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Resumo 

 

O presente estudo pretende contribuir para a investigação no domínio da construção 

de narrativas de vida. A coerência de narrativa de vida foi analisada tendo em conta as suas 

três dimensões, coerência temporal, coerência causal-motivacional e coerência temática. É 

pertinente estudar a coerência narrativa em idosos uma vez que é um tema pouco abordado 

nesta faixa etária e por se tratar de uma competência que se encontra relacionada com 

indicadores de boa saúde mental. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi estudar a 

coerência das narrativas de vida de pessoas com mais de 65 anos e sem défice cognitivo. Os 

participantes residiam no distrito do Porto, fora da área metropolitana, 62.5% eram do sexo 

feminino e 37.5% do sexo masculino. Foram aplicados uma ficha de dados demográficos e 

da situação de saúde, o mini-mental state examination, o teste de memória seletiva e a 

entrevista de elicitação de acontecimentos de vida. Posteriormente, as narrativas foram 

transcritas e analisadas segundo as três dimensões de acordo com a proposta de Habermas 

(2012). Os principais resultados mostraram que a coerência temporal pontua 

significativamente mais alto do que a coerência causal-motivacional e do que a coerência 

temática e que entre estas não há diferenças significativas. Não se encontraram diferenças 

significativas entre o sexo feminino e masculino nas dimensões da coerência, nem na 

memória a longo prazo. Em relação à coerência narrativa não se encontraram correlações 

significativas com a perceção do estado de saúde, nem com a memória. Na análise temática 

das narrativas, destacam-se as categorias referentes à família. Este estudo exploratório, 

encoraja o desenvolvimento de projetos futuros, nomeadamente que permitissem através de 

uma abordagem longitudinal, no sentido de compreender os efeitos do envelhecimento na 

coerência das narrativas de vida, bem como, aprofundar a compreensão dos desafios da 

significação num grupo de participantes mais representativo da população idosa de Portugal. 

Palavras-Chave: Narrativas de Vida, Idoso, Memória, Coerência narrativa. 
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Abstract 

 

The present study aims to contribute to the research in the domain of construction of 

life narratives. Life narrative coherence was analysed considering its three dimensions, 

temporal coherence, causal-motivational coherence and thematic coherence. It becomes of 

interest to study the narrative coherence in the elderly since it is a rarely addressed topic in 

this age group and for being an ability which is associated with indicators of good mental 

health. The aim of this work was to study the coherence of Life Narratives of people over 

the age of 65, without cognitive impairment. Participants lived in the district of Porto, outside 

of the metropolitan area, 62.5% were female and 35.5% male. A demographic and health 

status data sheet, the mini-mental state examination , the selective memory test  and the life 

events elicitation interview were applied. Subsequently, the narratives were transcribed and 

analysed according to the three dimensions according to Habermas' proposal (2012). The 

principal results show that temporal coherence scores significantly higher than causal-

motivational and thematic coherence, with no significant differences between these two. 

There were no significant differences according to sex, neither for coherence dimensions nor 

to long-term memory. Regarding narrative coherence, no significant correlations were found 

with the perception of health status or with memory. As for the thematic analysis of the 

narratives, the family-related categories stand out for their prevalence. This exploratory 

study encourages the future development of projects that would allow, by means of a 

longitudinal approach, to understand the effects of ageing in the coherence of life narratives, 

as well as to deepen the understanding of the meaning-making challenges  in  a group of 

participants that would be more representative of the elderly population of Portugal. 

Keywords: Life Narratives, Elderly, Memory, Narrative coherence. 
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Resumé 

 

La présente étude vise à contribuer à la recherche dans le domaine de la construction 

de récits de vie. La cohérence narrative de la vie a été analysée en considérant ses trois 

dimensions, la cohérence temporelle, la cohérence causale-motivationnelle et la cohérence 

thématique. Il devient intéressant d'étudier la cohérence narrative chez les personnes âgées 

car c'est un sujet rarement abordé dans cette tranche d'âge et pour être une capacité associée 

à des indicateurs de bonne santé mentale. Le but de ce travail était d'étudier la cohérence des 

Life Narratives de personnes de plus de 65 ans, sans déficience cognitive. Les participants 

vivaient dans le district de Porto, en dehors de la zone métropolitaine, 62,5% étaient des 

femmes et 35,5% des hommes. Une fiche de données démographiques et d'état de santé, le 

mini-examen de l'état mental, le test sélectif de mémoire et l'entretien de déclenchement des 

événements de la vie ont été appliqués. Par la suite, les récits ont été transcrits et analysés 

selon les trois dimensions selon la proposition d'Habermas (2012). Les principaux résultats 

montrent que la cohérence temporelle est significativement plus élevée que la cohérence 

causale-motivationnelle et thématique, sans différence significative entre les deux. Il n'y 

avait pas de différences significatives selon le sexe, ni pour les dimensions de cohérence ni 

pour la mémoire à long terme. Concernant la cohérence narrative, aucune corrélation 

significative n'a été trouvée avec la perception de l'état de santé ou avec la mémoire. Quant 

à l'analyse thématique des récits, les catégories liées à la famille se distinguent par leur 

prévalence. Cette étude exploratoire encourage le développement futur de projets qui 

permettraient, au moyen d'une approche longitudinale, de comprendre les effets du 

vieillissement dans la cohérence des récits de vie, ainsi que d'approfondir la compréhension 

des enjeux de sens dans un groupe de participants qui seraient plus représentatifs de la 

population âgée du Portugal. 

Mots clés: récits de vie, personnes âgées, mémoire, cohérence narrative. 
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Introdução 

 

 

A abordagem narrativa e a coerência das narrativas de vida em idosos, em articulação 

com os processos mnésicos, irá compor o enquadramento teórico da presente dissertação.  

Importa realçar, o estudo de Moreira (2010), em que foi analisada a produção narrativa de 

idosos, tendo inspirado a autora do atual estudo. Moreira (2010) estudou narrativas de ficção 

(o narrar de uma história a partir de um livro de imagens) e narrativas autobiográficas 

episódicas, focadas no relato de um acontecimento significativo. Por sua vez, a presente 

investigação teve como foco o estudo das narrativas de vida, através da integração de vários 

acontecimentos, desde o nascimento até ao presente, traduzindo-se na expressão do self 

(Silveira & Habermas, 2011).   

A coerência narrativa constitui um preditor do ajustamento emocional e cognitivo do 

indivíduo (Baerger & McAdams, 1999), refletindo-se no bem-estar psicológico (Habermas, 

2001, as cited in Nóbrega-Esteves, 2016). Assim, torna-se necessário e pertinente estudar a 

sua evolução ao longo da vida.   

Embora sejam muitos os estudos que abordam as narrativas de vida (Vanderveren, 

2019, Lohani, 2018, Wiesmann, 2017), verifica-se uma escassez de estudos em torno da 

dimensão da coerência da narrativa de vida, de acordo com a conceptualização proposta por 

Habermas (2012), em idosos. Esta investigação pretende, assim, contribuir com um estudo 

exploratório nesta área, procurando compreender em que medida cada uma das três 

dimensões de coerência das narrativas de vida estudadas por Habermas (2000) estão 

presentes nas narrativas de vida construídas por idosos e se haverá alguma associação entre 

estas e a idade, a situação de saúde percecionada,  bem como, a memória a longo prazo. 

Neste sentido, para além da coerência de narrativa de vida, este estudo explorou também 

aspetos como a memória a longo prazo, da perceção da situação de saúde dos participantes 

e da idade. 

Este trabalho académico irá iniciar-se com o enquadramento teórico, destinado à 

síntese de algumas ideias defendidas pelos autores relacionados com o tema proposto. De 

seguida, procedemos à apresentação do estudo empírico, com o respetivo método, 

procedimentos, resultados e discussão de resultados, em que se procuram respostas às 



2 
 

perguntas colocadas, bem como, sintetizar e problematizar os resultados descritos. Por fim, 

as conclusões em que surge uma breve referência às limitações e potencialidades do estudo.  
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Enquadramento teórico 

 

 

1. As narrativas e a coerência das narrativas de vida 

 

Robertson e Hopko (2013) referem que as narrativas assemelham-se a histórias, que 

diferem muito entre si e que possuem objetivos múltiplos. Os autores salientam ainda que, 

alguns indivíduos ao narrar a sua história de vida, aprofundam e detalham a mesma, 

enquanto que outros narram de uma forma geral e sem grande complexidade.  

Segundo Polkinhorne (1988), as narrativas são a estrutura que compõe os 

acontecimentos e as ações num todo, conferindo significado aos vários elementos. Assim, 

conclui-se que a narrativa consiste num processo de atribuição de significado. Sarbin (1986) 

acrescenta a dimensão temporal à narrativa, para este autor a narrativa tem um início, meio 

e fim. Bruner (1990) fala-nos da função da narrativa e destaca os quatro elementos centrais: 

sequencialidade, comunicação de subjetividade, originalidade e ambiguidade (as cited in 

Gonçalves, 2000). 

De acordo com Gonçalves (2000),  a narrativa tem em si várias dimensões: a) na 

dimensão analógica, a narrativa descreve aquilo que acontece num discurso estruturado da 

experiencia em que se procuram os significados, ao contrario de uma logica positivista que 

procura uma verdade singular; b) na dimensão temporal, à semelhança de Sarbin (1986), as 

historias possuem um inicio, meio e fim, existindo, desta forma, uma sequencialidade, a 

narrativa deverá ainda possuir marcadores temporais; c) na dimensão contextual, a narrativa 

organiza cultural e historicamente a experiencia, possibilitando uma melhor compreensão da 

narrativa,; d) na dimensão gestáltica, as narrativas atribuem um sentido às experiencias e 

organizam a diversidade das mesmas num total coerente; e) dimensão significadora, a 

narrativa confere sentido à experiencia; f) na dimensão cultural, a narrativa é influenciada 

pela cultura, assim como a identidade, quanto mais uma narrativa for de encontro ao 

esperado culturalmente, mais o ouvinte é capaz de seguir a narrativa (Habermas & Silveira, 

2008), esta dimensão é variável segundo o contexto; por último, g) na dimensão criativa, 

consiste na emergência de novos olhares e de novas visões sobre um mesmo acontecimento.   

Eaton e colaboradores (1999, as cited in Simões, 2007) referem que a narrativa possui 

duas funções, a referencial e a avaliativa. A função referencial tem como intuito descrever o 
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que aconteceu, enquanto que a função avaliativa fornece uma tonalidade emocional e os 

significados sobre o acontecimento. Algumas pessoas focam nos aspetos emocionais, 

enquanto outras cingem-se aos factos.   

Segundo Habermas e colaboradores (2007, 2010, 2015) a narrativa de vida emerge 

na adolescência, sendo que após este período desenvolvimental os indicadores de coerência 

narrativa de vida mantem-se estáveis durante a idade adulta.  

Para Habermas e Bluck (2000), afirmam que a coerência da narrativa de vida pode 

ser analisada em três dimensões: coerência temporal, coerência causal-motivacional e 

coerência temática. A coerência temporal consiste na produção de uma narrativa de vida 

estruturada e sequenciada cronologicamente, refletindo-se no uso de conjunções, advérbios 

e por uso do calendário na narrativa.  A coerência causal-motivacional consiste na relação 

entre os acontecimentos vividos e os seus efeitos no self. Esta coerência é importante para 

que o autor da narrativa possa ligar acontecimentos e relacioná-los. A coerência causal pode 

manifestar-se pela atribuição de causas externas ou internas para eventos de vida. Quando 

não existe esta coerência a vida torna-se sem sentido. Explicar as ações ou o porquê das 

descontinuidades ajudam a obter insights pelas experiências críticas. Por fim, a coerência 

temática relaciona-se com a ligação entre os vários temas que dominam uma narrativa, 

traduzindo-se na utilização de metáforas, comparações entre acontecimentos ou descrições 

avaliativas.  

A coerência das narrativas de vida desenvolve-se com a idade, sendo que a coerência 

temporal é a primeira a surgir (aumentando mais entre as idades de 8 e 12 anos e estabelecida 

aos 16 anos), de seguida surge a coerência causal-motivacional entre os 12 e 16 anos e, por 

fim, emerge a coerência temática por volta dos 16 e 20 anos (Habermas & Silveira, 2008).  

Gonçalves (2001, as cited in Moreira, 2010) estudou a coerência narrativa através de 

uma das dimensões do que chama de matriz narrativa: estrutura e coerência narrativa. Uma 

narrativa coerente reflete uma visão do mundo coerente e estabelece-se através da conexão 

intra e interepisódica. Desta forma, o mundo é percecionado como não sendo estranho e 

externo e sim em permanente interação com o sujeito. A construção de um processo de 

coerência faz do sujeito o co-autor da sua narrativa, à medida que recolhe os acontecimentos 

da sua vida e lhes dá significado. O grande desafio é, precisamente, vivenciar a condição de 

autor na diversidade das suas experiências vividas e não se colocar numa posição passiva 
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perante estas. Ao longo da vida, as narrativas devem submeter-se a uma dimensão de 

continuidade e conexão entre os vários períodos da vida do sujeito. (Gonçalves, 2000)  

Vários autores (Kintsh, 1980, & Mandler, 1984, as cited in Gonçalves, 2000), 

acreditam que a coerência narrativa de vida está relacionada com a competência do individuo 

de organizar a narrativa numa estrutura. Segundo esses autores, as narrativas seguem regras 

gerais a partir das quais o sujeito desenvolve os seus próprios esquemas narrativos. O 

desenvolvimento de uma estrutura narrativa é uma questão de sobrevivência, pois o 

individuo tem de ser capaz de conferir coerência à multiplicidade de experiências 

(Gonçalves, 2000). De forma a avaliar a coerência estrutural, segundo Gonçalves (2000), 

terá de se estudar índices narrativos de orientação, sequencia estrutural, comprometimento 

avaliativo e integração.   

Concluindo, uma narrativa coerente, de acordo com Baerger e McAdams (1999, as 

cited in Gonçalves, 2000) consegue dar pistas temporais, sociais e pessoais, descrevendo 

bem as circunstancias da ação da história; contém os elementos estruturais de um episódio 

(acontecimento inicial, resposta interna, objetivo e consequência); tem aspetos emocionais 

envolvidos, dando um significado à história; e, os vários temas da narrativa são comunicados 

de uma forma integrada.  

Quanto maior for a coerência narrativa de vida maior é o bem-estar psicológico 

percecionado pela pessoa (Habermas, 2001, as cited in Nobrega-Esteves, 2016). Neste 

sentido, uma narrativa coerente ilustra um funcionamento psicológico mais adaptativo, do 

mesmo modo que um funcionamento psicológico desadaptativo e dificuldades na 

significação de acontecimentos se refletem na construção de narrativas incoerentes (Baerger 

& McAdams, 1999, as cited in Moreira, 2010). Por isso, neste último caso, as narrativas com 

maior importância da sua vida são evitadas, ignoradas ou deturpadas, uma vez que o sujeito 

é incapaz de as construir coerentemente, pela dificuldade de as integrar na sua história de 

vida. Estas dificuldades fazem com que a pessoa dificilmente se abra a novas experiências, 

podendo até manifestar sintomas fóbicos (Gonçalves, 2000).  

Quando se verifica uma baixa coerência narrativa surge, como expressão 

fenomenológica, sentimentos de desrealização e despersonalização. Desta forma, uma 

coerência narrativa diminuta poderá estar associada ao desenvolvimento de doenças do foro 

da saúde mental (Russel & Wandrei, 1996, as cited in Gonçalves, 2000).  
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2. A identidade desde a adolescência 

 

A identidade é um mecanismo que integrado numa cultura dá sentido à existência da 

pessoa, espelhando-se na narração autobiográfica (McAdams, 2001, as cited in Gomes, 

2015) e resulta de um processo de construção de significado (Habermas & Bluck, 2000; 

Maclean et al., 2007, as cited in Nóbrega-Esteves, 2016).  

Kimble (1990) afirma que o significado que damos às nossas vidas relaciona-se com 

os nossos valores. Ao pedir às pessoas que nos contem histórias em que perceberam quais 

os seus valores ou permaneceram fiéis às suas crenças nas adversidades, estamos a construir 

significados e a explorar a dimensão da identidade. Ao analisar os valores e as crenças pelas 

quais nos regemos, estamos a preparar-nos para o futuro. (Kimble, 1990, as cited in Baldwin 

et al., 2015) 

 Este processo ocorre durante toda a vida e cujos objetivos vão mudando consoante 

as fases desenvolvimentais de Erikson. A identidade é, portanto, construída e reconstruída 

ao longo da vida (Vieira & Henriques, 2014). Segundo Erikson (1968), a identidade surge 

da análise de antigas crenças e identificações, assim como a exploração dos selves possíveis 

(as cited in Habermas & Bluck, 2000) 

É na adolescência que surge a identidade como uma história de vida (McAdams, 

1985, as cited in Habermas & Silveira, 2008), esta foi internalizada e encontra-se em 

evolução permanente, reconstruindo o passado e imaginando o futuro (McAdams, 2014). A 

história de vida proporciona um sentido de coerência, unidade e propósito que ajudam ao 

bem-estar e saúde mental da pessoa (Habermas & Silveira, 2008).  

A identidade narrativa, segundo Ricœur (1991, as cited in Habermas et al., 2015), 

permite uma continuidade ao longo do tempo e constitui-se pela história de vida. Esta 

continuidade não significa que seja imutável, mas, que apesar das mudanças, a pessoa 

continua a sentir-se como a mesma ao longo da sua vida (Chandler & Marcia, 2003; Sani, 

2008 as cited in Gomes, 2015). A identidade narrativa é depois reconhecida por outras 

pessoas (Westerhof & Bohlmeijer, 2012), uma vez que é na relação com o outro que os 

significados se constroem, sendo que as narrativas não podem ser elaboradas sem os recursos 

linguísticos socialmente disponibilizados. Além disso o que se narra depende das 

expectativas do ouvinte e da relação que se tem com este (Gergen & Warhuus, 2001, as cited 

in Simões, 2007).  
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Segundo Neisser (1988), existem cinco selves: a) Self Ecológico, b) Self 

Interpessoal, c) Self Estendido, d) Self  Conceptual e e) Self Privado.  

A) O Self ecológico traduz-se na experiência do individuo com o ambiente 

externo/físico. As  pessoas relacionam-se com o meio ambiente através dos sentidos, em 

particular, com a visão, no entanto fazemos inferências que vão além daquilo que vemos. 

Este Self surge logo na primeira infância e desenvolve-se a partir desta.  

B) O Self interpessoal surge igualmente na primeira infância, e construi-se na relação 

com os outros. Os indivíduos estabelecem relações coerentes, recíprocas e coordenadas, em 

que cada reação desencadeia uma ação, que promove uma outra reação. Cada relação é 

dotada de crenças, sentimentos e intenções inerentes aos sujeitos. Em que cada sujeito, por 

vezes, atribui características ao outro, que, na verdade, são características do próprio.   

O Self ecológico está associado ao Self interpessoal, uma vez que a pessoa a quem 

me dirijo (Self interpessoal) está normalmente na minha presença física (Self ecológico). No 

entanto, isto nem sempre acontece: podemos estar em frente a uma pessoa e não ter qualquer 

interação com ela, assim como posso ter um contacto interpessoal tão íntimo, que perceciono 

a outra pessoa, não como um ser diferente, mas como uma parte de mim, como no caso das 

mães que amamentam e dos amantes.  

C) O Self estendido refere-se ao sentimento de continuidade do self (i.e., aquele que 

fui, aquele que sou e aquele que serei). Assim, torna-se importante a memória, pois o 

recuperar e o narrar memórias e experiências passadas, que irá conferir um sentido de 

continuidade do self, enquanto que a dificuldade em aceder à memória a curto e a longo 

prazo, consiste numa patologia do Self estendido. No entanto, não é suficiente a informação 

do Self ecológico e do interpessoal, torna-se necessária uma continuidade do self ao longo 

dos acontecimentos. Há pessoas que valorizam muito o passado e estão sempre em 

retrospeção, enquanto outras não se preocupam muito com este. Aquilo que nos lembramos 

depende daquilo que somos ou sentimos no presente e por isso, o eu lembrado relaciona-se 

com o Self conceptual.  

D) O Self conceptual está associado ao autoconceito. Os papeis que representamos, 

como ser irmão, filho, pai, professor, aluno, parecem não só a nossa identidade, mas também 

a construem. -a. Todos nós somos capazes de listar o que somos e o que não somos e não há 

duas listas iguais. 
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E) Por último, o Self privado consiste nas experiências íntimas que temos e que não 

as partilhamos com ninguém, alguns aspetos pertencem à perceção e ação, como 

pensamentos e sonhos. Estas experiências são importantes no autoconhecimento de cada um 

embora a importância que se dá à experiência interior difira muito de pessoa para pessoa. 

Embora Neisser (1988) afirme que existem estes cinco selves, eles relacionam-se uns com 

os outros, o Self conceptual aglomera todos os restantes selves, pois todo o 

autoconhecimento apresenta-se nas nossas conceções. Por fim, surge uma narrativa 

integrada e coerente. 

Sendo o conceito de self próximo ao conceito de identidade, Erikson (1976) falou-

nos na identidade ou, no pólo negativo, a confusão de identidade, referindo-se a uma etapa 

da adolescência. Nesta etapa o adolescente preocupa-se com as opiniões e validações dos 

outros, bem como, com aquilo que sente que é. Preocupa-se em como conciliar os papeis e 

as competências adquiridas na infância, com as exigências e as ocupações do momento. Na 

sua procura por um sentido de continuidade e coerência, os adolescentes têm de olhar o 

passado e escolher ídolos e ideias que representem a sua identidade final, após a exploração 

de diferentes selves. O problema desta fase é a confusão de identidade, caraterizada por uma 

dúvida em relação aquilo que se é. O que preocupa o jovem é a incapacidade de fixar-se num 

único self, que implique optar por um estilo de vida singular, estabelecer crenças e valores e 

a escolha de uma profissão. A mente do adolescente corresponde a uma moratória, entre a 

infância e a idade adulta (Erikson, 1976).  

Na fase seguinte, a juventude, o jovem adulto anseia e se predispõe a fundir a sua 

identidade com a de outros, está preparado para a intimidade, quer nas relações de amizade, 

quer nas relações amorosas. Tem a capacidade de confiar a filiações e tem desenvolvido a 

força ética necessária para ser fiel, mesmo que imponham sacrifícios e compromissos. O 

outro lado da intimidade é o isolamento que pode, por vezes, invadir as relações íntimas. 

(Erikson, 1976) 

Posteriormente, surge a Generatividade versus Estagnação, em que o homem maduro 

precisa se sentir necessitado, de produzir e de cuidar. A generatividade consiste na 

preocupação em guiar e orientar a nova geração, para que se tornem autónomos e adquirem 

o conhecimento transmitido pelas gerações mais velhas. Esta nova geração podem ser os 

próprios filhos ou não. A generatividade também se expressa na construção de ideais e 
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projetos cujo objetivo é que persistam no tempo independentemente de quem os criou. 

(Erikson, 1976) 

Por fim, o Conflito Integridade do ego versus Desesperança. A integridade consiste 

na segurança acumulada, é a aceitação da sua história de vida. Sendo assim, a morte já não 

aterroriza o idoso. A falta desta segurança e paz carateriza a Desesperança, assim como o 

temor da morte. O sentimento de desesperança surge quando se sente que o tempo é curto, 

tanto para a tentativa de começar outra vida, como para experimentar outros caminhos que 

levem à Integridade. Esta fase envolve refletir sobre as experiências passadas, os idosos que 

são bem-sucedidos revelam uma maior maturidade e adaptativa. (Erikson, 1976)  

Schaie e Willis (2002, as cited in Patrão, Oliveira & Sousa, 2018) fazem a distinção 

dos idosos em três estádios: (a) young-old; (b) old-old; e (c) and oldest-old. Os idosos que 

pertencem ao estádio young-old são os que tem idades compreendidas entre os 65 e 74 anos. 

Este estádio carateriza-se pela fase a seguir à reforma, os objetivos destes idosos são 

organizar o tempo e os seus recursos, descobrindo novas atividades ou envolvendo-se em 

relações de parentesco. Os old-old, tem idades entre os 75 e 84 anos e começam a sentir 

algumas limitações decorrentes da idade, posto isto, os seus sentimentos de autoeficácia 

diminuem, o que leva a um menor envolvimento com a comunidade. Por último, os idosos 

com mais de 85 anos, oldest-old, são os mais frágeis fisicamente e preocupam-se com a 

passagem de valores para as novas gerações e com a distribuição dos seus bens materiais 

para parentes ou amigos. 
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3. As narrativas dos idosos 

 

É a partir da meia idade que surge a consciência de finitude do tempo de vida, uma 

vez que metade da vida já foi vivida. Com isto, os adultos podem se tornar mais reflexivos 

e introspetivos à medida que a idade avança e isso reflete-se nas suas narrativas que se 

tornam mais elaboradas do que as dos jovens. Com a idade, as narrativas são muitas vezes 

usadas para ajudar na resolução de dificuldades do presente que surgem. (McAdams, 2014)  

A variabilidade das narrativas está relacionada com vários aspetos: saúde mental, 

diferenças de personalidade, diferenças culturais, estado civil, contexto e idade do 

interlocutor (Robertson & Hopko, 2013). 

 Segundo Robertson e Hopko (2013), quando a iminência da morte surge, os idosos 

parecem possuir uma maior regulação emocional, verificando-se uma tendência em 

expressar as experiências com menor carga emocional, quando comparados com faixas 

etárias mais jovens. Demonstram, assim, um maior controlo emocional ao descrever as suas 

experiências. Ainda de acordo com os autores, os idosos estão também mais predispostos a 

incluir nas suas narrativas outras perspetivas, como forma de ajudar à regulação emocional 

e como forma de diminuir a intensidade da emoção sentida. Quando confrontados com 

emoções negativas de lembranças dolorosas do passado, os idosos procuram distanciarem-

se emocionalmente dessas experiências. Além disso, os idosos estão também mais dispostos 

a organizar o meio ao seu redor por forma a aumentar as suas recompensas sociais como ser 

um membro ativo da comunidade, e a atender às necessidades dos outros. Neste sentido, os 

idosos procuram-se focar mais nos outros e menos nas emoções envolventes. (Robertson & 

Hopko, 2013).  

Com a idade também surge uma diminuição da interação social com o objetivo de 

preparar a morte iminente. A interação social dos idosos é mais seletiva em relação aos seus 

parceiros sociais e, por isso, os idosos gastam menos tempo a estabelecer amizades, ao 

contrário dos jovens. Os adultos mais velhos preocupam-se em manter os relacionamentos 

já existentes, para isso, eles tornam-se mais atentos aos seus relacionamentos significativos. 

A maioria dos relacionamentos significativos dos idosos concentram-se nos membros da sua 

família e, por isso, as suas narrativas focam-se mais na família do que em amigos ou outros 

conhecidos. (Robertson & Hopko, 2013). 
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Os idosos, através das suas narrativas, procuram integrar o presente, através de 

memórias, experiências e acontecimentos anteriores. As narrativas dos idosos são, por isso, 

mais subjetivas, interpretativas e elaboradas. Partilhar as suas histórias de vida faz bem ao 

idoso, uma vez que este se sente valorizado e participativo socialmente. Além disso, narrar 

a sua história de vida é uma necessidade, pois o idoso, ao aproximar-se do final da vida 

precisa de pensar sobre o que fez dela, de forma a integrar todas as vivências no self. 

(Rodrigues, 2001, as cited in Moreira, 2010) 

As narrativas no final de vida podem ter vários desfechos, segundo Freeman (2010, 

as cited in Baldwin et al., 2015) o idoso pode sentir que não haverá nada de novo que possa 

acontecer que leve a sua vida noutra direção, os indivíduos sabem como acabará a sua vida 

e isso influencia o seu estado presente. Outro desfecho que os idosos podem ter é quando 

sentem que não podem viver mais de forma significativa e, por isso, sentem que não há mais 

propósito. Em terceiro lugar, o idoso pode sentir o peso do passado, como algo que não 

consegue mudar ou superar, aqui surgem os arrependimentos de trajetórias não tomadas, de 

sonhos abafados e de um sentimento de espectativas não cumpridas. Por último, Freeman 

(2010) fala do sentimento de desespero, quando o conflito da última etapa de Erikson (1976) 

não é cumprido com sucesso, o individuo pode sentir que não há nada que possa fazer para 

se redimir ou transformar a sua história de vida, enquanto caminha para o fim. (Baldwin et 

al., 2015) 

A maior parte das vezes o envelhecimento surge ligado ao declínio ou perda de 

funções (Moreira, 2010). O idoso pode apresentar falhas na memória, problemas de atenção, 

de concentração, de orientação e ainda necessitar de terceiros para realizar as suas tarefas 

diárias mais básicas, como a alimentação ou higiene (Mazo et al., 2001, as cited in Moreira, 

2010).  

Estas falhas também se refletem nas narrativas, ao que chamamos perda narrativa 

(Baldwin et al., 2015). A perda da capacidade de narrar faz parte do processo de envelhecer. 

Á medida que este processo ocorre, os indivíduos têm de se adaptar às mudanças, como 

perda de familiares amigos, bem como, perda de oportunidades. Estas mudanças refletem-

se nas narrativas. As mudanças nas narrativas são naturais e ocorrem ao longo da vida, mas 

à medida que o sujeito envelhece essas mudanças tomam a forma de perda. (Baldwin et al., 

2015) 
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Quando surge a perda narrativa, cabe ao próprio idoso encontrar narrativas 

alternativas e menos opressivas. Estas narrativas devem promover crescimento tanto 

emocional como intelectual de forma a que o sujeito consiga realizar atividades gratificantes 

e significativas, cultivando boas relações e contribuindo para a sociedade e para as pessoas 

mais jovens, através da passagem de conhecimentos. (Baldwin et al., 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

4. A memória nos idosos 

 

"A memória recolhe os incontáveis fenómenos de nossa existência em um todo 

unitário; não fosse a força unificadora da memória, nossa consciência se estilhaçaria em 

tantos fragmentos quantos os segundos já vividos" Hering (1920, as cited in Mourão Júnior 

& Faria, 2015, p. 780). 

De acordo com Mourão Júnior e Faria (2015), os processos mnésicos consistem na 

capacidade dos indivíduos em adquirir, processar, armazenar e avocar informações. A 

memória é uma capacidade mental que se deteriora com a idade (Pinto 1999). A memória 

dos idosos é mais incerta, lenta e frágil do que em outras faixas etárias da vida, por isso o 

seu desempenho em provas de memória é inferior. As dificuldades de memória sentidas 

relacionam-se com o esquecimento de nomes, de datas, de rostos, de temas de conversa, de 

enredos de uma história, entre outras (Pinto, 1999).  

Os défices de memória característicos dos idosos têm sido muito estudados e 

comprovados através de vários testes e provas experimentais. Estes défices surgem, muita 

das vezes, logo após os 60 anos. (Pinto, 1999) 

Em casos de demência, o processo de contar uma história coerente fica bastante 

fragilizado, uma vez que as memórias começam-se a perder e a confusão mental surge. As 

histórias contadas tornam-se incoerentes e inconsistentes, (e.g., filhos já adultos são descritos 

como se fossem ainda crianças e as memórias podem desaparecer). À medida que as lacunas 

se tornam grandes, as narrativas tornam-se impossíveis de serem narradas, as memórias 

desaparecem, tornando-se um emaranhado de ideias fragmentadas (Baldwin et al., 2015). 

A memória é descrita como estando organizada em duas componentes: a memória a 

curto prazo (MCP) e a memória a longo prazo (MLP). A MCP, também designada por 

memória operatória, é responsável por manter armazenada a informação necessária para 

concluir a atividade em curso. Esta memória é limitada, uma vez que só armazena 

temporariamente, os seus limites são entre 5 e 9 itens. Por sua vez, a MLP permite ao 

individuo reservar a informação por longos períodos. A MLP é constituída pela memória 

episódica, memória semântica e memória procedimental (Pinto, 1999). 

A memória episódica refere-se a episódios vividos enquadrados nas suas relações 

temporais. É a última memória a surgir e também a primeira a se degradar nos idosos. As 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722015000400017#B14
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-79722015000400017#B14
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provas utilizadas para avaliar este tipo de memória são a evocação e o reconhecimento. As 

diferenças de desempenho, tanto na evocação como no reconhecimento são significativas 

entre jovens e idosos e esta diferença não se explica por baixa escolaridade, mesmo idosos 

com nível superior de estudos tem declínio na sua capacidade de memória episódica (Pinto, 

1999). 

A memória semântica é aquela relativa às palavras, as provas que avaliam este tipo 

de memória são maioritariamente as provas de vocabulário. A maioria dos estudos que 

avaliaram este tipo de memória nos jovens e idosos (Bowles, 1989; Burke et al., 1991, as 

cited in Pinto, 1999)  não encontraram diferenças significativas, apenas nas palavras em que 

o individuo tem a sensação de a conhecer (e.g., evocação da palavra debaixo da língua), e 

em tarefas que se dá sinónimos de uma palavra ou definições da mesma e o individuo tem 

de dizer qual a palavra em questão. Nestas atividades houve um efeito da idade. (Pinto, 1999) 

Ainda na memória semântica, é de salientar uma meta análise realizada por Herlitz e 

colaboradores (2019), em que o sexo feminino apresenta pontuações mais elevadas, 

comparativamente  com o sexo masculino, em relação à  memória episódica, recordação de 

palavras, textos e objetos. Por sua vez, o sexo masculino apresenta melhores resultados em 

informações abstratas e de orientação espacial. 

A memória procedimental refere-se a hábitos e rotinas das quais pouco ou nada se 

tem consciência. Avalia-se através de provas de memória implícita, são situações em que 

não há instruções diretas e na maioria das vezes são atividades motoras. Os estudos que 

analisam a memória implícita indicaram diferenças nulas ou residuais entre o desempenho 

de jovens e idosos (e.g., Davis e Bernstein, 1992; Mitchell, 1993; Light e La Voie, 1993; 

Light, 1996, as cited in Pinto, 1999). 
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Estudo empírico 

 

 

1. Método  

 

1.1 Objetivos do estudo 

Este estudo de caráter exploratório e transversal, teve como objetivo central analisar 

a coerência das narrativas de vida dos idosos e a sua expressão em pessoas de diferente idade. 

Pretendeu-se também explorar a existência de uma associação entre a coerência de narrativa 

de vida e a memória a longo prazo. Finalmente, propusemo-nos também a identificar os 

principais temas abordados nas narrativas de vida. Com vista a responder a estes objetivos, 

foram elaboradas as seguintes questões específicas: 

1. Quais os resultados obtidos nas três dimensões de coerência das narrativas de vida? 

2. A coerência das narrativas de vida varia em função do sexo? 

3. A coerência das narrativas de vida varia em função do grupo etário e com eles estará 

associada? 

4. Será que as dimensões da coerência da narrativa de vida se encontram associadas à 

memória? 

5. Será que as dimensões da coerência da narrativa de vida se encontram associadas ao 

estado de saúde percecionado? 

6. Quais os temas maioritariamente mencionados pelos idosos ao longo das narrativas 

recolhidas? 

 

1.2 Participantes e recrutamento da amostra 

Os participantes deste estudo foram pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, 

de ambos os sexos masculinos, numa amostra de conveniência, recrutada na região de 

Paredes e Paços de Ferreira, em instituições em que tinha contato a autora do estudo. 

Especificamente, integra participantes que se encontram a viver no lar de Sobrosa-Paredes, 

e outros que frequentam os centros de dia de Sobrosa-Paredes, de Frazão-Paços de Ferreira 

e de Ferreira-Paços de Ferreira.  
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No total foram entrevistados 32 participantes, com idades compreendidas entre os 65 

e os 94 anos, (M=80.28; DP=7.19), 20 (62.5%) são do sexo feminino e 12 (37.5%) do sexo 

masculino.  A variável da idade foi também agrupada, com base nos estádios de Schaie e 

Willis (2002, as cited in Patrão, Oliveira & Sousa, 2018), em três categorias: [65;75], [75;85] 

e [>=85], com 8 (25%), 17 (53,1%) e 7 (21.9%) idosos, respetivamente, em cada categoria. 

Relativamente à condição de residência, 23 (71.9%) residem em casa própria, 7 (21.9%) com 

familiares, 2(6.3%) residem no lar. Quanto ao estado civil, 16 (50%) são viúvos, 9 (28.1%) 

são casados, 5 (15.6%) são solteiros e 2 (6.3%) são divorciados. No que concerne à 

escolaridade, 6 (18.8%) participantes são analfabetos, 24 (75%) participantes tem entre o 3ª 

ano e 4º ano e 2 (6.3%) tem o ensino superior. A amostra é 100% de nacionalidade 

portuguesa e 100% está a receber pensão ou reforma. Quanto à profissão de maior duração, 

11(34.4%) trabalharam na agricultura, 10 (31.3%) na marcenaria e a restante percentagem 

em outras. Quanto à saúde, toda a amostra (100%) toma algum tipo de medicação, 14 

(43.8%) idosos consideram ter um problema de saúde grave, 1 (3.1%) idoso já teve um 

traumatismo crânio-encefálico, 8 (25%) já tiveram pelo menos um episodio de AVC, 1 

(3.1%) tem esclerose múltipla e nenhum relata ter tido episódios de epilepsia ou ser 

diagnosticado por demência. Ao nível da perceção da satisfação com a sua saúde, 16 idosos 

(50%) afirmam que a sua saúde é razoável, 11 (34.5%) acima do razoável e 5 (15.6%) 

consideram a sua saúde abaixo de razoável. Ao nível da autonomia e funcionalidade, 24 

(75%) idosos fazem a sua higiene sem ajuda, 5 (15.6%) com ajuda parcial e 3 (9.4%) com 

total ajuda; as deslocações em casa são feitas sem qualquer ajuda ou apoio por 22 (68.8%) 

dos idosos, com ajuda ou apoio parcial por 9 (28.1%) idosos e com ajuda total por 1 idoso 

(3.1%); as deslocações no exterior são realizadas sem ajuda por 20 idosos (62.5%), com 

ajuda parcial por 11 (34.4%) idosos e com ajuda total por 1 (3.1%) idoso. Em relação à vida 

doméstica, 14 (43.8%) idosos não precisam de ajuda, 11 (34.4%) precisam de ajuda total 

enquanto os restantes apenas de ajuda parcial. 

Em relação à variável da memória, os participantes obtiveram em média a pontuação 

de 21.87 (DP = 11.26) não há diferenças estatisticamente significativas entre os participantes 

do sexo masculino e os participantes do sexo feminino e entre os grupos etários [65,75], 

[75,85] e [>=85]. Também não há relações significativas com a idade e/ou com os grupos 

etários descritos anteriormente. 

Constituíram critérios de exclusão da amostra a existência de défice cognitivo 

(avaliado pelo Mini Mental State Examination descrito mais á frente), tendo 15 participantes 
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ficado excluídos devido a este critério; um segundo critério de exclusão consistiu em ter a 

capacidade de um discurso audível, sendo que 4 participantes foram excluídos devido a este 

critério. 

 

1.3nInstrumentos e Materiais 

Os instrumentos utilizados neste estudo serão a seguir apresentados, pela ordem em 

que foram aplicados: 

1. Ficha de identificação e situação de saúde, que se trata de recolher dados pessoais e 

elementos relativos à situação de saúde e funcionalidade. Esta ficha produzida por 

Henriques e Leal (2010, as cited in Moreira, 2010) aborda as seguintes variáveis: 

dados pessoais (sexo, data de nascimento, residência, nacionalidade, idade), estado 

civil, anos de escolaridade, profissão principal ao longo da vida, fonte de 

rendimentos, situação de saúde e funcionalidade/autonomia. 

2. Teste de memória seletiva (SRT), da autoria de Buschkle e Fuld (1973, as cited in 

Moreira, 2010), examina a recuperação da memória a longo prazo, este teste 

permitirá saber se o idoso se encontra apto a recordar informação de longo prazo 

acerca da sua vida. A sua aplicação foi realizada de acordo com os procedimentos de 

Levin e colaboradores (1982, as cited in Neves M. et al., 2017) e a lista de palavras 

utilizada foi a seguinte: Rua, Bem, Cela, Curso, Aldeia, Vestido, Jogo, Tecido, Júri, 

Exemplo, Fábrica, Exército. Este teste consiste no pedido de evocação das palavras 

anteriormente descritas logo apôs a apresentação e passados 30 minutos, por 

qualquer ordem. Quando alguma palavra não é recordada na primeira evocação, 

relembra-se ao participante as palavras esquecidas e pede-se, de novo, a evocação de 

todas as palavras, as esquecidas e as não esquecidas. O participante possui 6 

tentativas para evocação de todas as palavras. (Neves M. et al., 2017) Este teste está 

aferido para a população portuguesa por Lemos e colaboradores (2012). Pelo manual 

de Strauss e colaboradores (2006), os participantes do sexo masculino sofrem uma 

correção de acréscimo de 4 pontos à sua pontuação. 

3. Mini-mental state examination (MMSE), esta prova de Folstein e colaboradores 

(1975, as cited in Moreira, 2010) fará o despiste de deterioração mental ao nível das 

funções cognitivas, uma vez que se pretende que os idosos entrevistados sejam idosos 

saudáveis em termos cognitivos. As categorias analisadas são: orientação temporal, 
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orientação espacial, fixação, atenção, cálculo, memória, nomeação, repetição, 

compreensão, leitura, escrita e desenho. Cada prova é pontuada, tendo a pontuação 

total 30 pontos. Os valores de corte diferem consoante a escolaridade: analfabetos, 

inferior ou igual a 15; escolaridade 1-11 anos, inferior ou igual a 22; e, por fim, mais 

que 11 anos de escolaridade, inferior ou igual a 27. Esta prova está aferida para a 

população portuguesa por Guerreiro e colaboradores em 1994.  

4. Entrevista de elicitação de narrativas de vida (Trad. e Adapt. de Habermas & 

Silveira, 2008, por Henriques & Gomes, 2014), esta entrevista terá como função 

estudar a coerência das narrativas de vida. Em primeiro lugar, é pedido que escreva 

em 7 papeis quais os acontecimentos mais importantes ao longo da sua vida, podem 

ser recentes ou ter já acontecido à muito tempo, em forma de titulo, depois é pedido 

para ordenar do mais antigo ao mais recente. Posteriormente, pede-se que relate a 

sua história de vida, pode incluir os 7 acontecimentos que referiu no passo anterior e 

tudo aquilo que acha importante uma pessoa saber sobre si e que fez tornar-se na 

pessoa que é hoje.  

5. Three Rating Scales for Global Temporal, Causal-Motivational, and Thematic 

Coherence in Life Narratives (versão 3, Trad. de Habermas Diel & Peters, 2012, por 

Saraiva, 2015), este manual foi utilizado para analisar a coerência de narrativa de 

vida, nas suas 3 dimensões, pelos juízes externos.  
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1 Procedimentos 

 

2.1 Procedimento de recolha de dados 

Previamente à recolha dos dados, houve por escrito o consentimento institucional 

para a respetiva recolha e uso dos espaços da instituição. Posteriormente, havia a 

apresentação da estudante de mestrado que procedeu à recolha dos dados. Depois pedia-se a 

adesão à participação, com o apoio das responsáveis pelos centros de dia e lares para a 

angariação de participantes, uma vez que elas estimulavam os idosos a participarem no 

estudo. 

Quando o idoso concordava em participar era-lhe explicado o objetivo do estudo e 

aquilo que seria esperado do participante, bem como pedida autorização da gravação áudio, 

em forma de consentimento informado escrito, o qual foi lido em voz alta pelo investigador 

e posteriormente assinado participante, com cópia, deixada ao próprio. Foram respeitados os 

direitos dos participantes de poderem desistir em qualquer altura (o que aconteceu em 2 em 

que idoso após ter iniciado a colaboração, não quis continuar) e a confidencialidade dos 

dados. A administração dos instrumentos teve uma duração variável de 1 hora e teve lugar 

nas instalações das instituições durante os meses de outubro de 2019 a fevereiro de 2020. 

 

2.2 Procedimento de análise de dados 

Para a cotação das dimensões da coerência de narrativa de vida, recorreu-se a 3 juízes 

externos, que não tiveram contacto com a recolha de dados nem conheciam os participantes. 

Esses juízes tiveram formação do treino do manual (Three Rating Scales for Global 

Temporal, Causal-Motivational, and Thematic Coherence in Life Narratives – Habermas, 

Diel & Peters, 2012, traduzido por Saraiva, 2015) e tiveram um acordo de acima de 70% na 

fase de treino. A análise realizada por estes autores é realizada tendo em conta a entrevista 

integral e não por partes. Deve ser realizada várias leituras integrais antes de se proceder à 

análise. Uma entrevista é cotada de 0 a 7 em cada uma das escalas (orientação temporal, 

causal-motivacional ou temática).  

A orientação temporal pode ser classificada em:  

1) nunca se sabe dizer quando e em que ordem algo ocorreu; 2) quase nunca se consegue dizer quando 

e em que ordem algo aconteceu; 3) muitas vezes não se consegue dizer quando e em que ordem algo 
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ocorreu; 4) consegue-se, em parte, dizer quando e em que ordem algo ocorreu, mas em parte não se 

consegue.  5) consegue-se maioritariamente dizer quando e em que ordem algo ocorreu.  6) consegue-

se quase sempre dizer quando e em que ordem algo ocorreu (para a atribuição desta classificação é 

suficiente se houver uma orientação através da narração cronológica, sem que sejam fornecidos detalhes 

concretos sobre o período de tempo narrado).  7) é sempre perfeitamente claro quando e em que ordem 

algo ocorreu (além disso alguns pontos temporais são aqui nomeados). (Habermas et al., 2012, 

p.1-2) 

A complexidade e tamanho da narrativa deve ser valorizado, se o sujeito tiver uma 

narrativa extensa e complexa e conseguir manter o interlocutor orientado, este fato deverá 

merecer uma pontuação maior na escala. (Habermas et al., 2012) 

Os níveis de classificação da escala de orientação causal-motivacional são os 

seguintes: 

1) não se torna claro qualquer desenvolvimento da personalidade, apenas mudanças superficiais; 2) não 

se torna claro qualquer desenvolvimento da personalidade, apenas mudanças ao nível de preferências, 

atitudes específicas ou hábitos (que os adultos não considerariam mudanças de personalidade); 3) é 

apontado um desenvolvimento da personalidade mas o mesmo não é fundamentado, ou é descrito o 

desenvolvimento da personalidade sem que seja designado como tal; 4) um desenvolvimento da 

personalidade é fundamentado basicamente pelos acontecimentos descritos, mas não há elaboração 

sobre o mesmo; 5) o desenvolvimento da personalidade torna-se claro no seu todo através de alguns dos 

acontecimentos descritos, embora não na sua plenitude; 6) o desenvolvimento da personalidade torna-

se claro através de alguns dos acontecimentos descritos, mas nem sempre é compreensível até ao 

mínimo detalhe; 7) o desenvolvimento da personalidade torna-se claro por via da menção dos seus 

turning points e nos seus motivos.  (Habermas et al., 2012, p. 3-4) 

Os níveis de classificação da escala de orientação temática são os seguintes: 

1) Não é discernível nenhuma conexão entre episódios individuais. 2) Apenas um tema é abordado, 

razão pela qual a ligação entre os episódios não é abstrata, mas concreta. 3) Estando presentes alguns 

episódios diferentes no seu conteúdo, é possível reconhecer um motivo, tema ou categoria temática 

comum. 4 São identificáveis episódios heterogéneos em conteúdo, a partir dos quais podem ser 

claramente discernidas similaridades temáticas ou motivacionais, sem, contudo, serem nomeadas 

explicitamente. 5) Há uma tentativa básica de estabelecer uma ligação entre a maior parte dos episódios 

heterogéneos, contudo, para alguns deles, a ligação não é definida ou é apenas implícita. 6) É 

estabelecida uma ligação entre muitos episódios heterogéneos, mas em parte a ligação permanece pouco 

clara ou é apenas implícita. Cotável também quando, numa história de vida pouco variável, é 

estabelecida explicitamente uma ligação lógica e 7) É estabelecida uma ligação de uma forma lógica e 

compreensível entre os vários episódios heterogéneos de diferentes áreas da vida (por exemplo, vida 

privada e vida laboral). (Habermas et al., 2012, p. 6-7) 
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Para a medida da memória, o teste SRT de autoria de Buschkle e Fuld (1973), 

permitiu obter uma pontuação de cada participante para a memória a longo prazo para 

posteriormente averiguar se existe relação entre a perda da memória e a perda de coerência 

de narrativa de vida.  

Para todas a construção da base de dados foi usado o software SPSS Statistics 26. 

Foram realizadas as seguintes análises não-paramétricas: teste de Friedman, teste de 

Wilcoxon, teste de Mann-Whitney, teste de Kurskal-Wallis, testes de homogeneidade pela 

estatística de Levene e teste de correlação de Spearman, dado as variáveis serem ordinais e 

os subgrupos serem pequenos para outro tipo de análise.  

Foi realizada também uma análise de conteúdo, através do NVIVO (versão 

20.2.0.426) pela investigadora principal, com o objetivo de perceber quais os temas mais 

mencionados ao longo das narrativas. Um tema foi considerado como um assunto 

mencionado pelo entrevistado, mesmo que não tenha havido aprofundamento do mesmo. 

Esta análise de conteúdo baseou-se nos princípios de Braun e Clarke (2006), tendo a análise 

indutiva prosseguido através das seguintes etapas: primeiro houve a familiarização com os 

dados por parte do investigador, posteriormente criaram-se códigos iniciais, identificaram-

se categorias temáticas, reviram-se os temas e renomearam-se alguns e, por fim, escreveram-

se os resultados alcançados. Todos os passos descritos atrás foram realizados                                                                                                                                 

pela investigadora principal da tese. É de notar que em muitos casos houve sobreposição de 

categorias. A percentagem de temas por participante foi avaliada tendo em conta o número 

de palavras produzidas pelo participante no total da narrativa de vida. 
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3 Resultados 

 

Em primeiro lugar, apresentam-se os resultados da análise quantitativa relativos à 

coerência das narrativas de vida e, em segundo lugar, serão expostos os resultados da análise 

qualitativa, relativa aos temas referidos nas narrativas. Nos testes estatísticos foi considerada 

como valor de corte a significância (p) de 0,05. As análises foram na sua maioria não 

paramétricas devido às variáveis da coerência narrativa de vida serem ordinais e não estarem 

reunidas as condições para o seu tratamento como intervalares, nomeadamente não a sua 

distribuição não respeitar a curva normal. 

 

3.1 Análise da coerência das narrativas de vida 

Quanto à primeira questão de investigação, quais os valores obtidos nas dimensões 

de coerência de narrativa de vida, os resultados dos valores mínimo e máximo, média, desvio 

padrão e moda de cada uma das três dimensões da coerência narrativa constam da Tabela 1 

e a Figura 1 ilustra as ordens médias nas três dimensões das variáveis de coerência da 

narrativa da vida. 

 

Tabela 1 

Distribuição de cada dimensão da coerência de narrativa de vida. 

Valores descritivos Min.  Max. Média Desvio 

Padrão 

Moda 

Coerência Temporal 2 6 3.72 1.03 4 

Coerência Causal-

Motivacional 

1 5 2.90 1.08 2 

Coerência Temática 1 5 2.68 0.98 2 
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Figura 1 

Médias da coerência temporal, causal-motivacional e temática de narrativa de vida. 

 

A leitura da Tabela 1 e da Figura 1 permite constatar que, prevalece largamente a 

coerência temporal (M = 3.72; DP = 1.03), seguindo-se da coerência causal-motivacional 

(M = 2.90; DP = 1.08) e, por último, a coerência temática (M = 2.68; DP = 0.98). 

 

Para responder à questão de haver diferenças estatisticamente significativas entre as 

dimensões da coerência narrativa de vida realizou-se o teste de Friedman como substituto de 

uma anova de medidas repetidas por se tratar de variáveis ordinais. Uma vez tendo obtido 

os valores de  2 (2, 28) = 20.30, p <0.05, W = 0.363, verificou-se que há diferenças 

estatisticamente significativas entre as dimensões da coerência de narrativa de vida, sendo o 

efeito de concordância médio. 

Para verificar quais as dimensões que diferem entre si, recorreu-se ao teste de 

Wilcoxon para cada par de dimensões, tendo-se constatado a existência de diferenças 

significativas entre as ordens médias das dimensões da coerência temporal e causal-

motivacional (Z = -2,99; p<0.05) e entre a coerência temporal e a coerência temática (Z = -

3,68; p<0.05). 

 

Para a análise da existência de diferenças estatisticamente significativas entre os 

sexos nos valores de cada dimensão da coerência de narrativa de vida, usou-se no teste 

Mann-Whitney. Este teste tem como pressuposto a igualdade de variâncias. Através de uma 

One-way anova consegue-se verificar este pressuposto para cada coerência, os valores 
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obtidos são todos superiores a 0.05 e, por isso, considera-se igualdade de distribuição nas 

três dimensões. Após o pressuposto validado, recorreu-se ao teste propriamente dito para 

verificar se existe diferença de ordens médias entre os grupos masculino e feminino. Os 

resultados mostraram que as diferenças entre os dois grupos não são significativas para 

nenhumas das três dimensões de coerência (coerência temporal: Z = -1.52, p > 0.05.; 

coerência causal-motivacional: Z = -0.72, p > 0.05; coerência temática: Z = -1.09, p > 0.05). 

 

Para averiguar a existência de diferenças significativas entre os grupos etários [65-

75], [75-85] e [>=85] nos valores de coerência de narrativa de vida, recorreu-se a três testes 

Kurskal-Wallis. Este teste tem o pressuposto da homogeneidade de variâncias. Para 

confirmar se existe ou não homogeneidade recorreu-se a uma Oneway anova. Os resultados 

mostraram que existe homogeneidade de variâncias (p>0.05) em todas as dimensões da 

coerência de narrativa de vida. Sendo assim, o passo seguinte é realizar o teste Kurskal-

Wallis, que consiste numa alternativa não paramétrica ao Oneway anova. As tabelas 

resultantes é a Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Teste Kurskal-Wallis 

 Coerência 

Temporal 

Coerência Causal-

Motivacional 

Coerência temática 

Kruskal-Wallis H 0,33 4,70 2,76 

Df 2 2 2 

P 0,85 0,10 0,25 

Variável de grupo: Grupo etário 

De acordo com a leitura da Tabela 2 verificou-se a inexistência de diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos etários, no que diz respeito à coerência 

temporal (H = 0.33; p > 0.05), à coerência causal (H = 4.70; p > 0.05), e à coerência temática 

(H = 2,76; p > 0.05). 

 

Explorando através de correlações a associação entre o grupo etário e cada dimensão 

de coerência de narrativa de vida, recorreu-se à correlação de Spearman, tendo-se obtido 

uma correlação significativa positiva moderada entre a coerência causal-motivacional e a 
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idade (rs = 0,39; p = 0,037). Já em relação à coerência temporal e à coerência temática, as 

correlações não são significativas (respetivamente, rs = -0,11, p > 0.05 e rs = 0,31, p > 0.05).  

 

No que concerne à exploração da associação entre a memória e cada uma das 

dimensão de coerência da narrativa de vida, recorreu-se ao r de Spearman. Os resultados 

obtidos mostram que as correlações não são significativas entre as dimensões da coerência 

e a memória (temporal: rs = -0,06; p > 0.05; causal-motivacional: rs = 0,16; p > 0.05 e 

temática: rs = 0,233; p > 0.05). 

 

Por último, no que diz respeito a uma possível correlação entre a perceção do estado 

de saúde e as três dimensões de coerência de narrativa de vida, não se verificam estatísticas 

significativas nas três dimensões (coerência temporal: rs = 0,21; p > 0.05; coerência causal-

motivacional: rs = 0,13; p > 0.05; coerência temática: rs = 0,23; p > 0.05). 

 

3.2 Análise temática das narrativas de vida 

Após a familiarização com os dados e leitura cautelosa das entrevistas, começou-se 

a categorização, tendo emergido 13 temas. Os temas identificados serão apresentados de 

seguida com correspondentes exemplos de excertos das narrativas dos participantes. Após 

cada excerto é apresentado entre parênteses o sexo feminino (F) ou masculino (M) e 

respetiva idade do participante. O tema filhos/netos como o nome da categoria indica 

relaciona-se com passagens sobre os filhos e netos, obtiveram-se os excertos: “O meu filho 

quando nasceu, eu estava na tropa. Recebi a notícia pelo telefone.”(M,81) “A minha neta 

não quis ficar lá, quis ir mais para o fundo da freguesia. É na mesma freguesia, mas é outro 

lugar.”(F,87). A família de origem trata-se de excertos em que o entrevistado relata 

episódios relacionados com o pai, mãe, irmãos, tios e primos, exemplos: Para a categoria 

família de origem, obteve-se os relatos, entre outros: “Depois vim para casa dos meus pais. 

Tomar conta dos irmãos.”(F,76); “E a minha irmã andou com os irmãos a ver qual é que… 

Se me levava a mim e se ia comigo. Nenhum quis.”(F,65). O tema casamento está 

relacionado a expressões como “casamento” e derivações, “marido”, “ex-marido”, “meu 

homem”, “esposa”, obteve-se, entre outros, os seguintes excertos: “Com o meu ex-marido, 

a minha vida contada é um romance.”(F,75); “Nunca tive o carinho do meu marido”(F,78); 
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“Toda a vida gostei do meu marido. Trabalhei bem com o marido. Dêmo-nos sempre muito 

bem. Nunca houve nada.”(F,87). O tema questões materiais foi identificado sempre que o 

participante referia-se a “ser rico(a)”, “dinheiro”, “partilhas”, “casas”, “valores monetários”, 

“terreno”, “comprar”. Nesta categoria obteve-se os seguintes excertos, entre outros: “E eu 

era uma pessoa poupada, muito. Eu não quero dizer que estou rica. Mas fomos crescendo, 

crescendo…”(F,78); “Tive de pedir dinheiro que não tinha. E fiquei a pagar juros ao banco. 

Paguei muito caro, 28 % na altura.”(F,87). A categoria vida militar refere-se a assuntos como 

“tropa”, “capitão”, “ultramar”, “guerra”, “fogo”, nesta  categoria incluem-se os seguintes 

excertos: “O tempo que passei lá, no Ultramar, vi coisas que nunca pensei em ver na minha 

vida. Ainda hoje não gosto de sonhar que fico mal.” (M,77); “A gente atirou-se para o chão, 

fizemos fogo de reconhecimento, quantal já não atiraram... E fomos naquela direção... na 

direção do fogo.”(M,77). O tema vida profissional foi identificado na presença das palavras 

“trabalho”, “lavoura”, “servir”, “reformar”, “reforma”, “reformado(a)” e outros termos 

relacionados a profissões. Para esta categoria obteve-se excertos como “Trabalhar. Se eu 

queria ter alguma coisa na vida tive que trabalhar muito. Desde que saí dele, me separei dele. 

Trabalhei muito.”(F,75); “Andei no jornal a podar e a amarrar vides. Apanhar fruta, tirar 

batatas. Andávamos numa quinta que lhe chamavam a quinta Dias Carneiro. Andávamos 18 

mulheres lá diárias. Andávamos de manhã à noite.”(F,75). O tema religião refere-se à 

presença de expressões como “rezar”, “missa”, “terço”, “padre”, “cristo”, “jesus”, 

“ordenação”, “santa”, “Deus”. Para a categoria religião obtiveram-se excertos como “Por 

exemplo, queria ser catequista. Por exemplo, era uma coisa que me dava muita alegria, muita 

alegria.”(F,78); “Deus é quem decide, não somos nós. Não sei se a menina é crente ou se 

não é. Eu sou crente, muito crente. Deus é que nos destina a vida não somos nós.”(F,87). A 

categoria morte atribuiu-se a passagens sobre a morte de familiares, funerais e enterros. Na 

categoria morte obtiveram-se os excertos: “Ele morreu com 53 anos. Ahh (suspiro)… Muito 

novo… E eu fiquei viúva.”(F,94); ”E olha, tavamos no café e ela caiu para o lado, ficou 

morta. Vieram médicos e tudo mas não adiantou nada.”(M,85). O tema saúde foi 

identificado sempre que se observou relatos de doenças, limitações físicas, e expressões 

como “hospital”, “saúde”, “médico”, “medicamentos” e “operação”. Na categoria saúde 

apresentam-se estes excertos a título de exemplo: “Depois deixei de andar e já caí. Que eu 

aqui andava.”(F,78); “Depois adoeci e fui para o hospital e […] Tirei a vesicula.”(F,94). O 

tema educação foi identificado sempre que estavam presentes os termos “escola”, 

“aprender”, “estudar”, “escolaridade”, exemplos: “Eu escolaridade não tenho grande coisa. 

Eu saí da escola não tinha 10 anos, eu sai da escola em junho e fazia 10 anos em 
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Novembro”(M,85); “Andei em casa, depois andei na escola. Na escola, comecei a ler, 

comecei a desenvolver um bocadinho não é?”(M,73). A categoria solidão atribuiu-se a 

passagens sobre “estar, viver ou sentir-se sozinha/o”, “não ter ninguém” ou afastamento de 

pessoas. Para a categoria solidão obteve-se os seguintes excertos, entre outros: “Depois 

disso, a gente não tem com quem desabafar. A gente fica ali assim, fica presa, pés e 

mãos.”(F,87); “Portanto, sofri sempre estas mágoas todas. Sem comunicação com ninguém. 

E fui vivendo, fui vivendo até que fui ficando sozinha…”(F,86). A categoria violência 

doméstica refere-se a maus tratos físicos como bater, exemplos: “Uma ocasião o meu pai 

espancou a minha mãe e uma irmã minha. E elas tiveram de sair de casa para fora 

(risos)”(F,78); “No fundo, começou a bater na minha filha, ela lá foi aguentando e depois, é 

claro…”(M,89). A categoria conflitos refere-se a discussões e problemas com familiares ou 

com tribunais, exemplos: “E depois, andou a pedir aos patrões, pedia a este, pedia aquele 

para eu lhe perdoar. Porque eu pus-lhe um processo em tribunal em como ele estava ali à 

mais de 1 hora à minha espera, que eu tinha testemunhas disso“(M,89); “Fui sempre uma 

pessoa que vivi numa família que discutia muito. Pronto. Não posso dizer que fui feliz na 

minha infância.”(F,78).  Por fim, a categoria outras refere-se a tudo o que não se enquadra 

nas categorias apresentadas anteriormente. 

Num total de 32 participantes, a categoria filhos/netos em 25 participantes, a 

categoria casamento esteve presente em 23 participantes, o tema vida profissional em 21 

participantes, a categoria morte em 20 participantes, a categoria religião e saúde em 19 

participantes, a categoria família de origem em 17 participantes, o tema educação 

escolar/académica em 11 participantes, a violência doméstica e os conflitos estiveram 

presentes em 4 participantes e a vida militar em  5 participantes.  

Os dados pormenorizados acerca da dedicação de cada participante a cada um dos 

temas, foi analisado através da percentagem de discurso proferido sobre o assunto, calculada 

com base no número de palavras utilizadas a falar do tema e no número total de palavras da 

narrativa de vida. Os resultados do número de palavras utilizadas por categoria em cada 

participante e a respetiva percentagem, podem ser encontrados na Tabela 3.   
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Tabela 3 

Número de palavras por categoria e por cada participante, com respetiva percentagem. 

 

Em média cada participante abordou 6 temas ao contar as suas histórias de vida, tendo 

variado entre 2 temas no mínimo e 10 temas no máximo. Quanto a diferenças entre o sexo 

masculino e feminino, verificou-se que em participantes do sexo feminino a média de temas 

mencionados foi de 5,5, com um mínimo de 4 e um máximo de 10 temas. No que concerne 

ao sexo masculino a média foi de 5 temas com um mínimo de 2 temas e um máximo de 10 

temas. 
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Os máximos e médias de palavras por categoria encontram-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4 

Máximo e Média de palavras utilizadas em cada categoria. 

 Max. 

  n 

Média 

n (%) 

Conflitos 130 8 

Violência doméstica 149 10 

Solidão 230 15 

Educação 227 18 

Saúde 215 47 

Morte 540 50 

Religião 389 54 

Vida profissional 822 65 

Vida militar 1865 73 

Questões Materiais 1030 76 

Casamento 641 123 

Família de origem 758 128 

Filhos/netos 624 176 

Nota: O Min. para todas as categorias foi de 0. 

 As médias, as categorias que pontuam mais alto são “Filhos/netos”, “Outras” e 

“Família de origem”. Como se pode verificar pela Tabela 6, a categoria que atinge um maior 

número de palavras é a “Vida Militar”, seguida da categoria “Outras” e “Questões 

materiais”. As categorias enunciadas atrás foram referentes a entrevistas do sexo masculino. 

Para mais fácil a compreensão das categorias predominantes nas narrativas dos participantes, 

construiu-se a Figura 2. 

 

Figura 2 

Temas mencionados nas narrativas por participante, por percentagens. 
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A Figura 2 mostra que há uma predominância das categorias seguintes nas 

entrevistas: filhos/netos, família de origem, casamento e saúde. Há, por isso, predominância 

dos temas familiares.  
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4 Discussão dos resultados 

 

Tendo presente que o propósito deste estudo consistiu em aprofundar o conhecimento 

sobre o modo como os idosos narram as suas vidas, será a seguir discutida a experiência de 

escuta dos participantes, bem como, os resultados obtidos, com base na literatura 

apresentada. Inicialmente, comentam-se um conjunto de observações derivadas da 

realização das próprias entrevistas e sua transcrição e depois os resultados da coerência das 

narrativas de vida.  

Após escutar as entrevistas, verificam-se bastantes diferenças de narrativa para 

narrativa, sendo que alguns idosos exploram e dão muitos detalhes acerca dos 

acontecimentos, enquanto outros apenas relatam os relatam de forma muito geral, tal como 

afirmaram os autores Robertson e Hopko (2013).  

Para Gonçalves (2000), a construção de um processo de coerência faz do sujeito o 

co-autor da sua narrativa. O grande desafio é, precisamente, vivenciar a condição de autor 

na diversidade das suas experiências vividas. Nas narrativas analisadas colocou-se muitas 

vezes este desafio, uma vez que alguns idosos conseguiam apresentar-se como autores, 

demonstrando um senso de controlo sobre as experiências que viveram, enquanto outros se 

colocavam passivamente num papel de vítima, passando o controlo das suas experiências a 

figuras terceiras.  

Nas narrativas analisadas verificou-se a presença dos selves de Neisser (1988). O self 

interpessoal verificou-se sempre que o idoso relatava uma interação ou experiência com 

outros, sendo que estes relatos foram consideráveis, tal como esperado, uma vez que é difícil 

construir uma narrativa de vida sem mencionar pessoas significativas (“E a minha irmã 

andou com os irmãos a ver qual é que… Se me levava a mim e se ia comigo. Nenhum 

quis.”(F,65)). Além disso, muitas caraterísticas que os idosos atribuíram a outros, dizem 

muito das próprias caraterísticas dos idosos. O self estendido esteve presente nas narrativas 

e foi mencionado sempre que o idoso fazia uma ligação temporal entre uma caraterística do 

passado que se mantinha no presente (“É por isso que gostei sempre dele e demo-nos sempre 

muito bem!”(F,87)), ou quando atribuía uma causa passada a um episódio presente. O self 

conceptual verificou-se sempre que o idoso falava de caraterísticas próprias como, por 

exemplo, aspetos de sua personalidade (“Eu sou crente, muito crente.”(F,87)). Em estudos 

futuros seria interessante quantificar a presença destes selves. 
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Segundo a literatura, os idosos mostram controlo emocional ao descrever as suas 

experiências (Robertson & Hopko, 2013), nas entrevistas deste estudo, houve várias 

situações em que tal não se verificou. Houve várias vezes a emoção de dor, acompanhada 

por choro em alguns idosos, enquanto outros procuravam contar de forma rápida e pouco 

aprofundada alguns acontecimentos para controlarem emoções negativas que estavam a 

vivenciar nas suas memórias. Verificaram-se também manifestações físicas como tremer 

com os membros superiores, sugerindo tensão/ansiedade associada ao relato. 

É de salientar que estas narrativas de vida provocaram no entrevistador/leitor bastante 

ressonância emocional, tendo sido, por vezes, difícil manter o distanciamento necessário 

para as análises, pelo que se recorreu a juízes externos para análise da coerência de narrativa 

de vida. 

Quanto aos resultados obtidos nas análises das dimensões de coerência de narrativa 

de vida e para esta amostra, podemos comparar estes valores com os obtidos pelos 

adolescentes no trabalho académico de Nóbrega (2016). Tal como ocorre nos adolescentes, 

os valores obtidos nos participantes idosos também mostram um predomínio da coerência 

temporal.  

Relativamente à questão: há diferenças estatisticamente significativas entre as 

dimensões da coerência narrativa de vida? Esta questão tem uma resposta afirmativa 

relativamente à coerência temporal que pontuam diferentemente das outras dimensões, nos 

idosos.  

Quanto a possíveis diferenças de sexos, é de concluir que esta amostra não apresenta 

diferenças significativas, pelo que homens e mulheres apresentam os mesmos valores de 

coerência. Em relação às diferenças nos grupos etários considerados neste trabalho em 

relação às três dimensões da coerência, não existem diferenças o que significa que as 

dimensões da coerência comportam-se da mesma forma nos três grupos etários considerados 

([65-75],[75-85] e [>=85]). O fato de não se encontrar diferenças entre a idade e as 

dimensões de coerência narrativa de vida poder-se-á dever aos participantes terem boas 

pontuações nas variáveis perceção do estado de saúde geral e as condições homogéneas na 

saúde dos participantes, uma vez que todos passaram no MMSE sem défice cognitivo. 

Quanto à relação da idade e cada dimensão de coerência de narrativa de vida, 

verifica-se que à medida que a idade nos idosos aumenta a coerência causal-motivacional 

também aumenta. Este resultado não foi de encontro ao esperado, uma vez que se considera 



33 
 

que em adultos séniores esta dimensão já se encontre estabilizada, no entanto este resultado 

poderá se dever a uma maior capacidade dos idosos de realizar sínteses sobre a sua história 

de vida, o que vai de acordo com os resultados obtidos por Singer (2007, “as cited in” 

Habermas e colaboradores, 2015) de que após os 50 anos encontram-se mais argumentos 

autobiográficos e insights. O aumento da coerência causal-motivacional com a idade 

também poderá significar que quanto mais a pessoa experiência acontecimentos, maior o 

significado e causalidade consegue retirar de cada um. Estas capacidades fazem lembrar os 

desafios inerentes à faixa etária idosa descritos por Erikson (1976), que afirma que realizar 

com sucesso os desafios de integração das experiências no self corresponde à integridade do 

ego. A maioria dos idosos entrevistados mostra conseguir integrar bem as suas experiencias 

na sua historia de vida e na pessoa que é atualmente, no entanto, houve particularmente um 

idoso em que se notou aspetos emocionais ainda não integrados, pois não conseguiu 

construir uma longa narrativa de vida, mencionando várias vezes “há passos na vida muito 

complicados” desviando o olhar e tremendo bastante quando o dizia. Quanto ao tema do 

temor pela morte não se verificou em nenhuma narrativa desta amostra.  

Sendo a memória uma capacidade mental que se deteriora com a idade (Pinto, 1999) 

e a coerência de narrativa de vida desenvolve-se com a idade segundo (Habermas & Silveira, 

2008) era esperada uma associação positiva entre elas. Contudo, as análises mostraram que 

nenhuma das dimensões da coerência está correlacionada significativamente com a 

memória, o que sugere uma maior necessidade de estudo e aprofundamento desta questão.  

Relativamente à perceção do estado de saúde, esta medida não se correlaciona com 

as dimensões da coerência, este resultado poderá dever-se aos participantes não parecer 

terem problemas de saúde graves, dada a maioritária perceção de estarem com “boa saúde” 

e também a tendência da maioria para manter um bom nível de autonomia e funcionalidade 

nas diversas questões colocadas.   

Em relação aos temas mencionados nas narrativas é de notar a prevalência dos temas 

relacionados com a família como, o casamento, os filhos, os netos e a família de origem. Ou 

seja, há predomínio dos temas familiares, o que converge com o referido no enquadramento 

teórico, acerca de os idosos preferem narrativas acerca da família do que focadas em amigos 

ou conhecidos. (Robertson & Hopko, 2013) Este resultado poderá ser um indicador na 

prática clinica de que se deve privilegiar diálogos sobre a família junto dos idosos, e que 

também poderá ser a família uma fonte de prazer, ou por outro lado, mal-estar. O tema saúde 
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também foi muito mencionado, na maior parte das vezes para relatar episódios 

autobiográficos, mas também houve casos em que o idoso mencionava este tema em relação 

a terceiros. No caso em que falava da sua própria saúde, o declínio físico decorrente da idade 

traz limitações ao dia-a-dia do idoso. Estas limitações ou carência de saúde foram também 

mencionadas. O tema da vida militar é muito característico da geração masculina estudada, 

uma vez que os homens tinham como tradição frequentar a tropa ou participar de alguma 

guerra. É um tema que está em declínio, e que provavelmente não se verificará na próxima 

geração de idosos. No entanto, pelas entrevistas realizadas é ainda um tema de que provoca 

bastante expressão emocional, tendo em conta que estes episódios aconteceram na idade 

jovem do idoso. O tema da violência doméstica apesar de ser poucas vezes mencionado, 

quando comparado com outros temas, faz-nos pensar no caminho que já se fez no combate 

à violência doméstica, visto que na geração destes idosos parece tratar-se de uma realidade 

muito comum e “normalizada”.  

As histórias são muito distintas entre si (Robertson e Hopko (2013), e esse aspeto é 

comprovado por em cada participante haver sempre pelo menos uma categoria que não foi 

contemplada. Quanto a uma possível saturação temática o mesmo não se verifica, pois a 

média está nos 6 temas por participante, o que aponta para alguma diversidade narrativa 

(Gonçalves, 2000).  
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Conclusões 

 

 O objetivo deste trabalho foi estudar a coerência das narrativas de vida de pessoas 

com mais de 65 anos, contribuindo para o conhecimento sobre a construção da história de 

vida nesta faixa etária. Pretendia-se também explorar a existência de associações entre a 

coerência narrativa e a perceção do estado de saúde e  memória . 

Ao nível da coerência narrativa, apesar das diferenças encontradas em favor da 

dimensão referente à orientação temporal, os resultados obtidos foram globalmente baixos 

nas três dimensões analisadas. A este respeito, pese embora o carácter inconclusivo dos 

resultados encontrados, podemos tecer algumas questões relativamente aos baixos valores 

obtidos e à ausência de associações relevantes entre as variáveis em estudo. Serão os baixos 

valores indicativos de alguma deterioração que escapa à sensibilidade dos testes de cariz 

cognitivo a que os participantes foram sujeitos? Haverá, mercê de uma elevada 

homogeneidade da amostra recolhida, uma baixa capacidade narrativa que decorre do 

contexto e situação cultural destes idosos, todos eles provenientes de um meio não-urbano e 

possivelmente com baixa estimulação? 

A inexistência de associações significativas entre os indicadores da coerência e da 

memória poderá ainda ser inconclusiva devido ao reduzido número de participantes, pelo 

que casos extremos facilmente poderão anular tendências previstas. Além deste fator e da 

também já referida homogeneidade sócio-cultural, o despiste e consequente não inclusão de 

casos com défice cognitivo, ao garantir a preservação de um bom funcionamento cognitivo, 

terá eliminado todavia da análise os participantes que imporiam diferenças que impactassem 

fortemente os dados e exacerbassem eventuais tendências de diferenças e/ou associações 

previstas. 

Na análise das temáticas abordadas nas narrativas de vida, destacamos alguns 

resultados que vão de encontro ao esperado, como haver diferenças no aprofundamento e 

extensão de cada narrativa e maior ênfase nos temas relacionados com a família, tal como 

abordado na discussão. 

Para estudos futuros seria interessante desenvolver um projeto com uma abordagem 

longitudinal para tentar compreender efeitos da idade na coerência, uma vez que em estudos 

transversais não se controlam as diferenças individuais dos participantes. Ou avaliar estes 

mesmos idosos num follow-up para ver a evolução da coerência ao longo da idade. Além 
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disso seria interessante repetir o estudo com uma amostra mais diversificada e maior, 

incluindo participantes de todas as classes sociais e com diversos níveis educacionais, maior 

diversidade de situações relativamente ao funcionamento cognitivo, situação de saúde e até 

resultados diversos em testes prévios de memória, como forma de minimizar erros que 

possam ter existido neste estudo devido à amostra ser pequena, do meio rural e com baixo 

nível educacional. Este trabalho foi realizado antes da pandemia covid-19, seria interessante 

verificar qual o impacto atual desta pandemia nas narrativas dos idosos, já que são a faixa 

etária que mais sofre com o atual isolamento, uma vez que é a mais frágil em termos 

imunitários. 

 As limitações deste estudo estão já referidas no anteriormente referido a propósito 

das sugestões para novos estudos, sendo ainda de sublinhar que a amostra ter sido obtida por 

conveniência e proximidade dos idosos ao local de residência da autora, poderá ainda ter 

incorrido noutro tipo de viés por eventuais conhecimentos sociais indiretos na comunidade, 

produzindo algum tipo de influência nas histórias narradas ou omitidas pelos idosos. Por 

tudo isto, o presente estudo teve um caráter apenas exploratório, não permitindo qualquer 

generalização dos resultados para a população idosa portuguesa.  

 As potencialidades deste estudo passam por ser um estudo inovador, uma vez que 

não se conhecem analises às três dimensões de coerência estudadas, em idosos. Penso 

também ter sido uma oportunidade muito enriquecedora para os idosos, elaborarem uma 

narrativa de vida, como forma de dar significado a experiências passadas, fechar ciclos e 

desta forma olharem para os anos que lhe restam, sem o peso do passado.  
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1. Apêndice A - Consentimento institucional 

Pedido de Colaboração 

Ex.mo/a Diretor/a  

Vimos por este meio solicitar a V. Ex. a colaboração da instituição que dirige num 

projeto de investigação que está a ser desenvolvido na Faculdade de Psicologia e 

Ciências da Educação da Universidade do Porto no âmbito de uma dissertação de 

mestrado, coordenado pela Professora Doutora Margarida Rangel Henriques da 

Universidade do Porto. Este estudo será desenvolvido pela estudante Alexandra 

Amorim e tem como objetivo geral estudar o impacto do envelhecimento na coerência 

narrativa das histórias de vida dos idosos. 

 A realização do estudo implica a participação de pessoas com idade superior a 65 

anos de idade a que serão aplicados alguns questionários e uma entrevista; mais 

especificamente, a ficha de identificação e situação de saúde, teste de memória 

seletiva, mini-mental state examination e entrevista de elicitação de narrativas de vida. 

A duração prevista da aplicação destes instrumentos será de aproximadamente 1 hora. 

Serão assegurados os princípios éticos de proteção de dados, nomeadamente a 

confidencialidade, e apenas serão divulgados os resultados globais por grupos de 

indivíduos no contexto da dissertação de mestrado e, eventualmente, sob a forma de 

publicação em revistas científicas ou apresentação em eventos científicos (congressos 

ou conferencias). A informação recolhida será destruída 3 anos apos o término do 

estudo do mestrado. 

 Desta forma, solicitamos a V. Ex. a autorização para o contacto com os utentes da 

sua instituição, bem como, a utilização das V. Instalações para a aplicação dos 

instrumentos referidos anteriormente, em data e hora a combinar, de acordo com a 

disponibilidade dos participantes, interesse e autorização de cada pessoa e sem intervir 

com as rotinas da vossa instituição. 

 Qualquer observação ou duvida relativa ao apresentado acima neste documento 

poderá ser esclarecida para o email da responsável por esta investigação 

xana.amorim.aa@gmail.com ou por contacto telefónico: 963642411. 

 

Agradecemos, desde já, a sua disponibilidade e a atenção dispensada! 

 

A responsável pela orientação científica, A investigadora, 

 

________________________  ________________________ 

(Prof. Dra. Margarida Rangel Henriques)  (Alexandra Amorim) 

 

 

 

mailto:xana.amorim.aa@gmail.com
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Pedido de colaboração 

Projeto de investigação: Coerência narrativa da história de vida dos idosos 

Declaro que:  

1) fui devidamente informado e esclarecido acerca da informação que consta neste 

documento e que fui devidamente informado/a e esclarecido/a quanto aos objetivos 

e condições de participação neste estudo;  

2) aceito apelar à participação dos colaboradores da nossa instituição;  

3) aceito que a recolha de dados seja feita na nossa instituição; 

4) aceito a divulgação científica dos resultados do estudo e: 

pretendo que o nome da instituição conste nos respetivos documentos.  

     não pretendo que o nome da instituição conste nos respetivos documentos. 

2) recebi uma cópia deste documento. 

 

Local e data: 

________________________________________________ 

 

A responsável pela orientação científica 

 

________________________________________________ 

(Prof. Dra Margarida Rangel Henriques) 

 

Investigadora: 

 

________________________________________________ 

(Alexandra Amorim) 

 

Responsável da instituição: 

 

       ____________________________________________ 
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2. Apêndice B - Consentimento do participante 

Declaração de consentimento informado 

Vimos por este meio solicitar a sua participação num estudo que está a ser desenvolvido 

no âmbito de uma dissertação de mestrado, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade do Porto, coordenado pela Professora Doutora Margarida Rangel Henriques da 

Universidade do Porto. Este estudo será desenvolvido pela estudante Alexandra Amorim e tem 

como objetivo geral estudar o impacto do envelhecimento na coerência narrativa das histórias de 

vida. 

A sua colaboração no estudo passará por conceder ao investigador uma entrevista acerca 

da sua história de vida, preencher um questionário e realizar algumas atividades. A entrevista terá 

de ser gravada a fim de facilitar o registo e análise da informação recolhida. 

Serão assegurados os princípios éticos de proteção de dados, nomeadamente a absoluta 

confidencialidade em relação à informação pessoal partilhada para este projeto, sendo divulgados  

os resultados referente ao grupo de pessoas que participaram no estudo e não individualmente, no 

contexto da dissertação de mestrado e, sob a forma de publicação em revistas científicas ou 

apresentação em eventos científicos e em congressos ou conferencias. A informação recolhida será 

destruída 3 anos apos o término dos estudos do mestrado. 

A participação é de caráter voluntário, pelo que poderá desistir da participação no estudo 

a qualquer momento da sua realização, sem consequências para si. 

Qualquer observação ou duvida relativa ao apresentado acima neste documento poderá 

ser esclarecida para o email da responsável por esta investigação xana.amorim.aa@gmail.com ou 

por contacto telefónico: 963642411. 

Ficaremos muito agradecidos e gratos caso tenha disponibilidade em participar neste 

estudo! 

 

 

A responsável pela orientação científica,    A investigadora, 

 

__________________________________  ________________________________ 

(Prof. Dra. Margarida Rangel Henriques)    (Alexandra Amorim) 

 

 

 

 

 

mailto:xana.amorim.aa@gmail.com
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Código_________ 

Declaração de consentimento informado 

Projeto de investigação: Coerência narrativa da história de vida dos idosos 

 

Local e data: 

________________________________________________ 

 

Declaro que:  

1) Li e compreendi a informação que consta neste documento e que fui devidamente 

informado/a e esclarecido/a quanto aos objetivos e condições de participação neste 

estudo; 

2) Me foi dada a oportunidade de esclarecer as minhas dúvidas; 

3) Recebi uma copia deste documento; 

4) Aceito participar voluntariamente neste estudo. 

 

 

Nome do participante 

_________________________________________________ 

 

Assinatura do participante 

_________________________________________________ 

 

Investigadora: 

________________________________________________ 

(Alexandra Amorim) 
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3. Apêndice C - Ficha de identificação 

Ficha identificação 

Margarida R. Henriques & Ana leal (Adaptado por Amorim A.) 

Universidade do Porto, 2010 

Versão para investigação 

 

Data:____/____/_______      Código:____________ 

 

 

Dados pessoais: 

1 Sexo:  1Masculino   

    2Feminino 

 

2 Data de nascimento: 

 dia_____  mês_____  ano_____    Idade____ 

3 Nacionalidade:      1Portuguesa   2Outra 
4 Residência: 

           1casa própria  2a residir com familiares          3integrado em instituição 

Código postal______-____ 

 

Estado Civil: 

Solteiro/a 

 Casado/a   desde_ _ _ _ _ _  

 Vivendo junto   desde_ _ _ _ _ _  

 Separado   desde_ _ _ _ _ _  

 Divorciado/a   desde_ _ _ _ _ _  

 Viúvo/a                 desde_ _ _ _ _ _  
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Anos de Escolaridade: 

1 0 anos 
2 1-4 anos     
3 5-6 anos 
4 7-9 anos 
5 10-12 anos 
6 13-17 anos 
7 > 17 anos 

 

Situação face ao emprego: 

Empregado 

 Desempregado     

 Reformado/Pensionista    

  Outra                           Qual_________________ 

 

 

Profissão (durante um maior período de 

tempo)____________________________________________________________________ 
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Situação de saúde: 

1. Está a tomar medicação? 

     1Não    2Sim 

      - Para o que?____________________________ 

      - Desde quando?_________________________ 

2. Tem algum problema de saúde grave? 

    1Não    2Sim 

      - Qual/Quais?___________________________ 

       ________________________________ 

3. Tem ou teve algum destes problemas de saúde/doenças? 

 

Traumatismo crânio-encefálico    1Não    2Sim 

A.V.C.       1Não    2Sim 

Epilepsia      1Não    2Sim 

Demência      1Não    2Sim 

Esclerose múltipla     1Não    2Sim 

 

4. Em geral diria que a sua saúde é: 

7Otima 

6Muito boa    

 5Boa 

4Razoável  

3Má    

 2Muito má 

 1Péssima 
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Funcionalidade 

1. Higiene pessoal, efetua com: 

1Sem qualquer ajuda  2Com ajuda parcial  3Com ajuda total 

 

2. Deslocações em casa, efetua com: 

1Sem qualquer ajuda  2Com ajuda parcial  3Com ajuda total 

 

3. Deslocações no exterior, efetua com: 

1Sem qualquer ajuda  2Com ajuda parcial  3Com ajuda total 

 

4. Vida doméstica (compras, confeção de refeições, limpezas), efetua com: 

            1Sem qualquer ajuda  2Com ajuda parcial  3Com ajuda total 
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4. Apêndice F - Protocolo da entrevista de elicitação de narrativas de vida 

Entrevista de elicitação de narrativas de vida – Versão Adultos 

Trad. e Adapt. Henriques, M. R. & Gomes, C. R. de Habermas & Silveira, 2008   

 

A.  Introdução   

Objetivos: (1) Iniciar o contacto com o participante com uma breve apresentação do objetivo do 

projeto, bem como da tarefa que lhe será exposta, posteriormente; (2) Apresentar a necessidade 

da gravação áudio da entrevista, e simultaneamente garantir o anonimato e confidencialidade dos 

dados recolhidos.  

Processo: Esta entrevista deve ser feita de forma individualizada e num espaço reservado.   

“Estou a fazer um estudo sobre a forma como as pessoas contam os momentos mais importantes 

das suas vidas, e gostaria muito de ter a sua ajuda. Esta entrevista que irei fazer é para conhecer 

um pouco melhor a sua história, os momentos importantes que viveu desde o seu nascimento até 

ao dia de hoje. Para ser mais fácil recordar tudo o que me vai contar, vou usar este gravador áudio 

quando começar a fazer as perguntas. Esta gravação e todas as informações que me der são 

confidenciais, o que quer dizer que apenas eu terei acesso e conhecimento do que me contar. Quer 

fazer alguma pergunta?”   

Devem ser respondidas todas as questões efetuadas pelos participantes. Em seguida, deve ser 

iniciada a gravação áudio da entrevista.   

 

B.  Questões                    

Objetivos: (1) Focar o sujeito em narrativas de vida e acontecimentos específicos da sua vida, 

através da eleição de eventos particularmente significativos, que regista em papéis; (2) Num 

momento posterior proporcionar que o sujeito não fique preso a esses mesmos acontecimentos 

ao construir a sua narrativa de vida, entregando ao entrevistador os papéis onde os registou.    

  Processo: São entregues ao participante, sete quadrados de papel em branco e uma caneta.  De 

seguida, realiza-se o pedido, recorrendo à instrução:   

“Gostaria de lhe pedir que pensasse em sete dos acontecimentos mais importantes da sua vida. 

Esses acontecimentos podem ser recentes ou podem já ter acontecido há muito tempo. Com 

tempo e com calma, procure recordar as várias situações mais importantes da sua vida..., depois 

escolha os sete acontecimentos que foram os mais importantes para si...e, agora, escreva um em 

cada folha, de uma forma simples e bem concreta, só uma espécie de título desse 

acontecimento.”  

Após serem escritos os sete acontecimentos, o participante deve ordená-los respeitando uma 

ordem cronológica pela qual os acontecimentos ocorreram. Após esta ordenação pedimos que 

nos entreguem esses mesmos papéis.   
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“Olhe para os sete papéis que escreveu e por favor põe ordem do mais antigo para o mais 

recente.  E agora vou-lhe pedir para me entregar esses papéis, dos quais não irá precisar para a 

situação seguinte.”   

A seguir, segue-se a instrução para a narrativa de vida propriamente dita:  

“Em seguida, gostaria que me contasse a história da sua própria vida. Pense, por favor, em todos 

os acontecimentos que viveu desde que nasceu. E inclui os sete acontecimentos que há bocado 

escolheu na sua história. Pode, por exemplo, contar-me os acontecimentos que foram mais 

importantes na sua vida e as maiores mudanças.  Pode referir coisas que pessoas como eu, que 

não o/a conhecem, gostariam de saber sobre si. Também pode contar-me como é que as suas 

experiências ainda são importantes para si atualmente e como é que influenciaram o tipo de 

pessoa que é hoje. Ou seja, o que acha que lhe levou a ser como é. Esta é a sua tarefa. Não há 

respostas certas nem erradas. E eu vou ouvir, sem interromper. Podemos começar?!”   

Terminadas as instruções, esclarece-se qualquer dúvida exposta pelo sujeito e inicia-se a gravação 

áudio, com recurso a um gravador.  

 

C. Finalização   

Objetivo: (1) Agradecer a participação na tarefa. (2) Assegurar a transição do momento da 

entrevista para a rotina diária. (3) Despedida    

Processo:   

“Muito obrigada pela sua participação e pelas suas partilhas. Quer acrescentar alguma coisa? 

Alguma coisa que não tenha sido perguntada? Tem alguma questão que me queira fazer?”  

Responder às questões que possam ser colocadas pelo sujeito.   

“Está bem? O que é que vai fazer a seguir? Espero não o ter atrasado. Mais uma vez muito 

obrigada pela ajuda e até uma próxima.” 

 

 


