keywords: care at home; Buurtzorg model; informal caregiver; health 
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literacy. 

Contextualização 

O crescimento da população idosa é um fenómeno mundial. Em 

decorrência do envelhecimento populacional, há também um aumento 

das doenças crónicas - degenerativas relacionadas à idade, como as 

demências (Caramelli & Barbosa, 2002). Estima-se que, em Portugal, 

existam mais de 160 mil pessoas com demência. De acordo com a 

OMS, espera-se que aumente nas próximas décadas como 

consequência do crescimento das taxas de envelhecimento. 

Segundo os “Censos Sénior 2017”, mais de 45 mil idosos são 

sinalizados por viverem sozinhos ou isolados, sendo que dados de 

2016 revelam que cerca de 40% da população portuguesa com mais 

de 65 anos encontra-se sozinha durante 8h ou mais/dia. 

Um estudo recente realizado em 2018, por investigadores da 

Universidade de Coimbra, identifica que a população idosa 

portuguesa tem baixos níveis de saúde comparativamente com outros 

países europeus, podendo ser considerado um problema de saúde 

pública. Este mesmo estudo identifica, como saudáveis, 9% dos idosos 

portugueses, em contraste com 58% da Alemanha e 51% da Suíça. E 

porque serão os idosos portugueses os menos saudáveis da europa? 

"Temos os idosos menos saudáveis a todos os níveis, cognitivo e 
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físico”. Os fatores explicativos apontados são: o estilo de vida dos 

idosos, falta de atividade física depois de se reformarem, mexem-se 

menos, tornando os músculos mais fracos, dando mais quedas e 

tornando-se menos ativos», segundo Manuel Carrageta, cardiologista, 

presidente da Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia -

SPGG.  

 

         Assim, esta inatividade, não tem só efeitos físicos, espoleta 

também maior fragilidade a nível cognitivo e as pessoas acabam por 

ficar fechadas em casa e deixam de fazer a sua vida normal.  Quando 

institucionalizadas são capazes de estar um dia inteiro sentadas a ver 

televisão. Também, há a considerar todo um conjunto de recursos 

sociais com efeito na saúde dos idosos, que vão desde o valor das 

pensões até à facilidade de acesso à saúde. Outro fator muito 

determinante é o nível educacional, estudos recentes sobre literacia 

em saúde, identificam como grupo vulnerável as pessoas entre 66 e os 

75 anos, com baixos níveis de literacia em saúde. 

     É um facto que as pessoas estão a viver mais anos, mas com 

incapacidades na área da saúde mental, o que implica sobrecarga para 

a sociedade. Segundo a OMS os problemas de saúde mental afetam 

mais as pessoas idosas, a demência afeta 5% das pessoas com mais de 
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65 anos e 20% das pessoas com mais de 80 anos. 

Deste progressivo envelhecimento da população portuguesa 

surgem consequências a nível social, económico e da saúde, 

nomeadamente o aumento de perturbações mentais. Estima-se que, em 

Portugal, existam mais de 160 mil pessoas com demência. 

Deste cenário, emerge a necessidade de cuidados domiciliários. 

São diversas as evidências científicas sobre as dificuldades dos 

cuidadores e sobre o estado de saúde dos idosos, quer a nível da 

Síndrome da fragilidade quer a nível de demências. A intervenção a 

nível de cuidados continua a faltar. Estamos convictos, de que uma 

resposta eficiente via equipas domiciliárias irá promover o bem-estar 

geral e a saúde mental positiva dos cuidadores e assistentes pessoais e 

dos doentes. 

As evidências comprovam que em Portugal há falta de auxiliares 

de geriatria devidamente qualificados na prestação de serviços 

capazes de aumentar a qualidade de vida e bem-estar na pessoa idosa.  

A Hospitalização domiciliária traz benefícios para o doente. 

Associado ao envelhecimento da população, há um acréscimo da 

prevalência das doenças crónicas, o que representa neste momento um 

problema transversal aos sistemas de saúde do mundo ocidental, 
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conduzindo a uma sobrelotação dos serviços de urgência e à 

solicitação crescente do número de camas hospitalares. 

Como resposta, têm-se desenvolvido diversas alternativas ao 

internamento convencional. Para os especialistas em Medicina 

Interna, a solução passa pela hospitalização domiciliária, uma opção 

de qualidade, segura, eficaz e de custo-efetivo. Neste tipo de opção, 

assistimos à humanização de serviços e valorização do papel da 

família. O enfermeiro especialista em saúde comunitária é um 

profissional privilegiado, detentor duma visão holística do doente, 

afigurando-se assim com o perfil recomendado. 

Portugal começou só recentemente a dirigir os primeiros passos 

em termos de equipas de saúde vocacionadas para os cuidados ao 

domicílio. Contudo, estes cuidados continuam a ser prestados dentro 

do modelo de saúde existente, sem inovação e sem replicar as 

melhores práticas existentes, tentando incorporar novas formas de 

prestação de cuidados de saúde num modelo que tem vindo a provar a 

sua ineficiência e ineficácia. 

Modelos de hospitalização domiciliária existentes 

O conceito de hospitalização domiciliária, surgiu pela primeira 

vez em 1947, nos Estados Unidos da América, com a experiência 

“Home Care”, que tinha como propósito descongestionar os hospitais, 
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bem como criar um ambiente psicológico mais favorável para o 

doente.  A primeira unidade a operar neste âmbito chegou à Europa 

apenas em 1957, a um hospital francês, sendo que no ano de 1996, o 

Comité Regional da Europa da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

promoveu o desenvolvimento do “Hospital para Cuidados de Saúde”, 

também conhecido como “hospital em casa”, seguindo o modelo 

americano. 

A hospitalização domiciliária define-se como um modelo de 

assistência hospitalar direcionado para a prestação de cuidados no 

domicílio a doentes agudos, cujas condições biológicas, psicológicas 

e sociais o permitam. O seu público-alvo centra-se numa população 

maioritariamente idosa, com elevada prevalência de doenças crónicas 

e com diversas patologias. 

O projeto INTERLINKS identificou uma ampla gama de 

exemplos baseados na prática que trabalham para uma melhor 

articulação, coordenação e integração dos cuidados de longo prazo - 

em vários níveis e abordando diferentes subtemas e questões-chave 

que precisam ser desenvolvidos para trazer sistemas de cuidados de 

longo prazo (Leichsenring, 2012). Por exemplo, no nível de sistemas, 

mecanismos de gestão que tornam os níveis de governo competentes, 

responsáveis por fornecer uma infraestrutura apropriada (por 

exemplo, Suécia, Dinamarca, e em parte Inglaterra) ou que permitam 
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financiamento para indivíduos com necessidades de cuidados de longo 

prazo (por exemplo, Áustria, França, Alemanha). Além disso, os 

mecanismos para melhor vincular a prevenção e reabilitação aos 

cuidados de longo prazo, incluindo novos perfis de emprego, como 

gestores de caso e “auxiliares quotidianos” (Alemanha) ou 

enfermeiros comunitários que promovem cuidados centrados na 

pessoa (por exemplo, Holanda) são um ingrediente importante para 

gerar novas perspetivas para o cuidado de longo prazo integrado.  

Entre a ampla gama de abordagens inovadoras - sempre 

lembrando que as diferenças nacionais para inovação devem ser 

consideradas antes de transferir formas específicas de trabalhar de um 

país para outro - um exemplo de serviços flexíveis e adaptáveis para 

atender às necessidades individuais e estilo de vida deve ser 

especialmente destacado: Cuidados no Bairro' ('Buurtzorg'), um 

exemplo dos Países Baixos que mostra particularmente bem, que 

existem oportunidades para uma rápida implementação de novas 

ideias onde a qualidade e a eficiência dos custos é orientada para o 

cliente . 

O Modelo Buurtzorg 

O modelo de Buurtzorg foi desenhado por enfermeiros 

especialistas em saúde comunitária experientes, em 2006, com o 

objetivo de fornecer assistência domiciliária integrada, ou seja, com 
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ligações e em articulação com os serviços sociais, clínicos gerais e 

outros fornecedores, para todas as pessoas que precisam de cuidados 

em casa. O cuidado é prestado por pequenas equipas autogeridas, com 

um máximo de 12 profissionais. Para manter os custos organizacionais 

o mais baixo possível, as tecnologias de informação são usadas para a 

organização do atendimento com um back-office centralizado 

pequeno, mas eficiente. O método Buurtzorg possui seis componentes 

sequenciais, que são entregues como um pacote coerente e não podem 

ser entregues separadamente. O pacote inclui avaliação, mapeamento 

e envolvimento da rede de cuidados informais, bem como cuidadores 

formais, prestação de cuidados, apoio ao cliente em seu contexto 

social e promoção do autocuidado e independência.  

O modelo foi introduzido no mercado altamente regulado da 

assistência domiciliária holandesa e teve que competir com o sistema 

existente. Em meados de 2010, as equipas do Buurtzorg estavam já 

ativas em 250 localidades, com um total 2600 profissionais, 

nomeadamente 1500 enfermeiros especialistas em saúde comunitária 

qualificados, que atendiam cerca de 30.000 clientes anualmente 

(Johansen & van den Bosch, 2017; Kreitzer et al., 2015). A taxa de 

crescimento de Buurtzorg continua desde então, com cerca de 70 

funcionários em 5 a 10 equipas por mês. O back-office centralizado é 

composto por cerca de 30 profissionais. Hoje, o Buurtzorg ocupa o 
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primeiro lugar entre todas as organizações de assistência domiciliária, 

no que diz respeito à satisfação do utente, de acordo com os resultados 

da avaliação nacional obrigatória da qualidade dos cuidados de saúde. 

Em 2011, a organização foi premiada como a melhor empregadora da 

Holanda em organizações com mais de 4000 funcionários. Um 

resultado significativo é a impressionante redução de custos que 

atingem menos do que metade dos cuidados domiciliares tradicionais. 

A principal força deste modelo é superar as lacunas na assistência 

domiciliária. 

Objetivo 

Pretende-se implementar um piloto no Distrito de Bragança, 

adaptando o modelo “Buurtzorg” à realidade portuguesa, na sua 

vertente de cuidados domiciliários aos idosos e capacitação dos 

respetivos cuidadores informais, em particular nos casos em que o 

idoso é afetado por demência ou síndrome de fragilidade do idoso. 

A nossa equipa também propõe o treino dos profissionais que 

venham a integrar a equipa, pois, pensamos ser oportuno que o 

cuidador desenvolva o treino da empatia e da ferramenta Humanitude 

ao serviço do cuidar (Garrido & Menezes, 2004; Pereira et al., 2012). 

Posteriormente, serão os cuidadores profissionais a transmitir estas 

ferramentas aos cuidadores informais, criando assim um cenário 
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benéfico para os idosos bem como para os seus cuidadores informais. 

Público-alvo 

O público alvo do projeto são os idosos com demências e 

portadores de síndrome de fragilidade do idoso e os seus cuidadores 

informais. 

Metodologia 

O papel do cuidador informal/assistente pessoal, tem vindo a ser 

muito discutido, sendo crítico para os doentes e é fundamental para 

gerir a situação. A competência dos cuidadores depende em muito da 

formação e do seu estado de saúde, físico e mental. Mas alguns 

cuidadores, por muito competentes que sejam, não conseguem prestar 

os cuidados que pretendem porque têm de trabalhar, entram em 

exaustão ou adoecem, piorando uma situação, por si já frágil. Os 

problemas dos cuidadores relacionados com a sobrecarga dos 

cuidados, constituem um aspeto muito relevante no processo do 

cuidado aos doentes, devendo a avaliação dos cuidadores fazer parte 

do plano de tratamento dos doentes/idosos a seu cargo. Continuam a 

faltar respostas e também estruturas de cuidados adequados, sendo 

este o fator impulsionador do Projeto Saúde Positiva em Casa - SPC. 

O projeto SPC, assenta em três eixos prioritários: cuidados no 

domicílio; apoio ao cuidador informal; e, aumentar a literacia do 
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cuidador informal, conforme ilustrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Eixos prioritários do SPC 

Os cuidados domiciliários incluem a avaliação da condição 

cognitiva; exercícios de treino cognitivo e de estimulação cognitiva, 

aspetos fundamentais para limitar a velocidade a que a demência 

evolui. Depois os cuidados que dizem respeito ao estado nutricional; 

cuidados de higiene e conforto e cuidados no sono e repouso, 

conforme apresentado na Figura 2. 
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Figura 2 - Eixo 1: Cuidados no Domicílio 

No que diz respeito aos Cuidados no Domicílio, este será o eixo 

onde o idoso e seus cuidadores informais irão sentir o primeiro 

impacto do projeto, já que é um cuidado com impacto imediato e 

aliviador para o cuidador informal. 

Como atividades de intervenção juntos dos cuidadores, conforme 

ilustrado na Figura 3, podemos utilizar o MBSR (Mindfulness-Based 

Stress Reduction) e MBCT (Mindfulness-Based Cognitive Therapy) 

como estratégias para lidar com o stress, regulação emocional e 

mental. 



 

179 

 

 
Figura 3 - Eixo 2: Apoio ao Cuidador Informal  

O MBSR, a intervenção mais comumente aplicada, decorre 

normalmente durante oito semanas e é feita em grupo. Durante o 

programa os participantes são treinados numa variedade de práticas de 

meditação de atenção plena (mindfulness), incorporando também um 

componente do Yoga Hatha, praticado enquanto “movimento 

consciente” (Carlson, 2012).  O cuidador, terá oportunidade de 

aprender e utilizar técnicas práticas de resposta, para melhorar a sua 

capacidade para lidar com situações de stress e tensão diária e para 

enfrentar momentos de mudança e dificuldades do dia a dia. 

Aprenderá, desta forma, a ter consciência clara da interação entre o 

corpo e a mente, descobrindo e desenvolvendo a capacidade de 

autoajuda e promoção de mais equilíbrio, controlo e tranquilidade 

mental, traduzindo-se em mais resiliência psicológica. 

No final do programa, terá adquirido ferramentas para estar física 
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- e mentalmente relaxado e tranquilo. Com o recurso a exercícios de 

relaxamento irá fortalecer o corpo e libertar a tensão muscular. 

 

O terceiro eixo do no nosso projeto – aumentar a literacia em 

saúde do cuidador informal – é ilustrado na Figura 4, e pretende 

implementar planos dirigidos à capacitação dos cuidadores sobre 

cuidados nas demências e na síndrome de fragilidade do idoso. 

 

Figura 4 - Eixo: Aumentar a Literacia do Cuidador Informal 

 

Neste eixo será dada uma especial relevância à capacitação para 

a literacia em saúde orientada para as demências e a síndrome da 
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fragilidade do idoso. 

Serão utilizados as metodologias e modelos sugeridos pelos 

principais autores em matéria de literacia em saúde (Kickbusch, 2004; 

Kickbusch et al., 2013; Nutbeam, 1998b, 1998a, 2000, 2008; Sørensen 

et al., 2012, 2013, 2015). 

Resultados Esperados 

Tal como acontece no modelo Buutzorg, também o projeto SPC 

terá como um dos objetivos principais a eficiência operacional e 

financeira, nomeadamente através de uma estrutura administrativa e 

de gestão o mais reduzido possível. Tal só será possível através do uso 

das tecnologias de informação, tanto para a organização do trabalho, 

como para o acompanhamento dos idosos e seus cuidadores informais. 

Assim, o projeto SPC incluirá o desenvolvimento de uma 

plataforma, com interface de utilizador através de dispositivos móveis 

em formato de APP. 

Através da APP, o cuidador informal, terá acesso às 

funcionalidades que correspondem aos eixos prioritários atrás 

referidos, ou seja, poderá: 

1. Agendar um cuidado domiciliário 

2. Ser orientado em atividades que o apoiem no seu bem-estar 
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3. Obter informações úteis ou falar diretamente com um 

profissional de saúde 

 

Figura 5 - APP SPC - visão geral 

 

Uma das formas de alavancar o tempo dos profissionais da 

equipa, será o uso de meios de comunicação à distância, como o chat 

integrado na APP SPC. Não obstante existirem já alguns serviços de 

linhas de contato disponíveis 24h por dia, mesmo através do SNS, 

estes são caraterizados por um serviço impessoal e sem conhecimento 

pessoal do idoso nem dos seus cuidadores informais. Assim, a APP 

será, acima de tudo, um meio de poder oferecer um serviço 

personalizado, mesmo à distância, às pessoas apoiadas pelo Projeto 

SPC. 

Além de permitir um acompanhamento mais constante, a APP 

também possibilitará uma intervenção mais rápida e que ajuda os 
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cuidadores informais a encontrarem a sua autonomia no cuidar, com 

um apoio, quando necessário, do respetivo profissional de saúde. 

Conclusões 

           Pretende-se com este projeto melhorar a qualidade de vida dos 

idosos com demência e os seus cuidadores informais/ assistentes 

pessoais, familiares ou não, e outras pessoas que com eles se 

relacionam.  

            As medidas apresentadas no projeto, são medidas que surtirão 

um efeito rápido e eficaz, aumentando o bem-estar geral dos idosos e 

dos seus cuidadores informais. Este projeto, foi um dos semifinalistas 

do concurso Angelini University Award 2018/2019. 
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Resumo 

O envelhecimento das populações é uma realidade inquestionável 

a nível mundial, que coloca novos desafios sobre os indivíduos, 

organizações e os decisores políticos. Um dos principais problemas 

descritos na literatura relacionado com o envelhecimento é a saúde das 

pessoas idosas. No que diz respeito especificamente à saúde mental, 

há alterações e fatores de risco associados à idade mais avançada. As 

Universidades Seniores surgiram com vários modelos 

organizacionais, podendo ser mais formais ou informais, como um 
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tipo de resposta da sociedade para a realidade do envelhecimento. 

Estas organizações têm um forte potencial enquanto contextos 

promotores de saúde, especificamente de saúde mental. O decálogo de 

10 recomendações essenciais definido por Lluch Canut (2011) para 

fortificar a Saúde Mental Positiva na vida pessoal poderá ser 

considerado na definição de programas e temáticas a desenvolver nas 

Universidades Seniores. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento; Saúde Mental Positiva; 

Universidade Sénior; Idoso; Promoção da Saúde. 

Abstract 

Population aging is an unquestionable reality worldwide, which 

poses new challenges for individuals, organizations and policy 

makers. One of the main problems described in the literature related 

to aging is the health of the elderly. With regard specifically to mental 

health, there are changes and risk factors associated with older age. 

Senior Universities have emerged with various organizational models, 

which may be more formal or informal, as a type of response from 

society to the reality of aging. These organizations have strong 

potential as health-promoting contexts, specifically mental health. The 

decalogue of 10 essential recommendations defined by Lluch Canut 

(2011) to strengthen Positive Mental Health in personal life can be 
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considered in the definition of programs and themes to be developed 

in Senior Universities. 

Keywords: Aging; Positive Mental Health; Senior University; 

Elderly; Health promotion. 

 

Introdução  

Apesar de haver uma associação entre envelhecimento e o 

aparecimento de uma ou mais patologias, sabe-se atualmente que as 

novas gerações de idosos, que apresentam esperança de vida 

superiores, estão envelhecendo melhor, ou seja com mais autonomia 

e independência (Gouveia & Raposo, 2019). Se por um lado esta 

realidade apresenta boas perspetivas de futuro relativamente ao 

processo de envelhecimento, por outro lado cria novos desafios. Para 

contextualizar melhor estes desafios é importante distinguir o 

envelhecimento normal, o envelhecimento ótimo ou bem-sucedido e 

o envelhecimento patológico. 

Envelhecimento normal é considerado o envelhecimento sem 

patologia biológica ou mental. Portanto, diz respeito ao processo de 

envelhecimento que é dominante numa sociedade para pessoas que 

não têm manifestações, sinais e sintomas de doença. Envelhecimento 
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ótimo ou bem-sucedido refere-se a um tipo de utopia, nomeadamente, 

envelhecimento sob desenvolvimento com um contínuo de 

crescimento e potenciando as capacidades, assim como 

envelhecimento com condições ambientais amigas do idoso. O 

envelhecimento patológico é o processo de envelhecimento 

determinado pela etiologia médica e síndromes de doença. Um 

exemplo clássico deste tipo de envelhecimento é a demência do tipo 

Alzheimer (Segal, Qualls, & Smyer, 2018). 

No que concerne ao envelhecimento, em Portugal, tal como 

noutros países europeus, existe uma relação significativa entre o 

estado de saúde e o nível de escolaridade. A literacia parece ter assim 

um papel fundamental para ser possível atingir um envelhecimento 

saudável, especificamente a literacia em saúde. Este facto é 

particularmente relevante num país como Portugal, onde o nível de 

escolaridade da população idosa ainda é muito baixo (Henriques, 

Rodrigues, & Martins, 2009).  

As respostas sociais que a sociedade disponibiliza para fazer face 

aos novos desafios do envelhecimento devem contemplar 

intervenções de prevenção das doenças e promoção da saúde, não só 

física como também mental (Leandro-França & Giardini Murta, 

2014). Só assim será possível proporcionar condições para que o 

envelhecimento normal possa acontecer, criando oportunidade para o 
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envelhecimento ótimo ou bem-sucedido tão almejado. 

 

1. Respostas Sociais para o Envelhecimento 

Não sendo um desafio totalmente atual, mas que se tem vindo a 

acentuar com as novas dinâmicas populacionais no que concerne ao 

envelhecimento, em Portugal foram várias as respostas que a 

sociedade desenvolveu para esta questão. Algumas destas respostas 

sociais passou pela criação de instituições de apoio a idosos, à 

semelhança do que aconteceu em contexto internacional, com a 

criação das Nursing Homes, Residential Care Facility, Assisted Living 

Facility entre outras. Quando se procura na literatura internacional as 

instituições de apoio a idosos em Portugal, estas aparecem descritas 

como Nursing Homes, referindo-se aos Lares de Idosos, atualmente 

denominados Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas. Esta 

resposta social será a mais significativa possivelmente por ser a que 

existe há mais tempo e atualmente a mais numerosa, tanto em número 

de instituições como em número de pessoas idosas apoiadas. No 

entanto, as estruturas residenciais para pessoas idosas parecem ser 

bastante diferentes das instituições descritas na literatura internacional 

como Nursing Home, essencialmente devido às diferenças nas 

caraterísticas dos utentes que apoiam, nomeadamente os níveis de 

dependência nas atividades de vida diária, e as diferenças nos recursos 
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humanos disponibilizados e utilizados (Fernandes, 2015). 

Outro tipo de resposta social para o envelhecimento, criada mais 

recente, foram as Universidades Seniores, que têm desempenhado um 

papel relevante da promoção da saúde e prevenção da doença. No 

entanto esta resposta ainda não tem regulamentação própria, e tem 

sido alvo de vários estudos na tentativa de compreender melhor o seu 

modelo de funcionamento e organização. 

1.1. Instituições de apoio a idosos 

A Carta Social, enquanto relatório da Rede de Serviços e 

Equipamentos, apresenta os dados relativos a caraterização e análise 

das diferentes valências de apoio social, onde se incluem as valências 

destinadas às pessoas idosas. Este é um instrumento importante para a 

conceção e adequação das políticas sociais, tendo em vista o seu 

planeamento territorial e como ferramenta de preparação para a 

tomada de decisão. Neste documento é possível verificar que a maioria 

das instituições de apoio social (não só as destinadas a pessoas idosas, 

mas incluindo também as destinadas a crianças, jovens, adultos, entre 

outras) são entidades não lucrativas (71,3%), sendo que destas mais 

de metade são instituições de solidariedade social (55,8%). As 

respostas sociais para pessoas idosas foram as que mais aumentaram 

entre os anos de 1998 e 2018, tendo praticamente duplicado, 
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representado atualmente mais de 40% de todo o apoio social 

desenvolvido (MTSSS, 2019). 

Atualmente encontramos em Portugal várias valências de apoio 

social para pessoas idosas, nomeadamente: Estruturas residenciais 

para pessoas idosas, Serviços de apoio domiciliário, Centros de Dia, 

Centros de Noite, e ainda o Acolhimento Familiar. Até à presente data 

não se encontram inscritas entre estas valências as universidades 

Séniores, talvez por estas serem uma resposta mais recente que a 

sociedade encontrou para esta problemática do envelhecimento. 

As estruturas residenciais para pessoas idosas têm as condições 

de organização, funcionamento e instalação definidas na Portaria n.º 

67/2012, de 21 de março, definindo-as como estabelecimento para 

alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que 

sejam desenvolvidas atividades de apoio social e prestados cuidados 

de enfermagem. Estas estruturas evoluíram a partir dos anteriormente 

conhecidos Lares de Idosos, e ainda hoje são apresentadas na 

comunicação social com a denominação anterior. Os Lares de Idosos 

foram regulamentados em 1998 através do Despacho Normativo n.º 

12/98, apresentado a definição deste tipo de estrutura o 

estabelecimento em que sejam desenvolvidas atividades de apoio 

social a pessoas idosas através do alojamento coletivo, de utilização 

temporária ou permanente, fornecimento de alimentação, cuidados de 
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saúde, higiene e conforto, fomentando o convívio e propiciando a 

animação social e a ocupação dos tempos livres dos utentes. Apesar 

desta ser a primeira regulamentação para esta resposta social a ser 

publicada em diário da república, é conhecida a existência de 

instituições com esta finalidade ou finalidade semelhante muito 

anteriormente, nomeadamente no séc. XVI, como por exemplo um 

conjunto de instituições denominadas na época como os Hospitais 

Menores (Paúl, 1996). 

Os serviços de apoio domiciliário foram regulamentados 

inicialmente em 1999, através do Despacho Normativo n.º 62/99, 

sendo apresentados como a resposta social que consiste na prestação 

de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a 

indivíduos e famílias quando, por motivo de doença, deficiência ou 

outro impedimento, não possam assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e ou as 

atividades da vida diária. Esta regulamentação foi revista em 2013, 

com a publicação da Portaria n.º 38/2013. Esta valência dá ênfase ao 

envelhecimento no domicílio, procurando manter os idosos no seu 

meio familiar habitual, envolvendo a família no apoio e cuidado que 

é prestado. 

Os centros de dia são uma resposta social, desenvolvida em 

equipamento, que consiste na prestação de um conjunto de serviços 
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que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio 

sociofamiliar, pois destina-se a passar parte ou a totalidade do dia na 

valência, mas mantendo o seu local de residência junto da família. 

Nesta valência são prestados serviços que satisfaçam necessidades 

básicas das pessoas idosas, incluindo a prestação de apoio psicossocial 

e o desenvolvimento de atividades que fomentem as relações 

interpessoais ao nível dos idosos e destes com outros grupos etários, a 

fim de evitar o isolamento. Encontra-se regulamentado pelo Guião 

Técnico do Centro de Dia, elaborado pela Direção-Geral de Ação 

Social, aprovado a 29 de novembro de 1996. 

Os centros de noite são uma valência criada pela circular n.º 12 

de 2004, enquanto técnica da Direção-Geral da Solidariedade e 

Segurança social, que visa corresponder a necessidade específica das 

pessoas idosas com autonomia, particularmente quando confrontadas 

com situações de isolamento geográfico ou social geradoras de 

sentimentos de insegurança. Atualmente encontram-se 

regulamentadas pela Portaria n.º 96/2013, sendo definidas como 

resposta social que funciona em equipamento de acolhimento noturno, 

dirigido a pessoas idosas com autonomia que, durante o dia 

permaneçam no seu domicílio e que por vivenciarem situações de 

solidão, isolamento e insegurança, necessitam de acompanhamento 
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durante a noite. 

O acolhimento familiar é uma tipologia de apoio social que visa 

integrar, temporária ou permanentemente, em famílias consideradas 

idóneas, pessoas idosas. Este apoio social é assumido por particulares 

no seu domicílio, a título oneroso, sendo regulamentado e fiscalizado 

pelo Ministério da Solidariedade e Segurança Social, conforme 

regulamentação publicada no Decreto Lei n.º391/91 de 10 de Outubro. 

 

1.2. Universidade Sénior 

As Universidades Séniores surgem em Portugal nos finais dos 

anos 90 e início dos anos 2000, associadas ao aparecimento de um 

novo grupo de pessoas idosas com caraterísticas sociodemográficas 

próprias e diferentes dos grupos de idosos existentes até à época. Este 

novo grupo de idosos, com mais habilitações académicas e maior 

poder económico, veio a criar novos desafios e também apresentar 

uma possível solução, com a criação de associações onde se iniciaram 

as Universidades Seniores, seguindo o modelo inglês, que se 

carateriza por grupos informais, com aulas diversas e com professores 

voluntários (Jacob, 2020). 

Apesar do voluntariado dos professores das Universidades é 

incontestável a importância, tal como a dificuldade da função que 
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estes desempenham. Ser professor numa Universidade Sénior requer 

uma grande preparação para conseguir responder às necessidades de 

um público tão particular e específico (Pocinho & Santos, 2015). 

Esta resposta social desde sempre se preocupou com a qualidade 

de vida e o bem-estar dos seniores (Cruz, Navarro-Pardo, Pocinho, 

Anjos, & Jacob, 2017). Atendendo à flexibilidade dos programas das 

aulas nas Universidades Seniores é possível neste contexto integrar 

elementos promotores de saúde, especificamente promotores de saúde 

mental. 

2. Saúde Mental 

Vários investigadores de distintas culturas definem a saúde 

mental como o bem-estar subjetivo, a autoeficácia percebida, a 

autonomia, a competência, a dependência intergeracional e a 

autorrealização do potencial intelectual e emocional da pessoa (OMS, 

2001). 

A Organização Mundial da Saúde define saúde como “um estado 

de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência 

de doença” (OMS, 2013, p. 7). O conceito de saúde mental não poderá 

ser dissociado do de saúde. Tradicionalmente a saúde é entendida 

como a ausência de patologia/doença (Lamers, Westerhof, 

Bohlmeijer, Ten Klooster, & Keyes, 2011). Sendo o foco de atenção 
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as pessoas doentes, limitando a intervenção ao tratamento dos 

transtornos mentais (Lavikainen, Lahtinem, & Lehtinen, 2000). Em 

1948 a OMS propõe uma definição positivista de saúde em que a 

considera como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social e não somente a ausência de doença. 

Com a celebração da Carta de Ottawa em 1986 emerge uma 

vertente mais salutogénica em que as intervenções são alargadas à 

promoção, abandonando o tratamento como única resposta possível 

em saúde. Estas contemplam o modelo estrutural de saúde mental 

proposto pela OMS (2011). 

Esta perspetiva, mas positiva fundamenta-se no princípio de que 

a saúde mental não significa apenas a ausência de doença mental, 

como contempla também características psicossociais positivas no 

individuo que lhe permitem proteger-se perante as adversidades da 

vida (Keyes, 2002, 2007). Numa conceção transcultural, a definição 

de Saúde Mental é praticamente inatingível, considerando que vai 

além da mera ausência de transtornos mentais (Sequeira et al., 2014). 

Como a saúde mental é essencial para a saúde geral e o bem-estar, 

deve ser reconhecida e tratada em todos os indivíduos, incluindo 

adultos mais velhos, com a mesma urgência que a saúde física. 

As condições de saúde, assim como de doença, acontecem 

quando um conjunto de sintomas interfere significativamente com o 
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funcionamento cognitivo e/ou social. A saúde mental engloba um 

conjunto de sintomas de bem-estar emocional e de capacidade de 

realização do potencial intelectual e emocional. O bem-estar integra 

então, uma perceção pessoal, uma apreciação da própria vida, 

mediante o estado emocional e o funcionamento psicológico e social 

do indivíduo. 

A saúde mental e a saúde física são dois elementos da vida 

intimamente ligados e interdependentes. À medida que 

desenvolvemos a compreensão desta temática, torna-se mais evidente 

que a saúde mental é imprescindível para o bem-estar dos indivíduos, 

das sociedades e dos países. De fato, nas últimas duas décadas, a saúde 

mental tornou-se mais integrada na missão mais ampla da saúde 

pública. 

A saúde mental e o bem-estar são essenciais para o crescimento 

pessoal e interpessoal do ser humano, e a sua promoção, proteção e 

recuperação devem integrar as principais preocupações dos 

indivíduos, comunidades e sociedades (OMS, 2013). 

A Saúde Mental é um elemento essencial da saúde e um recurso 

para ajudar as pessoas a gerir o stress e os desafios do dia-a-dia. 

Assim, uma boa Saúde Mental contribui para uma boa qualidade de 

vida das pessoas, comunidades, e das sociedades. Enquanto as pessoas 

e as comunidades forem capazes de manter uma boa Saúde Mental, 

estas estarão aptas a requerer apoios para a atingir e manter. O 
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processo pelo qual são ampliados os fatores que contribuem para uma 

boa Saúde Mental denomina-se como Promoção da Saúde Mental 

(Hodgson, Abbasi, & Clarkson, 1996). 

 

2.1. Saúde Mental do Idoso 

As definições de saúde mental no idoso combinam vários 

elementos complexos: normalidade estatística, a ligação entre o 

funcionamento individual e as normas do grupo, até que ponto 

distúrbios específicos podem ser tratados ou controlados com eficácia 

e ideais de funcionamento positivo. 

Segundo a Teoria de Meleis, a saúde mental positiva pode 

funcionar como uma condição facilitadora para uma mudança 

saudável dentro de um processo de transição, uma vez que as 

condições pessoais, comunitárias e sociais podem facilitar ou 

restringir os processos de transição saudáveis e o resultado das 

transições (Meleis, Sawyer, Im, Messias, & Schumacher, 2000). 

A promoção da saúde mental geralmente exige saúde mental 

positiva, considerando-a como um recurso e um valor por si só, 

portanto, um direito humano básico crucial para o desenvolvimento 

social e económico. A saúde mental positiva serve como um elemento 
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protetor obrigatório contra as doenças mentais (OMS, 2001). 

A promoção da saúde pode ser definida como o conjunto de 

atividades que visam o desenvolvimento dos recursos humanos e de 

procedimentos que sustentem ou fortifiquem o bem-estar. A 

promoção da saúde e a prevenção da doença têm desta forma o 

objetivo de fornecer à população um conceito positivo de saúde que 

promova a manutenção das capacidades físicas, mentais e emocionais 

das pessoas. 

 

2.2. Saúde Mental Positiva 

O constructo teórico da Saúde Mental Positiva tem as suas bases 

na Psicologia Positiva, que é uma vertente da psicologia que tem 

ganho destaque e relevo nas últimas décadas. Carateriza-se por ter 

como seu objetivo principal amplificar as forças ou qualidades 

pessoais, em vez focar a atenção nas fraquezas ou patologias. O 

movimento positivo surge como uma tentativa de alterar a abordagem 

tida pela psicologia tradicional e com a sua enfâse nos aspetos 

psicopatológicos, através da potencialização dos aspetos positivos 

presentes nos indivíduos. Marie Jahoda (1958, citada por LLuch-

Canut, 1999) é um caso de ilustração essencial para todos os teóricos 
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que reconhecem a saúde mental além da ausência de doença. 

Marie Jahoda (1958, citada por LLuch-Canut, 1999) foi a 

primeira teórica a definir a Saúde Mental Positiva tendo em conta uma 

conceção multidimensional. Deste trabalho resultou a constituição da 

Joint Comission on Mental Illness and Health (Comissão Conjunta 

para a Doença e a Saúde Mental). Os resultados dos trabalhos 

realizados por esta comissão serviram de base para definir orientações 

novas de políticas de saúde mental e alterar a conceção do transtorno 

mental, assumindo-o como um fenómeno multicausal. Assim sendo, 

sobressaiu a necessidade de conhecer e identificar os fatores que 

contribuem para manter e potenciar a saúde mental no ser humano. 

A conceção de Saúde Mental Positiva é assim apresentada numa 

perspetiva de múltiplos critérios, surgindo assim seis fatores 

correlacionados (Alarcón, Barradas, Ibañez, & Trapaga, 2015). Os 

conceitos formulados por Jahoda serviram de base para a construção 

de um instrumento psicométrico eficaz, com altos níveis de 

confiabilidade e validade, por Canut (1999), para avaliar a saúde 

mental positiva (Alarcón et al., 2015), intitulado Positive Mental 

Health Questionnaire. 

Os fatores avaliados pelo Questionário de Saúde Mental Positivo 

desenvolvido em Espanha e validado em Portugal por Sequeira em 

2014 são os seguintes: Satisfação Pessoal (F1), Atitude Pro-social 
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(F2), Autocontrole (F3), Autonomia (F4), Resolução de Problemas e 

Auto-Actualização (F5) e Habilidades de Relacionamento 

Interpessoal (F6) (Canut, 1999). 

Lehtinen (2004) definiu a Saúde Mental Positiva como um valor 

em si, ou como uma habilidade para perceber, compreender e 

interpretar o meio e para se adaptar e alterá-lo se necessário, para 

pensar e comunicar com os outros favorecendo assim o bem-estar. 

O Canadian Institute of Health Information (2009) assegura que 

a promoção de saúde mental pode ser alcançada através da promoção 

da saúde mental positiva, apoiando a resiliência individual, gerando 

redes de apoio social e abordando a influência dos determinantes em 

saúde. 

Segundo Seligman (2012), para se construir condições 

favoráveis de vida, não basta eliminar as condições debilitantes, uma 

vez que os fármacos e as psicoterapias apenas ajudam a eliminar os 

sintomas negativos. Lluch-Canut (2002) é abordada no trabalho de 

Seligman na área da psicologia positiva como uma referência na linha 

concetual e métrica no planeamento da construção de um modelo de 

Saúde Mental Positiva. De acordo com esta autora, o conceito Saúde 

Mental Positiva nasce como parte integrante da saúde global da 

pessoa. A terminologia ‘positiva’ pretende considerar a promoção de 

ações que reforçam e potenciam a saúde mental na sua globalidade. 
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Lluch (2008 citada por Leite, 2016, p. 36) define a Saúde Mental 

Positiva segundo os seguintes princípios: 

 

 Integração no quadro da promoção da saúde mental, com forte  

 relação aos estudos de Seligman no quadro da psicologia 

positiva; 

 Aceitação dos momentos de mal-estar (tristeza, deceção e 

doença) como normais na vida, uma vez que a mente precisa de 

expressar toda a sua complexidade no dinamismo que oscila entre o 

amor e a dor, a vida e a morte, a tristeza e a alegria; 

 Aceitar todas as emoções (negativas e positivas) como essenciais 

à vida; 

 Promover a resiliência como forma de adaptação a situações 

negativas, evitando que se prolonguem mais que o estritamente 

necessário; 

 Procura levar a pessoa a estar e a sentir-se o melhor possível 

dentro das circunstâncias específicas em que se encontra. 

 

 

 

De forma a fortificar a Saúde Mental Positiva na vida pessoal, 

Teresa Lluch definiu um decálogo de 10 recomendações essenciais 
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(Sequeira, 2015, p. 15): 

1. Valorizar positivamente as coisas boas que se tem na vida (a nível 

pessoal e profissional); 

2. Colocar “carinho” nas atividades da vida; 

3. Não ser muito duro consigo mesmo e com outros (a tolerância, 

compreensão e flexibilidade são bons para a saúde mental); 

4. Não deixar as emoções negativas bloquear a vida pessoal; 

5. Tomar consciência dos bons momentos que acontecem, quando eles 

acontecem; 

6. Deixar fluir as emoções e interpretar a normalidade de muitos 

sentimentos (não ter medo de chorar e de ‘sentir’); 

7. Procurar espaços e atividades para relaxar mentalmente; 

8. Tentar resolver os problemas quando eles surgem; 

9. Cuidar das suas relações interpessoais, tanto as da esfera pessoal e 

íntima como as de trabalho (colegas); 

10. Fazer uso frequente do sentido de humor na vida. 

 

A adoção de um modelo que visa uma Saúde Mental Positiva 

constitui por isso um recurso determinante para a promoção do bem-

estar, em detrimento de um modelo mais centrado na doença (Sequeira 

et al., 2014). 
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Conclusão 

As alterações demográficas emergentes colocam novos desafios 

à sociedade. Isso é notório na evolução que se tem verificada nas 

respostas socias face a esta problemática, nomeadamente na evolução 

das instituições de apoio a idosos em Portugal, e no surgimento das 

Universidades Seniores. 

Sempre esteve patente nos objetivos destas instituições a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas e das suas famílias, 

a conciliação da vida familiar e profissional do agregado familiar, 

permitindo a permanência dos idosos no seu meio habitual de vida 

retardando ou evitando o recurso a estruturas residenciais para pessoas 

idosas, a promoção de estratégias de desenvolvimento da autonomia, 

contribuindo para a estimulação de um processo de envelhecimento 

ativo e saudável. 

A promoção da saúde mental pode ser realizada quer em 

populações mentalmente sãs quer em populações com problemas 

mentais, onde a intervenção se centra na promoção/potenciação dos 

aspetos saudáveis que a pessoa ainda conserva (Ferreira, Cortez, da 

Silva, & Júlio Ferreira, 2016). Portanto, é passível de ser feito este 
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trabalho com a população idosa. 

No conceito de Saúde Mental Positiva proposto por Marie 

Jahoda (1958, citado por Canut, 1999), a Saúde Mental é considerada 

como um recurso permanente do indivíduo. Ele enfatiza o relativismo 

cultural e sugere que os padrões normais de comportamento variam 

com o tempo, local, cultura e expectativas dos grupos sociais. 

As universidades Séniores surgem assim como oportunidade 

para proteger, manter e melhorar a saúde mental das pessoas idosas, o 

que terá impacto na saúde global, através da implementação do 

decálogo da Saúde Mental Positiva nos seus programas formativos. 
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              Resumo 

Os professores voluntários são um dos pilares das Universidades 

Seniores (US) em Portugal, em conjunto com as entidades promotoras 

e com os alunos seniores. No entanto há poucos estudos sobre quem 

são e que motivações tem os professores neste ambiente espeficico 

como são as US. Neste estudo apresentamos a caracterização destes 

7.544 elementos e identificamos as principais características para ser 

um bom professores de seniores, segundo a perspectiva de alunos, 

professores e técnicos especialistas da área do envelhecimento. 

Concluimos que os professores são de todas as idades, 

maioritariamente voluntários e com cursos superiores, dão 2 horas de 

aulas por semana, igualmente representados por reformados e ativos, 

estão muito satisfeitos com o seu voluntariado e as principais 

motivações apresentadas são o gosto de ensinar e ajudar o próximo.  
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Em relação a ser um bom professor de alunos seniores os 

resultados apresentaram que aspectos técnicos e, principalmente, 

afetivos são considerados importantes e aconselháveis para os que 

ensinam a seniores. Sugere-se a adoção de um modelo técnico-afetivo 

na condução do ensino-aprendizagem para seniores. 

Palavras-chave: Universidade Sénior. Professores. Alunos seniores. 

Ensino-Aprendizagem. 

 

              Abstract 

Volunteer teachers are one of the pillars of the Senior 

Universities (US) in Portugal, together with the promoters and senior 

students. However, few studies on who they are and what motivations 

teachers have in this specific environment, such as the US. In this 

study, we present these 7.544 elements' characterisation and identify 

the main characteristics to be a good educator of seniors, according to 

students, teachers, and specialist technicians in ageing. We conclude 

that teachers are of all ages, mostly volunteer and with higher 

education, they give 2 hours of classes per week, also represented by 

retired and active people. They are delighted with their volunteering 

and the main motivations presented are the pleasure of teaching and 

helping the next. 

About being a good teacher of senior students, the results 

showed that technical and, mainly, affective aspects are considered 
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essential and advisable for those who teach to seniors. It is suggested 

to adopt a technical-affective model in the conduct of teaching-

learning for seniors. 

Keywords: Senior University. Teachers. Senior students. 

Teaching-Learning. 

1. Introdução 

A compreensão do processo educativo na perspectiva da 

aprendizagem ao longo da vida destaca a educação em todos os 

períodos da vida, inclusive na velhice (Fejes & Nylander, 2019). O 

conceito de aprendizagem ao longo da vida abrange atividades 

educativas formais, não formais e informais que objetivam aprimorar 

conhecimentos, habilidades e competências por razões pessoais ou 

profissionais (CEC, 2000).  

As Universidades da Terceira Idade (US) destacam-se como um 

movimento mundial de educação não formal para adultos e idosos 

(Formosa, 2019b). As US surgiram na década de 70, na França, com 

objetivos de promover a convivência, socialização e prevenção do 

isolamento social dos adultos e idosos franceses aposentados 

(Rozendo, 2015). Rapidamente, o modelo educativo espalhou-se pelo 

mundo, ocorrendo adaptações de acordo com as peculiaridades 

socioculturais de cada país (Vellas, 2019). De maneira geral, 

observam-se dois modelos de US principais: o modelo francês (no 

qual as atividades educativas estão ligadas às instituições de ensino 
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superior formal) e o modelo inglês (oferecidas por grupos informais 

ou associações sem fins lucrativos, baseadas nos princípios de 

autoajuda e voluntariado). Notam-se, ainda, outras variações e 

organizações de modelos próprios adotados por regiões e países como, 

por exemplo, o modelo culturalmente híbrido, da América do Sul, da 

América do Norte de língua francesa e o modelo Chinês (Formosa, 

2019b). 

Diferentes perspectivas filosóficas endossam o debate sobre a 

finalidade e as abordagens mais adequadas para a prática geragógica 

– o ensino para idosos. Kern (2018) identificou nove modelos 

epistemológicos diferentes para a educação de idosos desenvolvidos 

desde a metade do século passado, com variadas nomenclaturas: 

education for older adults, gerontagogik, geragogik, educational 

gerontology, éducation permanente intégrale, gerogogy, educational 

gerontology and gerontological education, gérontagogie, crítical 

educational gerontology. (Kern, 2018, p. 351). 

Além disso, o papel do professor apresenta-se de maneira 

distinta conforme a perspectiva filosófica adotada no campo da 

gerontologia educacional. Hachem (2020) destaca que na visão 

humanista, a educação de idosos pretende a autorrealização e o 

crescimento pessoal, sendo o professor um facilitador/mediador no 

processo de aprendizagem; por outro lado, na visão crítica, o objetivo 

centra-se na mudança social alinhada aos conceitos de capacitação e 
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emancipação, no qual o professor assume uma posição privilegiada do 

ensino.  

A proposta deste artigo centra-se na figura do professor das US, 

com objetivos de o identificar, de conhecer as suas motivações e saber 

o conjunto de características profissionais e pessoais que possam 

refletir para ser um  bom educador/professor/mediador nas 

Universidades Seniores em Portugal, segundo a perspectiva dos 

alunos, professores e técnicos na área do envelhecimento.  

 

 

1.1 As Universidades Seniores  

Em Portugal, a primeira Universidade Internacional da Terceira 

Idade fundou-se em 1976, em Lisboa (Teixeira, 2017). Desde então, 

diversas instituições surgiram no país com diferentes nomenclaturas – 

como Universidades Seniores, Academias Seniores e Academias de 

Cultura e Cooperação – sendo a maioria não vinculada às instituições 

educativas formais (Páscoa & Gil, 2019). Deste modo, as US de 

Portugal aproximam-se do modelo inglês, por serem criadas por 

organizações não governamentais e do terceiro setor, as quais 

promovem educação não formal e informal para adultos e idosos.  

As US Portuguesas – designadas, na maioria, como 

Universidades Seniores (US) – são espaços de estímulo ao convívio, 

criatividade e aprendizagem para os idosos (Páscoa & Gil, 2019). 
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Desta forma, as US fomentam uma nova perspectiva social para este 

público, o qual passou a ser visto pela sociedade como ‘sujeito de 

ação’, para além da perspectiva assistencialista (Pocinho, Lacerda, & 

Santos, 2015. p.5). O apoio político oficial às atividades 

desenvolvidas nas US ocorreu em 2016, com a publicação da 

Resolução do Conselho de Ministros nº 76/2016 (Diário da República, 

29 de novembro, 1ª série, nº 229). Por esta Resolução, as US são 

reconhecidas como ambientes que impactam diretamente na melhoria 

da qualidade de vida, bem-estar e inserção social das pessoas com 50 

anos e mais, tanto do ponto de vista individual quanto coletivo, pois 

‘os estímulos à capacidade de aprendizagem e participação podem 

contribuir para a sociedade se distanciar de alguns estereótipos e 

imagens negativas atribuídas ao envelhecimento e à velhice’ 

(Resolução do Conselho de Ministros no 76, 2016). Em 6 de Janeiro 

de 2021 é publicado pelo Gabinete da Secretária de Estado da Ação 

Social o Despacho n.º 132/2021 que estabelece as normas 

regulamentares das US. 

Dados recentes indicam o total de 368 Universidades Seniores 

com, aproximadamente, 61.000 alunos matriculados e mais de 7.500 

professores voluntários (Jacob, 2020a). O aumento no número de 

participantes observado nestes programas educacionais acompanha a 

transição demográfica.  
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Diversas pesquisas têm demonstrado os benefícios na vida dos 

participantes que frequentam as US (Adamo, Esper, Bastos, Sousa, & 

Almeida, 2017; Mackowicz & Wnek-Gozdek, 2016). No estudo de 

caso organizado por Teixeira (2017) na US de Machico, verificou-se 

uma maior socialização e percepção de uma vivência mais ativa dos 

participantes após a frequência nos programas educativos da 

instituição, o que sugere benefícios para a qualidade do 

envelhecimento. Outros estudos destacam melhora no estado de saúde 

física e mental, diminuição dos sentimentos de solidão e depressão, 

bem como a redução no consumo de medicamentos para a ansiedade 

(Jacob, Lisa, & Pocinho, 2019; Ricardo, 2016).  

Porém, as peculiaridades dos professores de idosos em contextos 

de educação não formal são pouco exploradas (Cachioni, 2018). 

Pocinho, Lacerda e Santos (2015) sinalizam que os professores 

desempenham um papel central no funcionamento das práticas 

pedagógicas das US e que, portanto, eles devem estar preparados para 

atender as necessidades educacionais dos alunos, compreendendo-os 

como um grupo heterogêneo e diversificado em relação aos níveis 

educacionais.  

 

 

2. Metodologia 
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A pesquisa de abordagem qualitativa e de caráter exploratória 

foi desenvolvida em ambiente virtual e realizada no âmbito da tese de 

doutoramento sobre as US portuguesas (Doutoramento em Sociedade 

do Conhecimento/Ciências da Educação da Universidade de 

Salamanca, Espanha) de Luis Jacob em 2020 e teve o apoio da RUTIS 

(Associação Rede de Universidades da Terceira Idade) reconhecida 

como uma instituição de Utilidade Pública que representa as US 

portuguesas com objetivos de promover o envelhecimento ativo.  

Neste artigo são apresentados os resultados dos inquéritos feitos 

aos professores em 2016 e a professores, alunos e especialistas em 

novembro de 2019. Adotou-se a internet como um recurso para a 

recolha de dados nesta pesquisa devido a maior agilidade e rapidez no 

contato com as informações cedidas pelos inquiridos. Segundo 

Faleiros et al (2016), a utilização dos questionários virtuais 

configuram-se como um método alternativo diante do crescente uso 

da internet por diversos públicos e faixas etárias; além de proporcionar 

aos pesquisadores maior agilidade no desenvolvimento das pesquisas 

científicas. 

A recolha das respostas dos professores decorreu em fevereiro 

de 2016 e responderam 575 professores em potenciais 5.500, o que se 

traduziu numa amostra de 9,6%, com margem de confiança de 95% e 

margem de erro de .3,87. 
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Numa análise sumária dos dados obtidos podemos concluir que 

a maioria dos professores voluntários é mulher, com um curso 

superior, o número de ativos empregados supera ligeiramente o dos 

reformados, com idades variadas e com a particularidade de 29,6% 

terem menos de 30 anos e 53,1% terem mais de 50 anos.  

Esta intergeracionalidade presente nos professores é um fator 

importante para uma transmissão de conhecimentos em todas as 

faixas etárias. Para Pimentel e Lopes (2020), “Percebemos que o 

potencial de relação e de aprendizagem intergeracional é enorme, 

mas o seu aproveitamento depende, em grande medida, de iniciativas 

estruturadas, não se concretizando de forma espontânea. (…) 

Podemos afirmar, na linha de Beltran & Gómez (2013), que, neste 

domínio, o desafio que se coloca é transformar as turmas 

multigeracionais em espaços de intergeracionalidade. Como já 

afirmado em outras publicações (Pimentel & Lopes, 2017; Machado 

& Madeira, 2016), os professores terão um papel crucial a 

desempenhar neste processo e alguns mostram um particular 

interesse em abraçar este desafio, incentivando a inscrição e a 

participação dos seniores nas suas aulas, por considerarem que 

constitui uma mais-valia considerável para o processo de 

aprendizagem dos alunos mais jovens.” 

A percentagem de voluntários com idade superior a 61 anos é de 

38%, o que contrasta com outros estudos sobre o voluntariado 
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analisados anteriormente em que nenhum obteve um valor tão alto 

para este grupo etário (Jacob, 2020a), devendo-se isto provavelmente 

ao facto de muitos professores voluntários das US serem também 

alunos nessas US. 

Um outro dado relevante na análise está relacionado com as 

habilitações, o número de voluntários com um grau académico de 

mestrado ou doutoramento subiu consideravelmente entre 2012 

(RUTIS, 2012) para 2016 de 8,1% para 26, 9%.  

No que se refere à condição profissional, pode verificar-se que o 

número de professores reformados desceu de 45,1% em 2012 para 

39,4% em 2016, tendo sido parcialmente substituídos pelos ativos e 

alunos. 

 Neste inquérito foi possível obter outras conclusões: 

 Relativamente ao grau de compromisso do voluntário, 90,3% 

dos inquiridos afirma não receber qualquer quantia em troca desta 

atividade, 4,7% recebe ajudas de custo e 5% são remunerados, seja 

através de valores monetários ou troca de serviços. Há o caso 

específico dos trabalhadores das autarquias que dão as aulas no seu 

horário de trabalho, mas que se ofereceram para serem professores. 

Neste caso é difícil definir o seu status, dado que são remunerados 

porque é durante o horário de trabalho, mas são voluntários porque se 

oferecem, agem espontaneamente, de livre vontade.  



 

223 

 

 54,7% dos inquiridos afirma que foi alguém da universidade 

sénior que o convidou para fazer parte deste projeto, 23,7% foram 

oferecer-se como voluntários à própria US, 6% era aluno da US e 

2,1% usou o site da RUTIS para fazer a inscrição.  

 Relativamente ao tempo em que é professor voluntário, 34,5% 

está há mais de 4 anos, 26,3% está há 1 ano na US, 23,1% há 2 anos e 

16% há 3 anos. O que denota que a maioria dos professores tem uma 

boa e longa relação com a entidade promotora do voluntariado. Rego 

et al. (2017) mencionam que quando o voluntário gosta do que faz por 

norma prolonga a atividade por tempo indeterminado. Mantendo a 

promoção de voluntariado responsável e prestigiante, este contribui 

para o aumento do sentido de responsabilidade do trabalho 

desenvolvido, constituindo-se como estímulo e fator de recrutamento 

para novos voluntários. 

 Na questão de quantas horas semanais dá aulas, 41,2% 

responderam 1 hora por semana, 32,5% indicou 2 horas, enquanto 

13% e 13,2% responderam entre 3 e mais de 4 horas semanais, com 

uma média 2 horas semanais. Na Bolsa de Voluntariado, os candidatos 

a professores voluntários indicaram a sua disponibilidade de 1 hora, 

30%, 57% de 2 a 3 horas e 13%, 4 ou mais horas, média de 2,25 

horas/semana. 
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 26,8% dos professores são alunos, o que indica que continua 

a tradição, muito própria das US, dos alunos serem professores e vice-

versa. 

 A grande maioria (89,9%) indicou que gostaria de ter alguma 

formação específica para ser professor numa universidade sénior. 

  Em relação à prática de voluntariado, 32,8% respondeu que 

também é voluntário noutra instituição.  

De uma forma geral os aspetos mais positivos mais destacados 

pelos professores foram a relação com os alunos; o poder ensinar; 

aprender com os alunos; o ambiente e a dinâmica da US; sentir-se 

realizado e útil; o interesse dos alunos e a partilha de conhecimentos. 

Os aspetos mais negativos realçados foram (muitos não 

indicaram aspetos negativos): conjugar horários da aula com a vida 

profissional; as poucas condições/recursos de (algumas) US; os 

grupos heterógenos; o desinteresse de alguns alunos e a 

rivalidade/disputa entre algumas pessoas.  

Na questão relativa à satisfação do voluntário na universidade, 

os dados não deixam dúvidas, com 41,2% dos inquiridos a indicar 

“Plenamente satisfeito” (PL) e 43,1% “Muito Satisfeito”(MS) e 

apenas 2,1% a expressar insatisfação, o que vai de acordo com grande 

parte dos estudos e comentários mencionados anteriormente, em que 

os voluntários falam sem qualquer tipo de restrições do seu 

contentamento ao realizar esta atividade.  
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Foram analisadas as categorias de género, situação profissional, 

idade, horas de aulas semanais, anos de serviço, como começou como 

professor, se é aluno não e qual o motivo por que escolheu ser 

professor voluntário.  

Fazendo a correlação entre estas categorias estudadas e o grau 

de satisfação dos professores, e tendo em consideração que das quatro 

respostas possíveis duas representam 85% (separadas entre elas por 

1%) e uma 2% (insatisfeito), é fácil concluir que não iremos encontrar 

grandes diferenças entres as categorias. Não incluímos os dados de 

“Insatisfeito” por não serem relevantes estatisticamente (< 2%). 

Da observação dos dados obtidos vemos que nenhuma das 

categorias tem especial relação com o grau de satisfação em ser 

professor voluntário nas US. A única em que se nota uma ligeira 

alteração é na razão por que decidiu ser professor voluntário, quando 

a resposta é “ter tempo livre” ou “outra”, o grau de satisfação foi a 

menor encontrada (77,3% e 77,1% no somatório PS+MS) e 20% no 

“Satisfeito” para “Ter tempo livre”, o maior valor encontrado. 

Estes dados reforçam a ideia que a razão/motivo pela qual a 

pessoa realiza o seu voluntariado tem influência no seu grau de 

satisfação posterior. Se as causas do voluntariado forem mais 

altruístas e benévolas, o resultado será melhor para o voluntário e com 

consequência no beneficiário final. 
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 Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

professores voluntários que responderam que também eram 

voluntários noutras organizações (Somatório PL+SM de 84,9% para 

não voluntários noutros locais e 83,8% para os só voluntários na US, 

e somatório S de 13,7% e 15,4%, respetivamente).  

 No geral os valores mais altos e mais baixos encontrados foram 

no PS (46% na idade entre os 50-60 anos, 32% tenho tempo livre); no 

MS (51,9% em ofereci-me e 31,4% na outra razão para ser voluntário); 

S (20% no tenho tempo livre e 5,7% no outro para outra razão) e no I 

(17,1% no outro para outra razão e 0% no 41-50 anos). 

Neste inquérito aos professores voluntários, pretendíamos 

também saber o que os motiva a ser voluntários nestas organizações 

por isso adicionamos ao inquérito a escala de motivação para o 

voluntariado VMS (Volunteer Motivation Scale). 

Sobre as motivações, à questão “Principal motivação para dar 

aulas na universidade sénior”, os resultados voltam novamente a estar 

ligados à motivação intrínseca, quando 65,6% respondem como 

justificação o “gosto de ensinar” seguindo-se o item “ajudar as outras 

pessoas” com 36,8%.  

Considerando o seu trabalho voluntário do último ano letivo. As 

afirmações estão dispostas seguindo quatro subescalas (com 3 itens 

cada uma) que avaliam: a motivação externa (ex.: “Para obter a 

aprovação das pessoas”), motivação interna (ex.: “Porque me faz 
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sentir orgulhoso e uma pessoa de valor”), a motivação de identificação 

(ex.: “Porque o voluntariado tornou-se uma parte fundamental daquilo 

que sou”), e a intrínseca (ex.: “Pelo prazer que sinto ao fazer 

voluntariado nesta organização”). 

Relativamente aos resultados da VMS, os seus valores médios 

variam entre um mínimo de 1,28 (item 1, DP=2,29) e 5,86 (item 12, 

DP=1.31), evidenciando dispersão nas respostas dadas aos vários 

itens, o que se confirma com o desvio padrão que apresentam valores 

superiores à unidade. A amplitude das respostas variou entre o mínimo 

de 1 e o máximo de 7, sendo que todos os itens registaram os limites 

possíveis da escala de resposta.  

A motivação intrínseca foi a subescala que mais se evidenciou, 

os dados apresentados mostram que mais de 70% afirmam que “Têm 

prazer ao fazer voluntariado” e que é “Verdadeiramente importante 

fazê-lo enquanto pessoa” (68%). 

Concluímos que a motivação intrínseca é a motivação que 

intervém de forma clara ao nível da relação entre voluntariado e bem-

estar, nomeadamente na satisfação com a vida (Martins, 2013). 

Resultados que vão ao encontro do estudo de Ferreira (2012), em que 

a análise da satisfação dos voluntários revela que a categoria que 

obtém valores mais elevados é a motivação/ satisfação intrínseca 

(tabela 1). 
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Tabela 1 – Análise às perguntas 1, 7, 8 e 12 da Volunteer 

Motivation Scale 

Itens do VMS Média 

(Ponderada) 

Desvio 

Padrão 

1. Para ter a aprovação 

das pessoas. 

1,28 2,29 

7. Porque sinto que é 

verdadeiramente 

importante para mim 

fazê-lo enquanto 

pessoa. 

 

5,71 

 

1,13 

8. Porque fazer 

voluntariado tornou-se 

uma parte fundamental 

daquilo que sou. 

 

4,92 

 

1,0 

12. Pelo prazer que 

sinto ao fazer 

voluntariado nesta 

organização. 

 

5,86 

 

1,31 

Fonte: Luis Jacob, 2020 
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Em relação a ser bom professor nas US, a Tabela 2 representa o 

conjunto de perguntas dos questionários online, de acordo com o 

público-alvo da pesquisa: alunos seniores, professores e técnicos 

(pesquisadores e especialistas). Os questionários online foram 

construídos a partir da ferramenta Google Docs e compostos por 

perguntas abertas, com intuito de ampliar as possibilidades de 

respostas dos participantes. Os dados da pesquisa foram recolhidos no 

período de 7 a 27 de novembro de 2019. 

Tabela 2 – Questões direcionadas ao público-alvo da pesquisa 

Público-alvo Perguntas dos questionários online 

Alunos 

seniores 

(P1) - Enquanto aluno, o que considera mais 

importante para ser um bom professor numa 

universidade sênior?  

(P2) - Enquanto aluno, quais conselhos daria a 

uma pessoa que começa agora a dar aulas a 

seniores?  

Professores 

(P1) - O que considera mais importante para ser 

um bom professor numa universidade sênior?  

(P2) - Quais conselhos dariam a uma pessoa que 

começa agora a dar aulas a seniores?  

(P3) - Quais são as principais dificuldades em dar 

aulas a seniores?  
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Técnicos 

(pesquisadores 

e 

especialistas) 

(P1) - O que considera mais importante para ser 

um bom professor numa universidade sênior?  

(P2) - Quais conselhos dariam a uma pessoa que 

começa agora a dar aulas a seniores?  

Fonte: Luis Jacob, 2020. 

Os critérios adotados para a escolha dos participantes técnicos 

(pesquisadores e especialistas) foram sua atuação na área do 

envelhecimento e em educação de adultos, bem como experiências em 

atividades desenvolvidas nas US. Assim, os técnicos foram escolhidos 

e os questionários online foram enviados como carta-convite por e-

mail particular de cada um deles. Para os professores e os alunos 

seniores, os questionários online foram divulgados publicamente em 

formato de links por intermédio da rede social (facebook) da RUTIS, 

a qual congrega mais de 14.000 seguidores.  

A amostra do estudo foi composta por 144 alunos seniores, 103 

professores e 18 técnicos, dentre este último grupo três eram 

brasileiros e dois espanhóis.  

As mensagens foram organizadas e sistematizadas na segunda 

fase de exploração do material e submetidas à codificação categorial 

temática. Deste modo, as mensagens relacionadas à P1 e P2 foram 

agrupadas em quatro categorias principais (e demais subcategorias) 

nas áreas técnica e afetiva, a saber: 1) conhecimentos; 2) capacidade 

(de identificar as demandas dos alunos, de comunicar e de interagir 
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com os seniores); 3) atenção (para se disponibilizar, partilhar e ouvir 

os alunos); e 4) expressão, a qual reuniu um conjunto de qualidades 

pessoais mencionadas pelos participantes.  

As mensagens da P3 destinada aos professores compuseram a 

terceira área temática ‘dificuldades’, organizada em cinco categorias: 

1) capacidades físicas ou cognitivas; 2) heterogeneidade dos alunos; 

3) organização e prática didática; 4) outras; e 5) sem dificuldades. A 

frequência simples e a medida de coocorrência (quando houve mais 

de uma unidade de registro – ou seja, ‘segmento de conteúdo 

considerado unidade de base’  (Bardin, 2016, p. 134) – em uma mesma 

unidade de contexto) foram adotadas para o tratamento dos dados. Na 

última fase metodológica, a inferência e a interpretação das 

mensagens foram evidenciadas, conferindo significados à descrição 

dos dados adotando-se como referencial os princípios e abordagens 

geragógica do campo da gerontologia educacional. Todos os 

resultados foram alocados no software NVivo (versão 10) para 

auxiliar na organização e exploração dos dados. Para a categoria de 

análise ‘expressão’ utilizou-se o recurso de nuvem de palavras para a 

visualização gráfica dos dados. 

 

3. Resultados 

A pesquisa identificou os aspectos que caracterizam ser um bom 

professor nas Universidades Seniores de Portugal, segundo a visão de 
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alunos, professores e técnicos especialistas na área do envelhecimento 

e educação de adultos. As principais dificuldades dos professores no 

processo de ensino-aprendizagem também foram evidenciadas, as 

quais complementam a reflexão sobre a temática.  

 De maneira geral, observa-se que os aspectos afetivos referentes 

às habilidades sociais e qualidades pessoais foram indicados como os 

mais importantes e aconselháveis para ser um bom professor de 

seniores, de acordo com as unidades de registro analisadas. No 

entanto, constataram-se diferenças nas frequências das áreas técnicas 

e afetivas em relação aos grupos de participantes e questões de 

pesquisa. Ou seja, para os alunos, a área técnica sobressaiu na P1, 

principalmente, a categoria de ‘conhecimentos’ (36%); em relação à 

P2, destacou-se a área afetiva, com maioria das unidades de registro 

presentes na categoria de ‘expressão’ (64%). Para os professores, 

tanto na P1 como na P2, a área afetiva foi considerada a mais 

importante e aconselhada aos professores que começam a dar aulas a 

seniores, com destaque para a categoria ‘expressão’, correspondendo 

a 43% e 46%, respectivamente. Já para os técnicos (especialistas e 

pesquisadores), constatou-se maior evidência da área técnica, em 

especial, a categoria de ‘conhecimentos’ nas unidades de registro da 

P1 (44%) e P2 (56%). 

A formação profissional, o domínio de conteúdos e a aplicação 

de métodos de ensino adequados aos perfis dos educandos foram 
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considerados importantes ‘conhecimentos’ para os professores de 

seniores, como observado nas mensagens de alunos, técnicos e 

professores:  

‘Dominar o(s) tema(s) da(s) disciplina(s) que vai leccionar, ter 

formação pedagógica’ (A1TC53) 

Os resultados apresentam a necessidade dos professores de 

criarem condições favoráveis para a convivência nos ambientes de 

aprendizagem, sendo importante e aconselhável ‘interagir’ e 

‘comunicar’ com os alunos seniores:  

 ‘Dominar a temática a abordar e boas competências de 

comunicação’ (T1TAC19) 

Além disso, a capacidade de ‘identificar’ as demandas dos 

alunos seniores e reconhecê-los como um grupo heterogêneo, de 

maneira a não infantilizá-los no contexto de aprendizagem apareceu, 

por exemplo, nas seguintes mensagens:  

 ‘Procurar conhecer o grupo que tem a sua frente e tentar 

descobrir os seus interesses’ (A2TAI117) 

‘Não nos tratem como crianças’ (A1TAI96) 

Diante do conjunto de 34 palavras diferentes, a ‘Paciência’ foi 

referida 70 vezes e a palavra ‘Empatia’, 38 vezes no total das 

mensagens analisadas na P1 e P2.  
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Ressalta-se que, a palavra ‘Paciência’ teve maior frequência (47 

vezes) dentre as mensagens do grupo de alunos, como identificado 

em:  

‘Ser paciente, uma vez que os seniores têm mais dificuldade a 

aprender’ (A2AE73) 

 Para os participantes técnicos e professores, diferentemente dos 

alunos seniores, a importância da paciência não esteve relacionada aos 

problemas de aprendizagem ou cognitivos dos alunos, conforme se 

apresentam as mensagens:  

‘Ser paciente e compreensivo, dado que cada pessoa tem o seu 

ritmo de aprendizagem’ (T1AE8) 

Destacam-se medidas de coocorrência entre as temáticas, 

categorias e subcategorias de análise. Em relação ao total de 

respondentes (N=265), a complementariedade das áreas técnicas e 

afetivas foi constatada em 25% da amostra na P1 e em 14% na P2. Ao 

considerar as unidades de registro da área técnica (N=334), 8% delas 

enquadraram-se, simultaneamente, nas categorias de ‘conhecimentos’ 

e ‘capacidades’; em relação à área afetiva (N=361), 7% das unidades 

de registro concentram-se na ‘atenção’ e ‘expressão’.  

Em relação à P3, do total de 76 professores respondentes, 35% 

deles mencionaram a dificuldade de organização e prática didática, 

seja pela escassez de materiais e recursos pedagógicos disponíveis, ou 

pelas ausências constantes dos alunos, o tempo de duração das aulas e 
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a quantidade de alunos por turma, conforme observado nas 

mensagens:  

‘Aulas com muitos participantes e absentismo elevado’ 

(P3DP52) 

‘Ter tempo para dar atenção a todos, gerir expectativas e alguns 

desentendimentos’ (P3DP20)  

A heterogeneidade dos alunos relacionada às experiências de 

vida, conhecimentos, expectativas e motivações para a aprendizagem 

apresentou-se desafiadora para 24% dos professores, os quais 

identificaram essa dificuldade no ensino como, por exemplo, um 

‘Desnível abismal entre os alunos’ (P3DP59). Na mesma frequência, 

24% dos professores informaram não apresentar dificuldades em dar 

aulas a seniores. As categorias ‘capacidades físicas e cognitivas’ e 

‘outras’ corresponderam a 14% e 3% das mensagens, 

respectivamente. 

 

4. Discussão 

A pesquisa demonstrou quem são os 7.544 professores 

voluntários nas US, as suas motivações e o conjunto de características 

que refletem ser um bom professor nas Universidades Seniores de 

Portugal. As múltiplas perspectivas sobre a temática evidenciaram que 

os investimentos em áreas técnica e, principalmente, afetiva são 

fundamentais para bons professores, auxiliando-os na superação das 
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principais dificuldades encontradas no processo de ensino-

aprendizagem. Neste contexto, a área técnica corresponde aos 

conhecimentos gerontológicos, educacionais e as competências 

profissionais alinhadas à temática de ensino (por exemplo, a 

informática, literatura ou fotografia); e a área afetiva, por sua vez, 

reúne um conjunto de atitudes e qualidades pessoais e expressivas 

consideradas desejáveis aos que ensinam a seniores. 

As qualidades pessoais de ser paciente e empático se destacaram 

como as ‘expressões’ mais importantes aos que ensinam a seniores. A 

‘paciência’ representou ser uma condição necessária para os 

professores, principalmente na visão dos alunos. Este resultado 

corrobora com o estudo de Flauzino et al. (2020), no qual a paciência 

foi considerada pelos alunos idosos o atributo mais apropriado para os 

instrutores de letramento digital. Os autores argumentam que a 

internalização de estereótipos negativos sobre o envelhecimento pelos 

idosos pode justificar a sugestão da paciência aos instrutores. Tais 

pressupostos foram confirmados nos resultados desta pesquisa, pois 

os alunos seniores indicaram uma generalização das dificuldades de 

aprendizagem e déficits cognitivos a todos os educandos mais velhos, 

utilizando-se a terceira pessoa do plural em suas mensagens. 

A atenção dos professores em disponibilizar-se, partilhar 

conhecimentos e saber ouvir os alunos compõem os demais resultados 

encontrados nesta pesquisa, o que reforça a compreensão de que uma 
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relação pessoal permeia o processo de ensino-aprendizagem, para 

além do domínio de técnicas.  

 

5. Conclusão 

A pesquisa identificou os professores das US e um conjunto de 

habilidades e qualidades que caracterizam ser um bom educador nas 

US em Portugal. Na visão de alunos, professores e especialistas é 

importante e aconselhável que os professores de seniores reúnam 

características técnicas e afetivas, as quais apresentam implicações 

diretas no processo de ensino-aprendizagem.  

Do processo pedagógico retivemos quatro pontos importantes: 

1. “O afeto é fundamental existir um elo emocional entre quem 

ensina e quem aprende. Por isso, o que aprendemos com os 

nossos pais, avós ou irmãos é tão importante e vinculativo. 

Porque está presente o afeto. Esta perceção é muito importante 

porque funciona nos dois sentidos. Se o que ensina consegue 

criar uma relação com o aprendente é excelente, mas se o que 

ensina não cria uma relação ou provoca um mal-estar com o 

aprendente, está não só a condicionar a aprendizagem presente, 

como a dificultar o futuro processo de ensino. 

2. A garantia que todos sabem e não só o professor. De novo, nas 

palavras de Freire (2007, p. 22), “Ninguém ignora tudo. 

Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos 
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nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”. É 

muito importante democratizar a educação, esquecer o modelo 

que só o professor é detentor da sabedoria, mas aproveitar os 

saberes de todos, para em conjunto aprenderem mais e melhor. 

3. A importância de aproveitar a curiosidade e a natural vontade 

de aprender que todas as pessoas têm. Implica também 

aumentar a consideração da potencialidade cognitiva de 

aprendizagem de todos os sujeitos de qualquer idade. 

Considerar que independentemente da idade ou capacidade 

intelectual todos podemos aprender. 

4. Aproveitar a experiência de vida e de conhecimentos que os 

alunos seniores têm em prol do grupo e das aulas, assim como 

priorizar as actividades praticas e experimentais no processo 

pedagógico.” Jacob, 2020a. 

Os resultados desta pesquisa demonstram a complexidade da 

prática gerontoeducativa, a qual exige dos professores diferentes 

atributos pessoais e profissionais. Sugere-se a adoção de um modelo 

técnico-afetivo no ensino para seniores, e ainda, nos processos 

formativos de professores. 
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Resumo 

Introdução: O envelhecimento acontece distintamente para 

realidades diversas no mundo, pautado em variáveis sociais, 

econômicas, financeiras, biológicas, agregadas aos aspectos urbanos 

e geográficos. Além de todas as disparidades, há também a chamada 

"velhice na velhice”. Objetivo: Analisar as características 

socioeconômicas e a concentração geográfica dos novos idosos e da 

população idosa residente no Distrito Federal. Métodos: Extraíu-se 

dados do PDAD (2015), IBGE, referentes a indivíduos com 60 anos 

ou mais, totalizando uma amostra de 9158 pessoas. O número de 

clusters foi definido usando a análise do dendograma. Resultados: Os 

dados revelaram uma heterogeneidade na velhice, embora seja 

possível subdividir a amostra em alguns grupos, como feminilidade, 

pobreza e outros contrastes. Portanto, a pesquisa mostra as principais 

diferenças dentro de cada amostra. Conclusão: Os resultados deste 

estudo demonstram que a velhice na capital brasileira não ocorre de 

maneira homogenia, apresentando muitos perfis socioeconômicos. 

Palavras-chave: Envelhecimento; Idosos; Socio-econômico; 

Geográfico; Política de Saúde Pública. 

Abstract 

Background: Aging happens distinctly for diverse realities in the 
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world, because it characterized by social, economic, financial, 

biological variables, this added to urban and geographic aspects. In 

addition to all the disparities, there is also the so-called "old age in old 

age". Objective: Analyze the socioeconomic characteristics and 

geographic concentration of the new older people and long-lived 

elderly population living in Distrito Federal. Methods: we extract data 

from PDAD (2015), IBGE concerning individuals with 60 years or 

more, which comprised a sample of 9158 people. The number of 

clusters defined using the dendogram analysis. Results: The data 

revealed a heterogeneity in old age, although it is possible to subdivide 

the sample into some groups, such as femininity, poverty and other 

contrast Results: Therefore, the research shows the main differences 

within each sample. Conclusion: The results of this study show that 

old age in the Brazilian capital does not occur in a homogenous 

manner, presenting many socioeconomic profiles. 

Keywords: Aging; Elderly; Socio-economic; Geographic; Public 

Health Policy. 

Introduction 

The aging process guided by fundamental determinants such as 

socioeconomic characteristics and geographic concentration of the 

population. 
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Despite longevity being a global conquest, there are some 

difficulties associated with meeting the demands that this 

phenomenon brings (Santos, Ugá, & Porto, 2008). When comparing 

developed and developing countries, it is clear, that aging does not 

manifest in an equitable way. 

  In countries like Brazil, the longevity process occurs abruptly, 

unlike in nations like France or Italy (Dallazen, Winkelmann, & 

Berlezi, 2017). As regards to Brazilian elderlies, a growth of 18% was 

observed within the last 5 years (IBGE, 2015), with this population 

being a total of 30.2 million people in 2017 (Mattei, Bezerra, Mello, 

& Mello, 2018).  

Associated with older population growth, there is the 

phenomenon of longevity, which changes the demographic landscape 

of society and causes the emergence of subgroups of long-term 

people, such as octogenarians, nonagenarians, centenarians and 110 

years or more. It is noteworthy that these subgroups represent the 

population segment with the highest growth in the world, such as 

Brazil in 2015 with 3 million super elderly (Koch, Turner, Smith and 

Hutnik, 2010). 

Brazil’s capital, in 2018, individuals with 60 years or more 

represented 10,69% of the region’s population, with 1,41% of this 

group being of people with 80 years or more. It’s estimated that this 



 

248 

 

same population will be 2,43% of community in 2018 (IBGE, 2018; 

Pessôa, Santos, Machado, Martins, & Lima, 2016).  

However, while we often relate the meaning of aging to a 

successful experience, it also brings losses in functionality, autonomy 

and cognition, which create the need for greater support, especially for 

people of very advanced age (Public & 2003, n.d.). To sustain the 

quality of life of the long-term population, nations have been investing 

in innovations and technologies that can help maintain autonomy and 

independence (Willcox, Willcox, Gerontology, and 2008, n.d.). 

Quality of life also determined by fundamental social indicators, 

which can be measure by the Human Development Index (HDI), such 

as income, education, health and longevity. The HDI of the Federal 

District is 0.824, being the largest indicator among the units of the 

Brazilian federation. Brasília ranks 9th in HDI within the 5,565 

Brazilian municipalities, according to the MHDI (Dawalibi, Goulart 

and Prearo, 2014). 

Additionally, when a change occurs in the age composition of a 

society, it also modifies the urban spaces around; with arise of new 

demands to be meet. It is clear that the production of space if the result 

of the social relations that makes them, in special the economic ones. 

Nonetheless, this process doesn’t take place in a predictable way 

(Carlos, 2004; Oliveira, 2012). Therefore, it becomes paramount to 

understand, in an economic context, the geographic dimensions where 
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long-lived people live, a picture that creates many challenges in the 

field of public policies in the face of longevity (Araújo, Ribeiro, & 

Paúl, 2016; Koch, Turner, Smith, & Hutnik, 2010). These challenges 

should stimulate new research. 

The objective of this work is to analyze the socioeconomic 

characteristics and geographic concentration of the new older people 

and long-lived elderly population living in Distrito Federal.    

 

Methods 

Experimental Design 

This is a retrospective cross-sectional study with analysis of 

secondary data from the District Household Sample Survey 

(PDAD/2015). According to Resolution CNS 510/2016, without the 

approval protocol, because there was no manipulation of human 

sample. 

Sample 

The sample was the result of data from the PDAD/2015 survey, 

using a demographic filter, which restricted the sample to individuals 

with age equal or superior to 60 years, from both genders (N= 9158). 

As inclusion criterion, the individual should have answered the 

survey. The exclusion criteria used was the lack of answer to a 

question or any inconsistency. In order to analyze the aspects of the 

sample before and in the long-lived phase and to allow comparison 
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between the two, the sample stratified in three different groups:   as 

(AG1) 60 to 69 years old, (AG2) 70 to 79 and (AG3) 80 years or more. 

The subgroups were conceived using a “Cluster” (Hair Jr., Black, 

Babin, Anderson, & Tatham, 2009) methodology, by age range. 

Procedures    

The data from the PDAD/2015 from the website 

www.codeplan.df.gov.br, on March 10, 2017. The selected qualitative 

variables were gender, race, marital status, Family status, birthplace, 

education and job situation. Age, length of residence and total gross 

income. 

 

 

Statistical Analysis   

The data from PDAD/2015 transferred to the Excel 2016 

Software and processed by the geostatistical software “R 3.2.4 for 

Windows”. A Hierarchic Cluster Analysis was conducted using the 

Ward (Jaccard, 1912) method, so that the individuals could be pooled 

by resemblance in terms of the socioeconomic and geographical 

variables, using cluster methodology. As a measure of similarity, was 

used the Jaccard’s coefficient (Jaccard, 1912). The Qui-Square test, 

Fisher Exact Test (Hair Jr. et al., 2009), Simulated Qui-Square 

(Hollander, Wolfe, & Chicken, 2013) and Kruskal-Wallis test (Hope, 

1968) were used to compare groups using the characterization 
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variables. After the Hierarchic Cluster Analysis was conducted, the 

pooled groups were compared with DF’s administrative regions using 

perceptual maps and correspondence analysis. To verify possible 

statistical differences a p≤0,05 was assumed. The present study 

stratified the sample identified according to figure 1 

 

 

Figure 1 – Methodological Diagram 

 

*  AG1/AG2/AG3- Groups by age range with long-lived and future long-lived. 

** Groups by Clusters, being AG1 and AG2 5 groups each and AG3 4 groups) 

/ Perceptual Maps. 

Results 

To describe economic activity, the sample was pooled in 3 

subgroups: (AG1) 60 to 69 years old, (AG2) 70 to 79 years and (AG3) 

80 years or more. In this scenario, the study found significant 

differences between the groups (AG1, AG2 e AG3) as shown in the 

Tables 1, 2 and 3: 
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Table 1 – Socioeconomic and demographic characteristics of elder 

people with age between 60 and 69 years (AG1) living in Distrito 

Federal (PNAD 2015). 

Variables  

Grou

p 1 
Group 2 Group 3 

Group 

4 

Group 

5 p-

val

ue (N=10

09) 
(N=1109) 

(N=1194

) 

(N=12

13) 
(N=715) 

Status 

Household 

Responsible 12,69% 98,29% 77,64% 83,43% 3,92% 

0,00

0¹ 

Partner 77,21% 1,44% 16,92% 0,16% 94,27% 

0,00

0¹ 

Offspring 2,18% 0,00% 1,42% 2,47% 0,56% 

0,00

0¹ 

Others 7,93% 0,27% 4,02% 13,93% 1,26% 

0,00

0¹ 

Gender 
Male 10,11% 98,74% 66,33% 17,56% 3,78% 

0,00

0¹ 

Female 89,89% 1,26% 33,67% 82,44% 96,22% 

0,00

0¹ 

Race 
White 45,19% 46,53% 46,39% 44,02% 46,71% 

0,73

5¹ 

Not White 54,81% 53,47% 54,61% 55,98% 53,29% 

0,73

5¹ 

Marital 

Status 

No Partner 16,15% 1,53% 26,97% 97,03% 0,00% 

0,00

0¹ 

Partner 83,85% 98,47% 73,03% 2,97% 100,00% 

0,00

0¹ 

Birth 

Place 

Espírito Santo 1,19% 0,18% 0,75% 1,32% 0,42% 

0,01

3¹ 

Goiás 13,68% 9,74% 14,32% 14,26% 13,29% 

0,00

6¹ 
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Rio de Janeiro 3,17% 6,22% 4,27% 4,37% 4,90% 

0,01

8¹ 

Educati

on 

Illiterate/Can 

Read and Write 14,37% 10,19% 9,21% 13,52% 9,37% 

0,00

0¹ 

Elementary 

School 50,25% 32,10% 39,36% 

339,41

% 28,81% 

0,00

0¹ 

High School 28,05% 29,94% 26,97% 25,56% 27,27% 

0,20

4¹ 

College 

Education 6,34% 24,26% 19,18% 17,56% 30,21% 

0,00

0¹ 

Post-Graduation  0,40% 3,43% 5,03% 2,72% 3,64% 

0,00

0¹ 

Others 0,59% 0,09% 0,25% 1,24% 0,70% 

0,00

2² 

Age 

Median 63 65 62,5 62,5 65 

0,00

0³ 

[Q.1;Q.2] 

 

[61,00;

66,00]  

 

[63,00;67,0

0]  

 

[61,00;65,

00]  

 

[61,00;6

5,00]  

 

[62,00;67,

00]  

Length 

of 

Residen

ce 

Median 25 24 22 24 24 

0,00

0³ 

[Q.1;Q.2] 

 

[15,00;

40,00]  

 

[13,00;39,0

0]  

 

[14,00;35,

00]  

 

[12,00;4

0,00]  

 

[13,00;39,

00]  

Total 

Income 

Median 0 3000 2000 1200 1200 

0,00

0³ 

[Q.1;Q.2] 

 

[0,00;0,

00]  

 

[11000,00;

7000,00]  

 

[1000,00;5

000,00]  

 

[8,00;40

00,00]  

 

[788,00;5

650,00]  

¹Qui-Square; ²Fisher Exact Test; ³Kruskal-Wallis 

Table 2 – Socioeconomic and demographic characteristics of elder 

people with age between 70 and 79 years (AG2) living in Distrito 

Federal (PNAD 2015). 

Variable 

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5 

p-value 

(N=545) (N=1129) (N=280) (N=338) (N=493) 

Status 

Household Responsible 96,33% 79,45% 0,71% 2,07% 96,55% 0,000¹ 

Partner 1,65% 0,44% 96,43% 96,75% 2,23% 0,000¹ 
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Offspring 0,00% 0,44% 0,36% 0,30% 0,00% 0,310² 

Others 2,02% 19,66% 2,50% 0,89% 1,22% 0,000¹ 

Gender 

Male 99,08% 21,79% 0,36% 1,18% 95,54% 0,000¹ 

Female 0,92% 78,21% 99,64% 98,82% 4,56% 0,000¹ 

Race 

White 13,21% 47,65% 59,64% 51,48% 89,66% 0,000¹ 

Not White 86,79% 52,35% 40,36% 48,52% 10,34% 0,000¹ 

Marital Status 

No Partner 2,75% 96,99% 0,00% 0,89% 6,69% 0,000¹ 

Partner 97,25% 3,01% 100,00% 99,11% 93,31% 0,000¹ 

Birth Place 

(By UF) 

Bahia 10,46% 12,22% 7,86% 8,58% 6,69% 0,006¹ 

Ceará 15,78% 7,44% 12,86% 6,21% 10,75% 0,000¹ 

Goiás 7,52% 11,96% 8,57% 9,17% 5,48% 0,000¹ 

Maranhão 4,59% 5,31% 1,79% 6,80% 4,67% 0,059¹ 

Minas Gerais 18,17% 24,00% 23,21% 24,56% 26,37% 0,024¹ 

Paraíba 11,56% 6,29% 9,29% 9,76% 7,91% 0,005¹ 

Pernambuco 5,87% 6,38% 3,57% 3,25% 4,06% 0,059¹ 

Piauí 10,83% 6,64% 6,43% 7,99% 4,06% 0,001¹ 

Rio de Janeiro 3,30% 3,54% 8,93% 5,92% 8,72% 0,000¹ 

Rio Grande do Sul 0,55% 1,15% 1,07% 1,18% 2,84% 0,36² 

São Paulo 1,47% 3,45% 5,36% 4,44% 4,26% 0,024¹ 

Exterior 1,10% 0,44% 1,07% 0,59% 2,03% 0,042² 

Education 

Illiterate/Can Read and Write 25,50% 23,29% 14,64% 17,46% 1,83% 0,000¹ 

Elementary School 44,40% 45,44% 41,43% 35,80% 38,54% 0,006¹ 

High School 19,27% 18,33% 36,07% 18,64% 25,56% 0,000¹ 

College Education 10,28% 11,16% 6,79% 23,67% 28,40% 0,000¹ 

Post-Graduation  0,00% 1,15% 0,00% 2,96% 5,48% 0,000¹ 

Others 0,55% 0,62% 1,07% 1,48% 0,20% 0,207² 

Job Situation 

No Remunerated Activity 3,30% 3,01% 100,00% 1,18% 0,61% 0,000¹ 

Has Remunerated Activity 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12,58% 0,000¹ 

Retired / Pensioner 96,70% 96,99% 0,00% 98,52% 86,82% 0,000¹ 

Student 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,222¹ 

Age 

Median 74 74 73 73 73 

0,000³ 

[Q.1;Q.2]  [71,00;76,00]   [72,00;76,00]   [71,00;76,00]   [71,00;76,00]   [71,00;76,00]  

Lenght of 

Residence 

Median 30 30 35 30 30 

0,012³ 

[Q.1;Q.2]  [18,00;43,00]   [15,00;44,00]   [18,50;44,00]   [18,00;42,00]   [14,00;41,00]  

Total Income 

Median 1200 950 0 880 880 

0,000³ 

[Q.1;Q.2]  [788,00;35000,00]   [788,00;3000,00]   [0,00;0,00]   [788,00;5000,00]   [1500,00;10000,00]  
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¹Qui-Square; ²Fisher Exact Test; ³Kruskal-Wallis 

 

Table 3 – Socioeconomic and demographic characteristics of elder 

people with more than 80 years old (AG3) living in Distrito Federal 

(PNAD 2015). 

Variables 

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 

p-value 

(N=290) (N=451) (N=169) (N=223) 

Status 

Household Responsible 96,21% 94,68% 4,14% 0,45% 0,000¹ 

Partner 1,38% 0,00% 82,25% 0,00% 0,000¹ 

Offspring 0,00% 0,00% 1,18% 0,90% 0,217² 

Others 2,41% 4,88% 12,43% 98,65% 0,000¹ 

Gender 

Male 97,93% 23,95% 9,47% 19,28% 0,000¹ 

Female 2,07% 76,05% 90,53% 80,72% 0,000¹ 

Race 

White 50,69% 53,44% 56,21% 39,91% 0,003¹ 

Not White 49,31% 46,56% 43,79% 60,09% 0,003¹ 

Marital 

Status 

No Partner 2,76% 98,89% 12,43% 97,31% 0,000¹ 

Partner 97,24% 1,11% 87,57% 2,69% 0,000¹ 

Birth 

Place 

Goiás 6,55% 11,53% 8,88% 5,83% 0,036¹ 

Pará 0,69% 0,22% 2,37% 1,35% 0,042² 

Rondônia 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,000¹ 

São Paulo 4,14% 2,66% 4,14% 8,97% 0,003¹ 

Foreign Country 2,41% 0,44% 1,18% 0,00% 0,017² 

School 

Type 

Doesn't Study 100,00% 99,78% 100,00% 100,00% 1,000² 

Public 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 1,000² 

Education 

Illiterate/Can Read and Write 24,83% 31,26% 26,63% 36,77% 0,020¹ 

Elementary School 35,86% 44,57% 42,01% 43,50% 0,117¹ 

High School 19,66% 14,19% 14,20% 13,90% 0,168¹ 

College Education 16,90% 7,54% 15,98% 4,04% 0,000¹ 

Post-Graduation 2,07% 0,22% 0,59% 0,00% 0,016² 

Others 0,69% 2,22% 0,59% 1,79% 0,313² 

Job 

Situation 

No Remunerated Activity 1,38% 2,44% 49,11% 0,90% 0,000¹ 

Has Remunerated Activity 0,00% 1,33% 0,00% 0,00% 0,048² 

Retired/Pensioner 98,62% 96,23% 50,89% 99,10% 0,000¹ 

Age Median  83 84 83 86 0,000³ 
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[Q.1;Q.2]  [81,00;86,00]   [81,00;87,00]   [81,00;86,00]   [83,00;90,00]  

Lenght of 

Residence 

Median  35 36 36 16 

0,000³ 

[Q.1;Q.2]  [19,00;45,00]   [20,00;46,00]   [20,00;45,00]   [7,00;27,00]  

Total 

Income 
Median  1815 880 784 880 0,000³ 

 

¹Qui-Square; ²Fisher Exact Test; ³Kruskal-Wallis 

 

Regardless of the age cluster, the individual’s native regions 

described by the highest p-values, in other words, by the intragroup 

significance. 

The perceptual maps and correspondence analysis show 

significative difference between DF’s Administrative Regions and the 

subgroups for people with age between 60 and 69 years (AG1). The 

p-value refers to the one found with the simulated qui-square test. This 

way, the individuals in subgroups 1 and 4 are located near the 

Administrative Regions of Taguatinga (Tg), Ceilândia (Cl), 

Sobradinho (Sb), Guará (Gr), Samambaia (Sm), Lago Sul (LS), 

Planaltina (Pl), Lago Norte (LN), Fercal (Fc), São Sebastião (SS), 

SCIA-Estrutural (SC), Vicente Pires (VP), Riacho Fundo (RF), 

Sudoeste/Octogonal (SO), Candangolândia (Cd) and Park Way (PW). 

People in subgroup 2 are based near the Administrative Regions of 

Riacho Fundo II (RFII) and Jardim Botânico (JB) and the individuals 

in subgroup 3 characterized by beign near the Administrative Regions 

of Brasília/Plano Piloto (PP), Águas Claras (AC), Gama (Gm), 

Recanto das Emas (RE), Brazlândia (Bz), Núcleo Bandeirante (NB) 
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and Varjão (Vj). At last, subgroup 5 is composed of people that live 

near the Administrative Regions of Paranoá (Pr), Cruzeiro (Cz), Santa 

Maria (SM) and Sobradinho II (SbII). 

Moreover, 70 and 79 years (AG2), the perceptual maps and 

correspondence analysis shows significative differences (p-value < 

0,001). Thereby, it demonstrates that individuals in the subgroup 1 are 

located near the Administrative Regions of Sm, LN, Bz, NB, SS, VP, 

RF, SO and PW. Subgroup 2 is composed of individuals that lives near 

the Administrative Regions of Tg, Cl, AC, Sb, Gr, RE, Fc, SS, RFII, 

Cd and Itapoã (It). The Administrative Regions of PP, LS, Pr, Cz, SC, 

SM, SbII, Vj and JB are related to subgroups 3 and 5. Subgroup 4 

characterized by being near the Administrative Regions of Gm e Pl. 

At last, the analysis with perceptual maps and correspondence 

analysis shows significative differences (p-value < 0,001) for age 

above 80 years (AG3). Thereby, it can be highlighted that individuals 

within subgroups 1 and 3 are located near the Administrative Regions 

of PP, Sb, SC, LSl, Pl Pr, Cz, SS, Vj, PW and Cd. Subgroup 2 is 

composed of people that live near the Administrative Regions of Tg, 

Cl, AC, Gr, Gm, Sm, RE, NB, Fc, SM, RF, RFII and VP. At last, 

people in subgroup 4 are located near the Administrative Regions of 

LN, Bz, SC, SbII, SO and JB.  

 

Discussion 
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The showcased results demonstrate that old age, regardless of 

its phase, has fundamental characteristics that justifies the diversity 

and flexibility of ways in which people grow old, showing that 

heterogeneity in this step of life is related to the material and symbolic 

shapes that identify the social meaning of each elder person 

(Mendonça, Carvalho, Vieira, & Adorno, 2008). Therefore, it can be 

argue that old age must not be reduce to merely a stage in the life 

cycle, as it has a wider meaning that can actually be outlined as the 

transformation provoked by time and experiences in each different 

individual. 

The study showed some similarities between the age groups 

(AG1, AG2 and AG3) living in the Brazilian capital. Some similarities 

are highlighted among them femininity in old age. The self-

declaration of responsibility of the household, the fact that they are 

present in all administrative regions of the Federal District. The fact 

that most of them were partners and also the variety of places of birth 

in all regions of Brazil, even if a slight decrease can be observed in 

people of long duration, when compared to the other phases. An 

exception to this latter factor is the younger group (AG1) that is 

essentially native to the Southeast and Midwest regions.  Considering 

the median, the elderly have low income, although some of them have 

declared an extremely high income. 
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In all age groups and subgroups, the level of schooling is 

concentrated in illiterates, although it’s possible to notice a rise in 

education level, in percentual terms, as the age decreases. This can 

mean that people in the younger group (AG1) had more access to 

formal education. 

Retirement is an aspect that occur in all groups and subgroups 

in an expressive way, which has allowed the increase in longevity, 

despite the fact that this does not necessarily guarantee an adequate 

economic condition to sustain all necessities, considering the sample’s 

income declarations.  

However, for the next elderly, the reality will be different, due 

to PEC No. 06/2019, by which the form of calculation of pensions 

transformed, changing values and contribution time. Aggravating this 

situation, there is labor reform, due to the uncertainties of the 

modalities of employment, which indicates to encourage people to 

work longer, or even not being able to retire.  

These premises can affect longevity in a qualitative and 

quantitative way, since it probably means a decreasing income and 

increasing labor time, even without the required cognitive and 

physical conditions, which will result in a loss of health life 

expectation.  

Another factor worth mentioning, regardless of age range, old 

age people declared having a partner. However, having a partner 



 

260 

 

doesn’t necessarily means not feeling lonely, on account of the 

different existing types of loneliness, like the social and the emotional 

loneliness, as an example. Both of these types are present in old age, 

often being caused by isolation, especially in long-lived people (Roca 

& De Balanzó, 2006). Also on this subject, it can be remarked the 

concept of “relationship deficit”, that refers to the frustration with or 

the lack of intimate relationships (Neto & Monteiro, 2008; Roca & De 

Balanzó, 2006). Furthermore, the qualitative data analysis showed 

that, still regarding the partner variable, the younger group of elderlies 

declared the existence of same sex partners, a result that is not present 

in the older age ranges. 

 Therefore, this work demonstrate that the future long-lived 

people will have a higher education level than the actual long-lived 

group, will still have low income, in its majority, and they will reside 

in all parts of DF, showing some social differences from the actual 

long-lived people.  

As demonstrated in the study, there are several demands of the 

elderly and older, correlated with psychological, and social and health 

issues, due to the higher frequency of biological and functional losses, 

evidenced by advancing age, requiring qualified care. 

Solutions like the inclusion of this population in education, 

especially in public and college education, are of great importance, as 
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education is considered a working strategy in the promotion of public 

health in old age (Ramos Garcia et al., 2019). 

Urban mobility, considering the distribution of elderly people 

in different regions, is also a high priority agenda. More accessible 

urban spaces such as the Plano Piloto, are home to high-income 

people, as low-income people are often forced to live in neighboring 

regions. Although this dispersion is common in cities in other 

developing countries, the reality of Brasilia intensified, as there are 

impacts on the environment and quality of life. This is due to the use 

of dispersed land and the need to travel long daily distances without 

adequate public transport. (Lauriano, 2015). 

 The public agenda must contain the understanding of who are 

the elderly, long-distance and super centenarians. This denotes 

preparing cities and services for continuous access to education, 

promoting urban mobility with less hostile spaces, long-term care, 

specialization in health care and prevention. 

It is important to understand the ageing process, including these 

older people, and to prevent social and health problems as already 

practiced by some European countries.(Andersen-Ranberg et al., 

1999; Poon et al., 1992; Samuelsson et al., 1997), Oceania (Jopp & 

Rott, 2006), United States (Motta et al., 2008) and Asia (Perls, 

Bochen, Freeman, Alpert, & Silver, 1999).  

 



 

262 

 

Conclusion 

This study results demonstrate that old age in Brazil’s capital 

does not occur in a unified way, presenting many different 

socioeconomic profiles. It also shows that there are elder people living 

in distinct Administrative Regions of Distrito Federal, However, those 

who live in the central region have a higher degree of study. 

The clusters enabled the characterization of the socioeconomic 

conditions of elder people living in DF, including the long-lived ones, 

indicating a heterogeneity that needs considered when analyzing, and 

elaborating, designing and implementing public policies. 

It’s worth highlighting that the present work does not exhausts 

the subject. Even though the focus of the study was the social 

determinants of health, one of the present limitations is the lack of 

inclusion of health/diseases data.  
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Resumo 

Objetivo: analisar parâmetros de concordância dos Centros de 

Convivência dos Idosos (CCI’s) existentes no DF com a legislação. 

Método: A amostra foi de 23 CCI’s. Foi realizada análise documental 

das legislações que estabelecem a normatização dos CCI’s e 

entrevistas semiestruturadas com os responsáveis por essas 

instituições. O fator de impacto (FI) foi estabelecido através de uma 

medida relacional, definida como o número de atendimentos de idosos 

pelos CCI’s e o número populacional de idosos por Região 

Administrativa (RA). Resultados: O FI populacional de atendimento 

dos CCI’s foi de 0,0110. Dos 23 CCI’s, 22% estavam em 

conformidade com os critérios obrigatórios das legislações. Verificou-

se que a Resolução Normativa nº 11/2008 restringe o número de 

idosos atendidos quando comparada a Portaria do Ministério da 

Previdência e Assistência Social nº 73 de 2001. Conclusão: Os dados 

apontam para a necessidade de aprimoramento da legislação e 

adequação dos CCI’s à regulamentação. 

 

Palavras-chave: Legislação; Centros de Convivência; Idosos.  
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Abstract 

Objective: Analyze parameters of agreement of the Elderly 

Living Centers (CCI’s) existing in the Federal District with the 

legislation. Method: The sample was 23 CCI’s. The documentary 

analysis of the legislation that establish the standardization of the CCIs 

and semi-structured interviews were carried out with those responsible 

for these institutions. The impact factor (FI) was established through 

a relational measure, defined as the number of elderly people attended 

by the CCIs and the number of elderly people by Administrative 

Region (RA). Results: The population FI of attending the CCI’s was 

0.0110. Of the 23 CCI’s, 22% were in compliance with the mandatory 

criteria of the legislation. It can be seen that Normative Resolution nº 

11/2008 restricts the number of elderly people attended when 

compared to the Ordinance of the Ministry of Welfare and Social 

Assistance nº 73 of 2001. Conclusion: The data point to the need to 

improve the legislation and adapt CCI's to regulation. 

Keywords: Legislation; Coexistence Centers; Older Adults. 

Introdução 
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O envelhecimento populacional acontece de maneira acelerada 

e não se restringe a uma expressão numérica. Exige um olhar social e 

de defesa dos direitos humanos fundamentais que permeiam toda 

dinâmica do envelhecer (de Barros & Junior, 2015; Souza, 2013). 

Assim, o Estado procura  formular e implementar políticas públicas e 

legislações que devem estar em sintonia com as necessidades desses 

grupos sociais (Sabaté, 2016). Neste sentido, a legislação brasileira se 

destaca por possuir em seu arcabouço federal e distrital 

regulamentações com características de garantir direitos e reafirmar o 

resgate da cidadania aos idosos.  

No entanto, para se planejar estratégias políticas e garantir o 

cumprimento das legislações é necessário criar serviços e 

atendimentos especializados a essa faixa etária, condizentes com a 

demanda social dos idosos (Sabaté, 2016). Uma das principais formas 

de prestar serviço especializado para idosos, como alternativa no 

cuidado, são os Centros de Convivência de Idosos - CCI’s. 

Os CCI’s, presentes em várias regiões do Brasil e no Distrito 

Federal, possuem foco na integração social e fortalecimento de 

vínculos dos idosos (Silva, 2014). É preconizado que nestes 

estabelecimentos o modo de acesso seja gratuito, por um período no 

dia, realizando atividades diversas, cursos com acompanhamento por 

profissionais qualificados, viagens, dentre outras.  São locais onde os 

idosos podem desenvolver suas vidas e criar uma nova realidade, 
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objetivando autonomia e qualidade de vida (Gutierrez, Auricchio, & 

Medina, 2011). Os CCI’s são regidos por legislações específicas que 

determinam seu funcionamento (Oliveira & Tavares, 2014). 

Em consonância com o exposto, esta pesquisa visa analisar 

parâmetros de concordância dos CCI’s existentes no Distrito Federal 

(DF) com a legislação Distrital e Federal.  

   

Métodos 

A pesquisa foi realizada no período de maio de 2017 a janeiro 

de 2018, e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o parecer 

2.590.984, de modo a cumprir com o que define a Resolução 466/2012 

do Conselho Nacional de Saúde. 

A amostra do estudo foi constituída por vinte e três (n=23) 

instituições, conforme relação nominal  fornecida tanto pelo Conselho 

dos Direitos do Idoso (CDI) quanto pela Coordenação das Pessoas 

Idosas (CPI), da Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos, a 

qual faz parte da Secretaria Adjunta de Políticas para Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos, que está inserida na Secretaria 

de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos do Governo do Distrito Federal 

(SEDESTMIDH).  

Foram incluídos na pesquisa todos os CCI’s que estavam 

localizados no território do DF e constantes na relação nominal do 
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CDI/DF e CPI/ SEDESTMIDH. Foi utilizado como critérios de 

exclusão o fato dos CCI’s não estarem desenvolvendo nenhuma 

atividade por mais de um ano, encontrando-se, portanto, inativos.  

A priori foi realizada uma análise documental (Sá-Silva, de 

Almeida, & Guindani, 2009) das legislações federais e distritais para 

a identificação de normas determinadas pelo Estado para o 

funcionamento de CCI’s, as quais encontram-se listadas no quadro 1. 

As legislações incluídas no presente estudo foram a Portaria 

Ministério da Previdência e Assistência Social, SEAS Nº 73 de 10 de 

maio de 2001 (PMPAS 73/2001) (Brasil. Secretaria de Estado de 

Assistência Social, 2001); a Lei Nº 10741 de 03 de outubro de 2003 - 

Estatuto do idoso (Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social & 

Conselho Nacional de Assistência Social, 2004); a Resolução 

Normativa do Conselho do Idoso do Distrito Federal Nº 11 de 15 de 

janeiro de 2008 (RNCI11/2008) (Conselho dos Direitos do Idoso do 

Distrito Federal., 2008) e a Resolução Conselho do Idoso do Distrito 

Federal Nº 40 de 2 de julho de 2013 (RCI40/2013) (Conselho dos 

Direitos do Idoso do Distrito Federal., 2013). 
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Quadro 1 – Categorias de normativas e critérios para análise do 

cumprimento da legislação pertinente aos CCI’s. 

 

1. Funcionamento 2. Atividades 

3. 

Características 

gerais 

a. quantidade 

máxima de idosos 

atendidos***; 

b. dias de 

funcionamento****;  

c. horário de 

funcionamento****;  

d. registro no 

Conselho dos 

Direitos do Idoso. 

a. oferta de atividades 

artísticas/culturais 

(folclore, teatro, oficinas, 

música, dança, coral, 

modelagem, pintura, 

artesanato, etc.),  

b. oferta de atividades 

educativas (palestras, 

seminários ciclos de 

debates em saúde física e 

mental na velhice, AIDS, 

consumo de drogas, 

alcoolismo, relação 

intergeracional, assistência 

social, justiça, direitos 

humanos, religiosidade, 

a. proximidade 

de acesso à 

transporte 

coletivo**; 

b. proximidade 

da rede de 

saúde**; 

c. proximidade 

de comércio**; 

d. proximidade 

de lazer**; 

e. localidade 

nas RAs dentro 

da malha 

urbana; 
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lazer, cultura, ecologia, 

filmes e vídeos, cursos em 

diversos níveis, incluindo 

alfabetização),  

c. oferta de atividades de 

sociabilidade 

(comemorações ou 

calendário festivo),  

d. oferta de atividades de 

políticas públicas e físicas 

(hidroginástica, ginástica, 

caminhadas, alongamento, 

atividades esportivas etc.),  

e. oferta de atividades de 

viagens, excursões e 

passeios;  

f. oferta de atividades de 

jardinagem e horticultura;  

g. oferta de atividades 

vocacionais e produtivas 

(treinamento vocacional, 

formação de cooperativas 

de produção) 

f. profissional 

de nível 

superior no 

corpo técnico 

do CCI. 
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**Considerando que a PMPAS73/2001 não estabelece a distância 

necessária para as categorias de transporte coletivo, rede saúde, 

comércio e lazer, mas utiliza apenas o termo “próximo”, utilizou-se o 

critério de distância de um raio de até 500 metros de distância, de 

acordo com a NBR905016.  

***Para quantidade máxima de idosos atendidos, considerou-se até 

100 idosos diários, conforme RNCI11/2008 e 200 idosos conforme 

PMPAS73/2001.  

****Para dias e horas de atendimento, considerou-se a partir de 4 dias 

por semana e 4 horas por dia conforme previsto na PMPAS73/2001 e 

na RNCI11/2008.  

 

Cabe ressaltar, que todos os critérios constam na PMPAS 

73/2001(Brasil. Secretaria de Estado de Assistência Social, 2001) e 

que os critérios 3f e 1d constam na Lei Nº 1.0741 de 03 de outubro de 

2003 - Estatuto do Idoso (Brasil. Ministério da Saúde, 2003), enquanto 

que 3f, 1a, 1b e 1c encontram-se na RNCI 11/2008 (Conselho dos 

Direitos do Idoso do Distrito Federal., 2008) e 1d está na RCI 40/2013 

(Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal., 2013). 

As normativas e recomendações estabelecidas na legislação 

geraram as categorias utilizadas nesta pesquisa, que foram as 

características gerais dos CCI’s, seu funcionamento e as atividades 

desenvolvidas (Quadro 1).  Para cada categoria foram determinados 
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os critérios de análise que permitiram estabelecer os parâmetros de 

concordância dos CCI’s com a legislação (Quadro1). 

Para identificar os parâmetros de concordância dos CCI’s com a 

legislação foi realizada, com os coordenadores/responsáveis pelos 

CCI’s, uma entrevista semiestruturada. A entrevista foi individual e 

ocorreu no próprio local de trabalho em cada centro, durante o 

expediente de funcionamento. 

Foram considerados CCI’s em concordância com a legislação 

aqueles que atenderam a todos os critérios normativos da categoria 1 

– Funcionamento, os quais são de cumprimento obrigatório pelas 

legislações analisadas.   

A localização e os percursos dos CCI’s até os pontos de 

referência - transporte coletivo, rede de saúde, comércio e lazer - 

foram determinados com auxílio da plataforma de 

georreferenciamento Google Maps. Para a análise dos critérios de 

proximidade dos CCI’s com os respectivos pontos de referência se 

utilizou o percurso de 500 metros, de acordo com a NBR9050 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004). Foram 

considerados pontos referências quanto ao transporte coletivo as 

paradas de ônibus ou estações de metrô; para rede de saúde, postos de 

saúde e hospitais; para comércio, os mercados, padarias, restaurantes, 

lanchonetes e lojas de utensílios em geral; e lazer, considerou-se 

teatros, centros esportivos, praças púbicas e shoppings. 
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O fator de impacto foi uma medida relacional, atribuída 

mediante a quantificação do número de atendimentos de idosos pelos 

CCI’s e o número populacional de idosos nas respectivas Regiões 

Administrativas (RAs), identificados pela Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios – PDAD 2014 (IBGE, 2015), gerando assim 

uma relação absoluta entre o número de atendimentos e o número de 

habitantes idosos de cada RA, a fim de proporcionar uma visão de qual 

é o impacto de abrangência de cada CCI. 

Para efeito de análise utilizou-se a convergência dos critérios de 

“funcionamento” entre as legislações federal e distrital, exceto para o 

número de atendimento de idosos/CCI’s/dia. A análise estatística foi 

realizada com o auxílio do pacote estatístico SPSS 22, devidamente 

registrado. Os dados contínuos foram expressos por média e desvio 

padrão ou mediana e erro padrão e as variáveis categóricas por 

frequência absoluta e/ou relativa. Para as comparações entre os CCI’s 

que cumpriam ou não cumpriam com as legislações vigentes (intra-

grupo), foi utilizado o teste Mann Whitney. Para as comparações 

quanto ao atendimento das legislações federal e distrital (inter-grupo), 

foi utilizado o teste de ANOVA TWO WAY com post hoc de Tukey. 

Para se estabelecer as correlações entre a distância dos CCI’s e as 

referências recomendadas por lei, utilizou-se o teste de Spearman. 

Para verificação de diferença estatística assumiu-se p≤0,05.  
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Resultados 

Os CCI’s não se encontram homogeneamente distribuídos no 

DF, estando ausentes em quatorze das trinta e uma RAs existentes, 

sendo elas as de Riacho Fundo I e II, Guará I, Lago Norte, Lago Sul, 

Vicente Pires, Varjão, São Sebastião, Fercal, Sudoeste/Octogonal, 

Park Way, SIA, Jardim Botânico e Itapoã. 

Na análise documental da legislação verificou-se que há critérios 

obrigatórios definidos pela categoria “funcionamento”, e critérios de 

recomendações definidos pelas categorias “características gerais” e 

“atividades”, bem como discrepância quanto ao número de 

atendimento de idosos nos CCI’s entre a legislação federal PMPAS 

73/2001, que preconiza até 200 idosos/dia e a resolução distrital RNCI 

11/2008, que estabelece um máximo de 100 idosos/dia.  Ambas 

legislações não definem normativas mínimas de condições para a 

oferta de vagas (no de atendimento de idosos) e qualidade dos serviços 

prestados.  

Na categoria “funcionamento”, requisito legal obrigatório, cinco 

CCI’s do DF encontram-se em concordância com a legislação. Se 

analisarmos apenas a PMPAS 73/2001 este número sobe para oito 

(Tabela 1).  Dos vinte e três CCI’s nem todos possuem registro no 

Conselho dos Direitos do idoso do DF, conforme exigência da 

PMPAS 73/2001 e na RNCI 11/2008 (Tabela1). Foi encontrada 

diferença significativa (p=0,048; p=0,001) quanto ao número de 
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idosos atendidos/dia entre os CCI’s que cumprem 

(mediana=70Ep=24,46; mediana=47,5Ep=7,35) ou não cumprem 

(mediana=151Ep=71,51; mediana=156,5Ep=57,97) a legislação 

federal e distrital, respectivamente, sendo o número de atendimentos 

maior nos CCI’s que não cumprem as normativas. A média de dias e 

horários de funcionamento dos CCI’s em conformidade com a 

legislação são de 4,710,49 dias/semana e de 9,432,37horas/dia, e as 

médias para as mesmas variáveis daqueles que não cumprem a 

legislação são de 41,63 dias/semana, e 7,33,52horas/dia. Não houve 

diferença significativa das variáveis avaliadas quanto aos dias (p = 

0,68) e horas (p = 0,52) de funcionamento entre as instituições que 

cumprem e não cumprem o marco legal. 

 

Tabela 1 – Quantitativo do cumprimento dos critérios presentes nas 

normativas estabelecidas pela legislação nos Centros de Convivência 

de Idosos do Distrito Federal. 

CATEGORIAS e CRITÉRIOS 

No de CCIs que 

cumprem os critérios 

N= 23 % 

1. FUNCIONAMENTO   

1.a. Quantidade máxima de idosos 

atendidos 

19* - 11** 82* - 

47** 
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1.b. Dias de atendimento 18 78 

1.c. Horário de funcionamento 19 82 

1.d. Registro no Conselho dos Direitos do 

Idoso do DF 

17 73 

2. ATIVIDADES   

2.a. Oferta de atividades artísticas/culturais 23 100 

2.b. Oferta de atividades educativas 12 52 

2.c. Oferta de atividades de sociabilidade 10 43 

2.d. Oferta de atividades de políticas 

públicas e físicas 

12 52 

2.e. Oferta de atividades de viagens, 

excursões e passeios 

8 34 

2.f. Oferta de atividades de jardinagem e 

horticultura 

0 0 

2.g. Oferta de atividades vocacionais e 

produtivas 

0 0 

3. CARACTERÍSTICAS GERAIS   

3.a. Proximidade de acesso ao transporte 

coletivo 

17 74 

3.b. Proximidade da rede de saúde 7 30,4 

3.c. Proximidade de comércio 8 34,7 

3.d. Proximidade de lazer 10 43,4 
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3.e. Localidade nas RAs dentro da malha 

urbana 

23 100 

3.f Profissional de nível superior no corpo 

técnico do CCI 

19 82,6 

*Cumprimento da PMPAS73/2001 de 200 idosos atendidos por dia. 

** Cumprimento da RNCI11/2008 de 100 idosos atendidos por dia. 

 

Na categoria “atividades”, jardinagem/horticultura e atividades 

vocacionais/produtivas não foram ofertadas por nenhum CCI do DF 

(Tabela 1). Cabe ressaltar que as atividades artísticas e culturais são 

ofertadas como única modalidade por três dos CCI’s da amostra. 

Nenhum dos CCI’s cumpre simultaneamente os critérios das 

categorias “características gerais”, “funcionamento” e “atividades”. 

Apenas dois critérios são atendidos por 100% da amostra, sendo 

localização dentro da malha urbana (critério 1e) e a oferta de 

atividades artísticas e culturais (critério 3a) (Tabela1). 

O fator de impacto populacional de atendimento a idosos pelos 

CCI’s foi 0,009 quando se considerou a população idosa total do DF. 

Se calculado em relação apenas a população idosa das RAs onde os 

CCI’s se encontram localizados o fator de impacto foi similar (Tabela 

2).  

Em diversas RAs o fator de impacto populacional de 

atendimento se expressou de maneira insuficiente, ou seja, não atingir 
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nem 1% da população total, o que pode ser relacionado com um alto 

número de idosos por uma baixa oferta de CCI’s, evidenciando a não 

homogeneidade do serviço prestado. 

 

Tabela 2 –  Fator de Impacto populacional de atendimento aos 

idosos por Regionais Administrativas de acordo com a localização dos 

Centros de Convivência dos Idosos do Distrito Federal. 

Região 

Administrativa 

Nº de Centros 

de 

Convivência 

de Idosos 

Nº de 

idosos 

atendidos 

População 

de idosos * 

Fator de 

Impacto 

Asa Sul/Brasília 2 540 48202 0,0112 

Guará II 1 70 26563 0,0026 

Águas Claras 1 45 17206 0,0026 

Samambaia 1 100 29616 0,0034 

Planaltina 1 70 20011 0,0035 

Ceilândia 3 430 80878 0,0053 

Gama 1 200 25617 0,0078 

Taguatinga 2 370 47354 0,0078 

Paranoá 1 70 5466 0,0128 
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Santa Maria 1 162 13490 0,0120 

Candangolândia 1 35 2775 0,0126 

Recanto das 

Emas 
1 200 13490 0,0148 

Cruzeiro 2 120 6628 0,0181 

N. Bandeirante 1 132 3757 0,0351 

Estrutural 1 100 1963 0,0509 

Brazlândia 2 391 7184 0,0544 

Sobradinho 1 1000 11404 0,0877 

Total 23 4035 368384 0,0110 

*Fonte: PDAD, 2015 

 

 

Com relação aos critérios de distância dos pontos de referências 

recomendados pela legislação, observou-se que não houve diferenças 

significativas entre os CCI’s que cumpriam e os que não cumpriam a 

legislação federal (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Referências de proximidade entre os pontos de 

localização recomendadas pelas legislações, comparando os CCI’s 
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que cumprem e os que não cumprem a legislação Federal expressos 

em mediana e erro padrão. 

Pontos de Referência Cumprimento da Legislação  
P 

 SIM  NÃO 

Transporte Coletivo (m) 320±135,38 260±58,48 0,9 

Rede de Saúde (m) 750±161,12 1000±105,77 0,4 

Comércio (m) 742,7±149,72 1000±128,46 0,5 

Pontos de Lazer (m) 475±139,83 800±157,71 0,3 

 

Ao se comparar as distâncias entre os CCI’s que cumpriam as 

normas distritais ou federais, não se notou diferença estatística para 

nenhuma das variáveis avaliadas.  

 

Discussão 

 

O presente estudo se trata de uma avaliação inédita, que 

confronta as necessidades e a conformidade da legislação brasileira 

com a realidade dos CCI´s e o atendimento de idosos. A não 

conformidade da maioria dos CCI’s com a legislação somada ao baixo 

impacto de atendimento populacional dos idosos por essas instituições 

refletem um descompasso na atuação do Estado frente a 

implementação das políticas de assistência aos idosos. Este fato pode 

comprometer o envelhecimento ativo, impactando no convívio com a 
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família e a comunidade, bem como na sua autonomia e na integração 

intergeracional, princípios profícuos dos CCI’s (Brasil. Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de 

Assistência Social & Conselho Nacional de Assistência Social, 2004). 

A fragilidade do papel do Estado na garantia dos direitos e da 

dignidade dessa faixa etária, refletida na baixa oferta dos serviços 

pelos CCI’s, fica ainda mais evidente diante dos dados de violência. 

Das 829 denúncias de violência no DF em 2016 (Brasil, 2017) com 

predominância interpessoal (96,5%), onde identifica-se que sua 

maioria foi contra o sexo feminino (62,40%), dentre elas o abandono 

de idosos por suas famílias, sendo os CCI’s uma ferramenta de 

combate ao abandono. 

A legislação federal não atua sozinha em cada Estado da 

Federação e Distrito Federal, cada local estabelece o número máximo 

de atendimento por CCI sem relacionar à capacidade técnica, 

infraestrutura e de recursos humanos individual dessas instituições, 

podem acabar por contribuir para restringir a oferta do serviço de 

assistência aos idosos. A ausência de autonomia dos CCI’s quanto a 

sua capacidade de atendimento pode ter contribuído para que os CCI’s 

que não cumpriram a legislação sejam justamente os que atendem o 

maior número de idosos, conforme demostrado nesta pesquisa. 

Ainda referente às legislações analisadas, observou-se que a 

distrital, embora seja mais recente, é ainda mais restritiva que a federal 
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quanto à oferta máxima do serviço. A redução do quantitativo máximo 

de atendimentos pode ser a causa para o baixo fator de impacto 

populacional de atendimento, ou seja, da oferta pelos CCI’s do DF. O 

estudo de Moura & Veras (2017) aponta que os CCI’s representam 

medidas de qualidade de vida, que podem ser mensuradas a partir da 

auto avaliação do idoso nas atividades e ações. 

Em adição, pode-se observar que não há obrigatoriedade no 

marco legal quanto as atividades ofertadas nos CCI’s, quanto a 

proximidade com pontos de referências tais que transporte e rede de 

saúde, entre outros, e tampouco quanto a exigência de profissionais 

devidamente qualificados para prestar os serviços especializados. 

Estes itens são apenas recomendações, que, em sua maioria, não são 

cumpridas pelas instituições (Tabela 1). Como consequência tem-se a 

ausência de diversidade nos tipos de atividades ofertadas, o que remete 

ao descumprimento do que recomenda a legislação, podendo impactar 

na ocupação dos espaços, nos recursos e nas possibilidades de trazer 

novas alternativas para que os idosos possam exercer efetivamente a 

sua cidadania (Moura & Veras, 2017). Exemplo disso é que as 

atividades artísticas e culturais são ofertadas como única modalidade 

por três dos CCI’s e as ações educativas encontram-se 

disponibilizadas em um pouco mais da metade dos CCI’s, mesmo 

representando uma das mais importantes atividades.  
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As atividades educativas possibilitam o resgate da cidadania dos 

idosos, por meio de didáticas pedagógicas como alfabetização, 

palestras, cursos e rodas temáticas. De acordo com Antunes et al. 

(2017): “O fato de os usuários adquirirem conhecimento através da 

participação em grupos, possibilita ao mesmo uma maior segurança 

para a resolução de suas questões na busca de acesso aos direitos nos 

serviços disponíveis”. Assim, o processo grupal por meio das 

informações e trocas de experiências pode favorecer o usuário a 

tornar-se mais engajado em uma sociedade globalizada e em constante 

transformação.  

A pouca diversidade quanto às atividades desenvolvidas pode 

estar relacionada à escassez de profissionais qualificados em trabalhos 

com pessoas idosas. São diversos os fatores que determinam a postura 

do profissional com os grupos de idosos, como por exemplo: formação 

acadêmica, experiências pessoais com o envelhecimento, influências 

externas (DalVesco, 2012). Os CCI’s podem estimular também a 

formação de uma rede de comunicação em torno do cuidado do idoso, 

construindo uma relação de confiança entre o idoso, seus familiares e 

os profissionais da instituição, de forma concomitante e indissolúvel 

(Moura & Veras, 2017). 

Outro dado que se destaca é a ausência de oferta de atividades 

vocacionais e produtivas pelos CCI’s, sobretudo quando os estudos 

apontam que os idosos são parte responsável pela manutenção das 
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famílias e desenvolvimento social (Camarano & Kanso, 2010; Perlini, 

Leite, & Furini, 2007). Limitar as atividades ofertadas para a velhice 

é privar o idoso de sua natureza humana de desenvolver o limiar de 

potencialidades, do seu direito como ser social e de aprender ao longo 

de toda a vida (Agich, 2008).  

Além disso, a oferta do serviço por si não atende as necessidades 

dos idosos e nem mesmo caracteriza o cumprimento legal das 

obrigações do Estado e do CDI/DF com este grupo etário, conforme 

observado neste estudo pelos baixos valores de fator de impacto 

populacional de atendimento e de concordância com a legislação. Este 

fato aliado à escassez de outras estratégias de assistência ao idoso 

torna ainda mais preocupante a situação de quem envelhece na capital 

do país.   

A falta de proximidade dos CCI’s dos pontos de transporte 

coletivo, da rede de saúde e dos demais serviços pode dificultar ainda 

mais o acesso dos idosos a estes locais e favorecer o isolamento social 

(Agich, 2008). Portanto, os quesitos que, na atualidade, constam como 

recomendações na legislação, necessitam ser revistos quanto à 

efetividade de implementação. Levando em consideração ainda que se 

tratam de pessoas idosas, e que podem possuir limitações de 

locomoção e dificuldades no percurso até o local do CCI. Portanto, o 

termo “proximidade” é relativo a cada caso. 
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Aspecto igualmente relevante é a ausência de CCI’s em muitas 

das RAs do DF, detectada na presente pesquisa, que aponta para o 

desafio não apenas quanto ao cumprimento da legislação como 

também na implementação da Política Nacional do Idoso. Esta 

reafirma o Estado, o Conselho dos Direitos dos Idosos e a sociedade 

como agentes transformadores na promoção e criação de CCI’s 

(Brasil. Ministério da Saúde, 2003). A população de idosos no DF está 

acima da média nacional, então a estratégia de CCI’s pode ser 

ampliada, com a finalidade de atingir o maior número de pessoas 

possível. 

O cumprimento à legislação perpassa pela necessidade de prover 

sistemas de monitoramento e avaliação dos CCI’s, uma vez que é 

destinada ao Estado e ao Conselho dos Direitos do Idoso a 

responsabilidade imediata por este processo.   

No entanto, a discussão sobre a legislação não deve se tornar 

limitada ao ônus imputado ao Estado, aos conselhos dos idosos e à 

sociedade, mas, também, ao seu importante papel na construção de 

uma sociedade para todas as idades (Küchemann, 2012). A família 

também deve se apropriar dos espaços de CCI’s, assim como é 

preconizado pelas legislações, porém é necessário aporte qualificado 

para a aproximação e interação familiar. 

Portanto, os esforços conjuntos dos diversos segmentos da 

sociedade é que constituirão estratégia com potencial de garantir a 
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manutenção, ampliação e qualidade do serviço ofertado pelos CCI’s à 

população idosa.  

O estudo apresenta como limitação a não observação das 

estruturas físicas, o que pode influenciar diretamente no que se 

observação dos serviços disponibilizados e no impacto do CCI em 

cada região e em todo o DF.  

 

Conclusão 

A baixa oferta de serviços pelos CCI’s, que é a principal 

estratégia do Estado para assistência aos idosos independentes no DF, 

aliada ao descumprimento e às fragilidades da legislação que os 

regulamentam, constitui um cenário que pode impactar negativamente 

o envelhecimento da sua população.  

Os resultados deste estudo permitem concluir que a maioria dos 

CCI’s não estão em concordância com a legislação, destacando-se 

quanto aos critérios de funcionamento. Em relação às recomendações 

apontadas pela legislação referentes às características gerais, todos os 

CCI’s encontram-se dentro da malha urbana, porém não 

necessariamente apresentam facilidade no acesso. No quesito 

atividades todos os centros oferecem ações artísticas e culturais, 

porém em nenhuma instituição foram disponibilizadas oferta de 

atividades de jardinagem, vocacionais e produtivas.  



 

290 

 

O papel do Estado é amplo, desde o incentivo a criação de 

novas associações até a fiscalização dos serviços, papel que também é 

protagonizado pelo Conselho dos Direitos dos Idosos. Entretanto, o 

Estado ainda não fornece o serviço na totalidade do território do DF, 

há pouco subsídios para atuação, além da não observância de diversos 

CCI’s, que atuam fora dos limites da lei e sem condições necessárias 

para o atendimento das demandas. 
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Resumo 

Ao longo da pandemia, temos vindo a observar evidências de 

discursos abertamente preconceituosos relacionados com a idade. 

São utilizados argumentos que complicam as experiências de 

convivência com o COVID-19 para pessoas mais velhas. A pandemia 

COVID-19 tem demonstrado uma tendência para avaliações 

depreciativas sobre a idade. A cobertura mediática tem destacado e 

discutido o potencial de racionamento de cuidados com pessoas mais 

velhas, sendo potencialmente desfavorecidas e posicionadas como 

mais dispensáveis do que as pessoas de outras faixas etárias. Esta 

pandemia parece sugerir que a morte de pessoas mais velhas, de 

alguma forma, não é tão importante quanto a perda de vidas de 
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pessoas mais jovens.  A sociedade líquida encontrou nesta pandemia 

uma forma de expressão sobre a idade que existia, mas que se 

encontrava oculta. Repensamos neste artigo esta realidade e a forma 

de reconstruir a nossa sociedade de forma a aproveitar um possível 

efeito positivo desta pandemia sobre a forma como pensamos a 

sociedade que desejamos e como nos vemos como humanidade. 

 

Palavras-chave: COVID-19; Sociedade Líquida; Idosos; 

Ageism; Inovação Social  

 

Abstract 

Throughout the pandemic, we have observed evidence of openly 

prejudiced speeches related to age, using arguments that complicate 

the experiences of living with COVID-19 for older people. The 

COVID-19 pandemic has shown a tendency towards derogatory and 

devaluing assessments of age. Media coverage has emphasized and 

discussed the potential for rationing care for older people being 

potentially disadvantaged and positioned as more expendable than 

people in other age groups. This pandemic seems to suggest that the 

death of older people, in some way, is not as important as the loss of 

life for younger people. The liquid society found in this pandemic a 

form of expression about the age that existed, but that was hidden. In 
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this article we rethink this reality and the way to rebuild our society 

taking advantage of a possible positive effect of this pandemic on the 

way we think about the society we want and how we see ourselves as 

humanity.  

 

Keywords: COVID-19; Liquid Society; Elderly; Ageism; 

Social innovation. 

 

Desde o início da nossa civilização, a humanidade sempre teve a 

propensão de rotular as pessoas em categorias. Desta forma, cada ser 

humano, ao atingir os 65 anos de idade, será categorizado como idoso, 

mesmo que não se reconheça como tal. Mas, esta classificação 

meramente utilitária é apenas uma construção social, em vez de um 

estágio biológico definido.  

Através de uma perspetiva histórica, existem circunstâncias e 

conceitos singulares sobre a velhice. (Luh,2003) Do ponto de vista 

biológico, no período anterior ao século XX, a expetativa de vida 

dificilmente ultrapassava os 60 anos. O tipo de longevidade que 

observamos nos nossos dias nunca foi verdadeiramente expetável. 

Chegar à velhice, era tido como um privilégio de poucas pessoas, mas 

hoje é algo comum, mesmo em países subdesenvolvidos. Todavia, este 

progresso civilizacional transformou-se num dos grandes desafios e 

pontos de discórdia neste século.  
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Do ponto de vista sociológico, sempre existiu alguma 

ambivalência em relação à velhice. (Pinheiro Junior, 2005) A velhice 

tanto podia ser vista como uma fonte de sabedoria e prestígio como 

um mero estágio de senescência e berço de dor, pesar e fatalidade. A 

“velhice” era vinculada à pobreza, à inatividade e à quietude. 

Apenas a partir da década de 1960, foram criados novos 

conceitos, assimilados e correlacionados ao processo de 

envelhecimento, como foram as nove visões sobre a saúde, atividade, 

aprendizagem e satisfação pessoal. Preterindo as duas visões 

existentes: uma encarada como uma sucessão de perdas e outra que 

reclama a vida como um estágio de observação e equilíbrio. O século 

XX caracterizou-se por significantes e drásticas mudanças e 

reformas, destacando-se o aumento da esperança média de vida como 

o fato mais relevante no contexto da saúde pública mundial. Mas uma 

das maiores conquistas da humanidade não foi assumida como tal de 

forma consensual. 

As influências sociais afetaram profundamente a longevidade e 

qualidade de vida. O modo como o indivíduo ou sociedade trata os 

seus idosos sempre esteve intimamente ligado ao conhecimento 

médico, tecnologia disponível, doutrina religiosa, crenças culturais e 

forças sócio-económicas. Em eras anteriores, a posição social 

daqueles que chegavam à velhice muitas vezes dependia do valor de 

um indivíduo para o grupo, da sua força, habilidade ou conhecimento, 
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assim como, dos recursos disponíveis e crenças religiosas. Os anciões 

desempenharam um papel valioso ao serviço, como representantes 

dos seus clãs com o objetivo de unificar e resolver disputas.(Araújo 

et all, 2005) 

De um modo geral, as sociedades com recursos abundantes 

tenderam sempre a tratar bem os idosos, mas quando os tempos foram 

difíceis, os membros mais velhos eram negligenciados ou mesmo 

sacrificados, em algumas culturas. No entanto, algumas sociedades, 

os idosos sempre foram altamente respeitados com o usufruto de 

fortes proteções legais, como resultado de crenças amplamente 

sustentadas na vida após a morte e na capacidade de um espírito 

falecido de intervir nos assuntos dos vivos. Sempre existiram uma 

variedade de visões sobre o envelhecimento em diferentes culturas e 

períodos de tempo, que ainda influenciam as visões atuais sobre o 

envelhecimento (e sobre os nossos mitos modernos que enfocam o 

envelhecimento), dentro de um contexto mais amplo sobre como as 

pessoas lidaram e lidam com a realidade.  

Embora seja impossível conceptualizar a velhice de forma 

inequívoca; pode-se compreender como um fenómeno transversal do 

processo de desenvolvimento humano, assim como uma realidade 

individual. Mas, não podemos esquecer que o conceito “velhice” foi 

socialmente construído. Portanto, deve ser considerado como uma 

invenção social. (Schneider & Irigaray, 2008) De fato, uma invenção 
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social é facilmente atacada por outras invenções e estereótipos 

sociais. 

O “ataque” a uma velhice vista como algo descartável e 

demasiado dispendiosa surgiu numa sociedade que se abriu ao 

metanível da vida, e que se predispôs a seguir e a circunscrever-se a 

um pensamento sobre a vida humana, que quis seguir uma certa 

modernidade líquida que superou a própria pós-modernidade 

(Bauman, 2005). Vivemos numa sociedade que observa como 

resultado, o indíviduo, sociedade, ética, poder e religião. Estes, 

tornaram-se em conceitos impregnados de uma liquidez capaz de 

condensar em si os aspetos mais significativos da realidade presente: 

uma dimensão em que o duradouro dá lugar ao transitório. A 

necessidade humana dá lugar ao desejo e utilitarismo egotista.  

Na verdade, na nossa sociedade contemporânea, a relação entre 

o indivíduo e a sociedade mudou porque os conceitos de identidade, 

indivíduo e individualidade começaram a ter uma carência de sentido. 

O mundo exige do indivíduo uma busca constante e cada vez mais 

polémica por uma identidade baseada em parâmetros padronizados 

que lhe permitam obter o seu “papel” de indivíduo. Nesta sociedade, 

a identidade passou a ser uma tarefa e não um dado adquirido (Palese, 

2013). Ser indivíduo neste cenário não significa apenas ser um bom 

consumidor, mas também ser igualmente um bem competitivo no 

mercado global. A individualidade tem vindo a ser retirada ao idoso 
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pela sua falta de enquadramento nesta nova lógica. Esta nova gestão 

autónoma da nossa corporeidade, e da responsabilidade pessoal, que 

carrega a “responsabilidade de ser pessoa”, deriva do conceito de ter 

e não ser. A responsabilidade de ser pessoa começa a ser negada ao 

idoso - na era do ter e não ser. (Fromm, 1976) 

É na convergência entre identidade e consumo que reside uma 

das principais características da nossa época, porque a sociedade 

contemporânea relaciona-se com os seus membros principalmente 

como consumidores, e só secundariamente, como produtores. 

(Bauman, 2007)  

Mas, nunca como meros seres humanos. Para atender aos 

padrões de normalidade e ser reconhecidos como membros maduros 

e respeitáveis da sociedade, devemos corresponder dentro destes 

critérios. Esta questão não exclui apenas os idosos desta sociedade. 

  Se pensarmos nos idosos com uma relação direta numa quebra 

de rendimentos devido a pensões baixas - o problema agrava-se. Se 

pensarmos nos idosos relacionando-os como uma sobrecarga para um 

Estado Social perto da falência   o problema torna-se claro. 

Os pobres, desocupados e reformados, os que não têm 

rendimento digno, nem cartões de crédito, nem perspetiva de dias 

melhores, não estão à altura dos requisitos desta sociedade. 

Consequentemente, a regra quebrada pelos novos excluídos e 

indesejados, é a violação da regra que os distingue e classifica como 
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“anormais”. É o padrão de competência ou aptidão que tem como 

consumidores. 

  Os excluídos da sua identidade de hoje (ou seja, aqueles que 

constituem um problema para os outros) são, antes de mais, maus 

consumidores. De fato, para esta sociedade falham na mais básica das 

obrigações sociais, que estes não cumprem como desejado, que é o 

dever de ser compradores ativos e efetivos de bens e serviços 

oferecidos pelo mercado que define a sociedade. O consumo assume-

se como a atividade homologadora que mede o quanto uma pessoa é 

capaz de ser individual.  

O processo de dessocialização, iniciado pela globalização, 

chegou a uma das suas fases mais agudas e extremas. A agregação e 

a organização sociais já estão privadas das tarefas tradicionais: 

deixaram de ser dimensões identitárias do sujeito capazes de fornecer 

um conjunto de padrões e referenciais.(Bauman, 1998) O indivíduo 

tornou-se uma morada isolada em busca de novas formas de 

socialização, que ao invés de lhe proporcionar segurança e bem-estar, 

aumentam o distanciamento entre o homem e o Eu e entre o homem 

e o outro.(Arendt, 1998) 

 

Encontramo-nos num sistema social que - apesar de possuir 

meios cada vez mais inovadores de comunicar e interagir com os seus 

semelhantes - gera desconforto e solidão; principalmente porque 
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exige uma identidade que se tornou filha de um individualismo em 

rede que é um novo modelo social. (Bauman,2000)  

Criou-se um novo modelo de sociabilidade baseado no 

individualismo. O indivíduo é considerado apenas como uma unidade 

momentânea do sistema que passa e é impulsionado por uma corrente 

passageira. Talvez fosse necessário um “novo normal” para repensar 

este processo e questionar a nossa própria humanidade.  

Não representou nenhuma surpresa o surgimento do 

preconceito etário contra os idosos na sociedade durante o presente 

surto de COVID-19, em particular a representação dos idosos como 

um fardo cultural e económico (Cohn-Schwartz  & Ayalon,2020) e 

como pessoas demasiado vulneráveis para a nossa capacidade de 

proteção. (Gullette ,2017) 

O termo “Ageism” cunhado em 1969 por Robert Neil Butler 

para descrever a discriminação contra idosos baseada em estereótipos 

e / ou discriminação contra indivíduos ou grupos com base em sua 

idade, encontrou nesta pandemia uma forte expressão. 

O Ageism é complexo. O preconceito de idade pode ser visto 

como um processo de estereotipagem sistemática e discriminação 

contra as pessoas porque são velhas, assim como o racismo e o 

sexismo fazem com a cor da pele e o género. 

Os idosos são categorizados como senis, rígidos em 

pensamentos e maneiras, antiquados em moralidade e habilidades. O 
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envelhecimento permite que as gerações mais jovens vejam os mais 

velhos como diferentes de si mesmos; assim, sutilmente deixam de 

se identificar com os mais velhos como seres humanos. (Butler,1975) 

A atual pandemia de COVID-19 testemunhou discursos 

abertamente relacionados com fortes preconceitos contra a idade nos 

media, o que complicou ainda mais a experiência social para os 

idosos. (Broke & Jackson, 2020) 

De uma perspetiva meramente funcionalista, o isolamento 

social imposto durante esta pandemia é uma forma de exclusão social, 

afetando diretamente o bem-estar dos indivíduos e corroendo a 

coesão social. Não pode, portanto, ser rotulado como um problema 

privado, mas sim como um problema público. (Machielse, 2006)  

Foi demonstrado que a solidão e o isolamento social afetam 

significativamente os adultos mais velhos, tanto física quanto 

emocionalmente (Berg-Weger & Morley, 2020). Para muitos idosos 

os únicos canais de socialização eram frequentar e visitar as reuniões 

comunitárias, parques, bairros, locais de culto e centros de dia. Mas 

mais difícil terá sido em muitos casos o afastamento da sua própria 

família. Com o bloqueio ou quarentena, essas atividades tornaram-se 

impossíveis. (Girdhar et all, 2020) 

No entanto, as consequências são mais complicadas quando 

categorias vulneráveis estão envolvidas, como idosos e pessoas 

frágeis. (Cacioppo & Hawkley, 2009) O isolamento social não é 
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apenas uma condição que leva a um aumento das comorbidades de 

saúde. Desenvolve-se numa cascata de fatores psicossociais 

complexos que interagem para causar resultados adversos à saúde em 

adultos mais velhos: aumento da mortalidade (Elovaino et all, 2017), 

aumento da sensibilidade à demência (Cachopo & Cacioppo, 2018) 

declínio da cognição (Cacioppo & Hawkley, 2009), início da 

deficiência (Abdi et all, 2019), depressão (Holt-Lunstad et all, 2010), 

e hábitos comportamentais prejudiciais ou de risco e dificuldade com 

as atividades da vida diária.  

Igualmente, as sugestões noticiadas inicialmente para a 

população não entrar em pânico porque a doença afetava 

principalmente as pessoas mais idosas levantou o problema ético do 

valor da vida.(Burlacu et all, 2021)  

Decisões dolorosas de conceder prioridade de ventilação para 

pacientes mais jovens quando os leitos da unidade de cuidados 

intensivos ou os ventiladores são limitados aprofundaram a sensação 

de ansiedade e desesperança, na população mais idosa. (Gullette 

,2017). A maioria dos idosos foram adversamente afetados pelos 

discursos etários que sugeriam que “a perda de uma vida mais velha 

não é tão importante quanto a perda de outras faixas etárias. ( Broke 

& Jackson, 2020). Nem tem sido permitido às pessoas organizarem 

cerimónias fúnebres para parentes que morreram isolados nas 

instalações referenciadas para o COVID-19. Esta situação dramática 
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induziu ao aumento do medo entre os idosos em todo o Mundo. 

(Mehra et all, 2020) 

Outro tópico de preconceito sobre idade foi a discussão geral 

sobre a pressão exercida sobre os sistemas médicos pelo crescente 

número de idosos nos países desenvolvidos. (Gullette ,2017)  

A idade avançada passou a representar um fator negativo 

quando as sucessivas vagas da pandemia colocam uma enorme 

pressão sobre o sistema de saúde e a disponibilidade de recursos não 

é suficiente para atender a todas as necessidades.( Petretto &.Pill, 

2020) 

De referir igualmente que o idoso auto-isolado sofre de uma 

solidão ética. É o isolamento interior sentido quando abandonado 

pela humanidade, ou aqueles no poder político e económico, 

agravado pela experiência da inexistência de uma própria voz 

interveniente ou pela de não precisarem de ser ouvidos como parte da 

solução. Apenas existe o sentimento de serem parte do problema. 

(Martel, 2015)  

 

A atual pandemia COVID-19 testemunha um discurso de 

preconceito abertamente voltado para a idade com decisões éticas 

dolorosas que aumentam a ansiedade e a desesperança no crescente 

grupo de idosos.  Defendemos que é extremamente importante 

proteger os idosos da infeção, mas também é importante respeitá-los 
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e apoiá-los nesta situação complexa. Na verdade, os cidadãos idosos 

tiveram um papel nesta pandemia oposto aos que os definiam apenas 

como um problema.  

Efetivamente, demonstraram entre todos os grupos etários, o 

maior grau de um senso cívico e ajudaram a sociedade a lutar 

ativamente contra a pandemia: cientistas, pesquisadores, médicos, 

enfermeiras, entre tantos outros aposentados nas mais diversas áreas 

voltaram a trabalhar e ajudaram as comunidades de maneiras 

diferentes. Num período complexo, os idosos mostraram uma grande 

capacidade de atender e ajudar as comunidades, mesmo sob risco de 

infeção para eles próprios e as suas famílias. Além disso, é importante 

lembrar que as pessoas que estão atualmente com oitenta e noventa 

anos são aquelas que viveram a Segunda Guerra Mundial e as 

subsequentes crises económicas.  

No passado, aprenderam a lidar com uma situação difícil e a 

desenvolver uma espécie de “crescimento pós-traumático” e agora o 

estão a demonstrar um grande senso cívico.(Petretto & Pili, 2020) 

 

Esta pandemia voltou a comprovar que são incontáveis as 

famílias onde os idosos continuam a ser os cuidadores de netos e os 

que dão maior suporte económico às suas famílias, em casos de 

desemprego ou de empregos precários. Não esquecendo que são a 

memória histórica da humanidade.  
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Na maioria dos casos, o fluxo líquido de apoio intergeracional 

é descendente - dos idosos para os jovens. Longe de apenas ajudarem 

com os cuidados infantis e tarefas domésticas, os idosos são 

frequentemente os pilares económicos de famílias multigeracionais. 

Os rendimentos das suas pensões e da agricultura servem para 

garantir a subsistência de redes familiares inteiras, sendo que a 

riqueza acumulada pelos pais é crucial para lançar ou ajudar os filhos 

na sua independência económica, assumindo todos os riscos de tal 

opção.  

A generosidade dos pais geralmente não gera um apoio 

recíproco, deixando muitos cidadãos idosos vulneráveis no final de 

suas vidas. (Butterfill, 2004) 

Com este artigo, pretendemos contribuir para a discussão no 

campo das consequências do surto de COVID-19, e gostaríamos de 

destacar os riscos existentes do preconceito etário, a necessidade de 

colocar os idosos no centro de quaisquer intervenções no surto 

pandémico e a necessidade de personalizar a intervenção para os 

mesmos.  

 

É necessária uma perspetiva de longo prazo de apoio aos idosos 

durante o surto de COVID-19 e em todas as fases futuras da 

pandemia.  Neste momento temos de começar a repensar a 

“reconstrução” da sociedade. Em cada fase, é necessária uma 
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abordagem centrada na pessoa humana e desprovida de qualquer tipo 

de preconceito. Por último, mas não menos importante, aprendemos 

com a experiência, o papel significativo desempenhado pelos 

chamados “reformados” na forma como enfrentaram a pandemia e na 

coesão e salvaguarda da própria instituição família. Uma instituição 

tão atacada neste último século. Ao salvaguardarem a família e as 

próximas gerações são o verdadeiro garante do desenvolvimento e 

sobrevivência humana. O preconceito contra a idade deveria ser 

classificado como um risco existencial para toda a Humanidade, 

assim como todos os outros preconceitos humanos. 

É imprescindível uma nova abordagem sobre a idade, 

considerando o importante papel que os idosos desempenham, e qual 

deveria ser o seu “novo papel” no futuro da humanidade. (Arai et all, 

2012) Temos uma enorme chance de capitalizar o grande esforço e 

sabedoria cívica dos “idosos ativos” durante o surto e reescrever uma 

nova sociedade.   
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