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Resumo 

O envelhecimento populacional é uma realidade dominante nas sociedades 

contemporâneas desenvolvidas – Portugal incluído – resultante de alterações 

significativas no panorama demográfico ao longo de várias décadas. Em consequência 

destas alterações, a OMS instituiu, em 2002, o conceito de envelhecimento ativo, 

caraterizado como um processo de otimização de oportunidades para melhorar a 

qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem, no sentido de proporcionar ao 

idoso uma velhice digna e segura. 

Desta feita, o projeto de estágio que se introduz neste documento inscreve-se 

na matriz geral de intervenção orientada para a promoção do envelhecimento ativo, no 

âmbito do Mestrado em Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. 

Em termos práticos, o mesmo desenvolveu-se no contexto de um equipamento social 

de tipo residencial – ERPI São Lázaro da Santa Casa da Misericórdia do Porto – tendo 

como foco primordial a elaboração de atividades de animação sociocultural como via de 

promoção de envelhecimento ativo, assente numa cultura de inclusão e de participação 

do idoso no processo de envelhecimento bem-sucedido.  

A metodologia de trabalho, de cariz marcadamente qualitativo, envolveu duas 

etapas principais, que se consubstanciaram, num primeiro momento, numa fase de 

diagnóstico, com base na aplicação de distintas escalas geriátricas a idosos e 

considerando quatro dimensões principais: o seu perfil emocional e psicológico, a sua 

autonomia e capacidade funcional, as atividades realizadas, assim como as suas 

aspirações em termos de objetivos de vida em relação ao futuro. Num segundo 

momento, foram desenhadas duas atividades de animação cultural, com base no perfil 

dos idosos traçado a partir das considerações obtidas através das respetivas escalas 

geriátricas. A operacionalização foi trabalhada considerando um modelo misto, que 

incorporou a observação participante, assim como um guião de entrevista estruturado, 

seguida de uma análise de conteúdo. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento ativo, Animação sociocultural, Ioga, Meditação 
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Abstract 

Population ageing is a dominant reality in developed contemporary societies - 

Portugal included - resulting from significant changes in the demographic landscape 

over several decades. As a result of these changes, the WHO instituted in 2002 the 

concept of active ageing, characterised as a process of optimising opportunities to 

improve the quality of life as people age, in order to provide the elderly with a dignified 

and safe old age. 

This way, the internship project that is introduced in this document is part of the 

general intervention matrix oriented towards the promotion of active ageing, in the 

scope of the Master in Sociology at the Faculty of Arts and Humanities of the University 

of Porto. In practical terms, it was developed in the context of a residential type social 

equipment - ERPI São Lázaro da Santa Casa da Misericórdia do Porto - having as its main 

focus the elaboration of sociocultural animation activities as a way to promote active 

ageing, based on a culture of inclusion and participation of the elderly in the successful 

ageing process.  

The methodology of work, of a markedly qualitative nature, involved two main 

stages, which consubstantiated, in a first moment, in a diagnostic phase, based on the 

application of different geriatric scales to the elderly and considering four main 

dimensions: their emotional and psychological profile, their autonomy and functional 

capacity, the activities performed, as well as their aspirations in terms of life goals in 

relation to the future. In a second moment, two activities of cultural animation were 

designed, based on the profile of the elderly drawn from the considerations obtained 

through the respective geriatric scales. The operationalization was worked out 

according to a mixed model, which incorporated participant observation, as well as a 

structured interview script, followed by content analysis. 

 

Keywords: active ageing, sociocultural animation, yoga, meditation 
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Introdução 

A abordagem da temática do envelhecimento populacional tem merecido um 

importante destaque no âmbito do discurso público, político e de todas as decisões 

relevantes tomadas no que diz respeito à demografia.  

Portugal, à semelhança de outros países europeus e do Japão, revela uma 

evidente e contínua tendência para o crescimento relativo da população idosa, tendo-

se verificado um aumento exponencial do índice de envelhecimento nas últimas 

décadas. No mesmo sentido evolutivo encontram-se os países em desenvolvimento, 

com principal destaque para algumas regiões asiáticas, em que se denota o progressivo 

aumento da população com 60 anos e mais de idade. Esta questão reenvia a análise para 

o contínuo envelhecimento da pirâmide etária, fortemente ligada ao declínio de 

diversos indicadores demográficos, designadamente, das taxas de natalidade, 

fecundidade e de mortalidade, o que resultou, evidentemente, no aumento da 

esperança média de vida, fruto, especialmente, dos contínuos avanços das ciências da 

saúde.  

Contrariando as noções de idadismo e de gerontofobia, em que a passagem dos 

anos é fortemente associada a perdas, incapacidades, estigmatização e preconceitos 

dirigidos aos mais idosos, o envelhecimento ativo e/ou bem-sucedido afigura-se como 

uma premissa importante num quadro social marcado por taxas de longevidade cada 

vez mais acentuadas. E, neste seguimento, são inúmeros os desafios que se apresentam 

às famílias, estado, instituições de solidariedade social e ao setor não lucrativo nos 

cuidados desta franja da população, no sentido de garantir níveis aceitáveis de 

qualidade de vida, de um modo geral (e que vão muito além dos cuidados da saúde).  

Em resposta a esta necessidade, a Organização Mundial da Saúde, instituiu, em 

2002 o conceito de envelhecimento ativo, que enfatiza a importância de os idosos 

compreenderem o seu potencial e usarem as suas capacidades para promover o seu 

contínuo bem-estar ao nível físico, mental e social.   

Neste seguimento, e atendendo ao acima exposto, este trabalho almeja ser um 

valioso contributo na promoção do envelhecimento ativo, baseado na inclusão e 
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participação do idoso no seu processo de construção, tendo por base uma conceção 

microssociológica, com vista a elaboração de duas atividades de animação social que 

sejam o reflexo das necessidades da população idosa institucionalizada na ERPI São 

Lázaro.  

Posto isto, no que respeita à sua estrutura organizativa, iniciaremos a exposição 

– primeiro capítulo – com uma abordagem teórica e concetual que subjaz a 

problemática do envelhecimento populacional, a condição de velhice, bem como o 

estado atual das políticas socias públicas no cenário português direcionadas à população 

sénior.  

No segundo capítulo, a atenção recairá sobre a concetualização do 

envelhecimento ativo, assim como dos seus determinantes propostos pela Organização 

Mundial da Saúde, da importância da animação sociocultural como resposta social 

primordial, num panorama demográfico envelhecido. Será ainda dedicada uma especial 

atenção às duas linhas teóricas e de investigação que, aliás, serviram de base à 

elaboração do presente trabalho investigativo, que propõe uma metodologia que 

concetualiza o envelhecimento numa perspetiva microssociológica.  

No terceiro capítulo iremos explorar os elementos caraterizadores da instituição 

de acolhimento do estágio, assim como a estratégia de investigação selecionada, bem 

como os respetivos instrumentos que configuram a metodologia eleita para a recolha 

dos dados. Na parte final, será desenvolvida uma análise à experiência do estágio, por 

intermédio de algumas notas reflexivas sobre a prática da Sociologia em contexto de 

ERPI, destacando as principais atividades realizadas ao longo das 450h de estágio 

realizadas. 

No quarto capítulo será então apresentado um plano de atividade de animação 

sociocultural, promotora do envelhecimento ativo e saudável, tendo como base central 

o diagnóstico efetuado aos idosos da ERPI São Lázaro. Para tal, teremos em linha de 

conta uma análise ao perfil sociodemográfico dos utentes, seguido de uma caraterização 

daquilo que consideramos ser o seu perfil psicológico e emocional, as suas capacidades 

funcionais e o seu estado de saúde geral, as atividades que atualmente são realizadas 
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pelos mesmos e, por fim, aquilo que se consideram ser as suas aspirações pessoais em 

termos de objetivos de vida para o futuro.  

Por fim, terminaremos a exposição com uma breve nota reflexiva, tendo em linha 

de conta uma perspetiva comparativa entre os objetivos traçados e os resultados 

alcançados, bem como as principais limitações que configuraram todo o processo 

metodológico definido para este trabalho. Iremos ainda incluir na análise um 

apontamento relativo a futuras pistas de investigação, no sentido de se colmatar os 

aspetos que limitaram o alcance dos objetivos inicialmente propostos. 

A propósito das limitações com que nos deparámos durante a realização do 

estágio, nomeadamente a questão da pandemia do Covid-19, importa destacar que a 

mesma interferiu diretamente na prossecução do trabalho e, por conseguinte, na 

execução de dois dos objetivos a que nos propusemos. A duração inicial era de 7 meses 

de estágio (de novembro de 2019 a maio de 2020), contudo, o mesmo foi interrompido 

em março, em conformidade com o estado de emergência em que Portugal se viu 

mergulhado. Uma razão principal esteve na base desta interrupção: o facto de a 

população idosa ter sido, de imediato, indicada como grupo de risco para a contração 

deste vírus e, por esse motivo, ter sido inviabilizada a entrada de estagiários e visitantes 

nos lares de terceira idade. Esta situação, por sua vez, veio revelar a importância de se 

pensar os ambientes residenciais coletivos para idosos a partir de uma abordagem 

promotora de saúde, atividade e inclusão, tão importante para salvaguardar o bem-

estar em tempos de confinamento e isolamento, sobretudo a nível mental. 
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1. Capítulo I – O fenómeno do envelhecimento 

 O primeiro capítulo deste trabalho destina-se a uma apresentação, num primeiro 

momento, do estado da arte relacionado com o panorama da evolução demográfica nos 

países desenvolvidos ocidentais e subdesenvolvidos, assim como em Portugal, 

assinalando os principais fatores que estão na base do envelhecimento da população, 

os aspetos biológicos, psicológicos e sociais que enformam a condição social de velhice, 

bem como os contornos e desafios que se colocam às sociedades em geral no cuidado 

da população idosa, por exemplo, no campo das políticas sociais.  

 

1.1. A revolução demográfica – um desafio ao desenvolvimento das 

sociedades contemporâneas 

Os dezassete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS – enquadrados 

na agenda global para 2030, assinada por mais de 190 países na conjuntura das Nações 

Unidas,1 revelam, de modo concreto e assaz, a importância da necessidade de um 

pensamento universal e concertado, no que diz respeito a dimensões estruturantes da 

vida humana e que podem comprometer os níveis de desenvolvimento económico e 

social de inúmeras nações.  

Com efeito, o terceiro objetivo – Saúde de Qualidade – em que se preconiza “o 

acesso à saúde de qualidade e promoção do bem-estar para todos, em todas as idades” 

(ODS, 2020) é sintomático dos elevados níveis de longevidade a que se assiste na 

atualidade e que levantam questões determinantes, assinaladamente: como repensar e 

reestruturar as sociedades modernas visivelmente dominadas por uma população cada 

vez mais envelhecida? Esta questão reenvia a análise, por exemplo, para os efeitos 

provocados pelo crescente e cada vez mais sedimentado processo de globalização a que 

se assiste em diferenciados territórios, nas suas distintas componentes, nomeadamente 

sociais, económicas, tecnológicas, culturais e políticas, que têm contribuído para o 

 

1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, disponível em https://www.ods.pt/objectivos/3-vida-
saudavel/?portfolioCats=24  

https://www.ods.pt/objectivos/3-vida-saudavel/?portfolioCats=24
https://www.ods.pt/objectivos/3-vida-saudavel/?portfolioCats=24
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desenvolvimento de inúmeras nações em vários setores, em particular ao nível dos 

sistemas nacionais de saúde públicos e privados, facto que tem contribuído, 

identicamente, para o aumento da esperança média de vida. A este propósito, a OMS 

(2002) vem precisamente reforçar esta ideia de que “os desafios de uma população em 

processo de envelhecimento são globais, nacionais e locais” (p. 33).  

Neste seguimento, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) destaca um 

conjunto de sete linhas orientadoras ou, se quisermos, sete desafios, que os estados 

deverão ter em linha de conta na elaboração das políticas sociais de apoio ao idoso.  

Em primeiro lugar, a carga dupla de doenças, fruto, essencialmente, do processo 

de industrialização e, por consequência, da alteração nos padrões de vida, tem originado 

a chamada emergência de doenças não transmissíveis, sobrepondo-se, por exemplo nos 

países em desenvolvimento e recentemente industrializados, às doenças transmissíveis 

ainda muito presentes nestas regiões. A estimativa para 2020 é de “mais de 70% da 

carga global de doença em países em desenvolvimento e em países recentemente 

industrializados será causada por doenças não transmissíveis, doenças mentais e lesões” 

(p. 33). 

Em segundo lugar, o aumento do risco de deficiência, como resultado do 

crescente número de doentes crónicos, portadores de deficiências físicas e mentais, que 

podem agravar-se com o processo de envelhecimento. 

Em terceiro lugar, a prestação de cuidados à população idosa, proporcionando 

um equilíbrio no tipo de cuidados prestados, designadamente, os cuidados formais, 

informais e o autocuidado, no sentido de garantir acessibilidade e qualidade nos 

cuidados a serem prestados. 

Em quarto lugar, a feminização do envelhecimento, ao ter-se em consideração 

que a taxa de longevidade das mulheres é superior à dos homens, contudo, elas vivem 

mais anos com mais doenças, com fracos recursos financeiros, muitas vezes vítimas de 

violência doméstica e de discriminação no acesso à saúde, trabalho, educação, entre 

outras situações, o que, naturalmente, as coloca numa situação de maior fragilidade à 

medida que vão envelhecendo. 
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Em quinto lugar, a ética e desigualdades, que estão diretamente relacionadas 

com o apelo da OMS aos governantes por uma justiça social, assim como a preservação 

dos direitos humanos à medida que as pessoas envelhecem, com o propósito de não 

agravar ainda mais as suas já precárias condições socioeconómicas. 

Em sexto lugar, a economia de uma população envelhecida sugere uma 

cooperação entre os setores públicos e privados, com base em políticas de saúde e do 

mercado de trabalho devidamente planeadas e adaptadas à realidade, com o intuito de 

reverter o quadro de sobrecarga da segurança social e, assim, garantir qualidade de vida 

aos idosos. 

Por fim, em sétimo lugar, o surgimento de um novo paradigma, ancorado na 

erradicação da premissa de que toda a pessoa idosa é dependente, doente e reformada. 

A proposta veiculada pela OMS parte de uma visão inclusiva e positiva, em que o idoso 

se apresenta como um elemento ativo e fundamental para o bom funcionamento da 

sociedade, sobretudo no mercado de trabalho (através da sua experiência) e nas 

relações intergeracionais, servindo, muitas vezes, de suporte aos mais jovens nos 

cuidados quotidianos da vida familiar.   

Em suma, a temática do envelhecimento implica, necessariamente, repensar do 

modelo social de políticas públicas de apoio ao idoso, assim como, o reconsiderar a 

definição das “pessoas idosas” enquanto indivíduos com caraterísticas bio-psico-social 

distintas e não apenas enquanto pertencentes a um grupo etário (Paúl, Ribeiro, 2012).  

 

1.2. O duplo envelhecimento em Portugal 

O conceito de envelhecimento demográfico alude ao contínuo decréscimo do 

peso das gerações mais jovens a favor das gerações mais velhas, mudança essa que 

radica, fundamentalmente, na descida das taxas de fecundidade e de natalidade, ao não 

se verificar a renovação geracional. Esta situação, por consequência, provoca uma 

alteração na pirâmide etária, tornando a base mais estreita (menos crianças e jovens) e 

o topo mais alargado (mais indivíduos com 60 anos e mais) efeito gerado, por um lado, 

pelo aumento da esperança média de vida após os 60 anos de idade e, por outro lado, 
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pelo recuo da taxa de mortalidade nas idades mais avançadas. Há ainda uma terceira 

alteração que se verifica ao nível intermédio da pirâmide, como consequência do 

aumento continuado da taxa de emigração da população ativa (Fundação Francisco 

Manuel dos Santos, 2014).  

A realidade sociodemográfica em Portugal revela que o envelhecimento 

populacional teve início há sensivelmente 60 anos (Ibidem). A causa inicial está 

fortemente relacionada com o processo de emigração, sobretudo ao nível da europa, 

ocorrido entre os anos de 1950 e 1974, como resultado, principalmente, de uma 

condição socioeconómica desfavorável em que muitas famílias portuguesas subsistiam 

no seu quotidiano, fundamentalmente caraterizada por um “(...) contexto de 

instabilidade e de fragilidades políticas e económicas do Estado e das políticas sociais 

(...), incapazes, por isso, de uma ação direcionada para a resolução ou compensação das 

dinâmicas sociodemográficas que se acentuavam” (Cit. por Paúl, Ribeiro, 2012, p. 182).  

A segunda causa, grandemente relacionada com o novo “modus vivendi” do 

emigrante português, mergulhado numa imensidão de novas oportunidades em termos 

financeiros e sociais e, com a crescente afirmação das liberdades individuais, diz respeito 

à revolução contracetiva que a europa conheceu na década de 60 (Fundação Francisco 

Manuel dos Santos, 2014). Neste contexto, “(...) foram sobretudo as questões sociais, 

culturais e económicas a explicar a mudança de comportamentos natalistas e, por 

consequência, o processo de “envelhecimento na base da pirâmide”, ou seja, o início de 

um processo estrutural de desequilíbrio entre uma base etária tendencialmente em 

rarefação e um topo da pirâmide em crescimento e em alargamento” (Paúl, Ribeiro, 

2012, p. 180).  

Como consequência, a população portuguesa deixou de registar taxas de 

crescimento natural moderado, passando a apresentar um quadro de acelerado declínio 

em termos populacionais (com um saldo natural de -26 031 em 2018)2, a par do 

 

2 Instituto Nacional de Estatística, consultado a 21 de fevereiro de 2020 e  disponível em 
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=399595943
&DESTAQUESmodo=2 
 

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=399595943&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=399595943&DESTAQUESmodo=2
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aumento da longevidade, tendo colocado o país, em 2002 e segundo a OMS, em sétimo 

lugar no ranking dos 10 países com mais de 10 milhões de habitantes com maior 

proporção de pessoas acima dos 60 anos (ver tabela 1). Refira-se, contudo, que este 

retrato não é de todo similar na geografia portuguesa “quando analisado em termos 

territoriais, antes pelo contrário pautado por algumas marcadas assimetrias que 

reproduzem, em larga medida, aquilo que são os eixos estruturantes de um modelo de 

desenvolvimento socioeconómico caracterizado pela litoralização e pela concentração 

urbana em alguns poucos polos de atração que acabam por esvaziar amplas regiões do 

país, nomeadamente dos seus grupos populacionais mais jovens” (Lopes, Lemos, 2012, 

p. 16). No caso dos atuais 27 estados-membros da União Europeia “constatam-se 

tendências demográficas de cariz idêntico, conquanto subsistam diferenças de escala e 

de ritmo, bem como em termos das taxas de fecundidade e do saldo migratório. Um 

volume de população de certo modo igual ao atual, mas uma população fortemente 

envelhecida são os dois traços principais das projeções avançadas que poderão 

caracterizar a UE em 2060” (Cit. por Paúl, Ribeiro, 2012, p. 203). 

A projeção para 2025, apesar de Portugal não constar da listagem, apresenta 

uma ligeira variação, contudo, antevê, igualmente, um cenário demográfico 

gradativamente envelhecido nos países desenvolvidos ocidentais, o que forçosamente, 

obrigará a uma reflexão contundente e continuada sobre a organização e estruturação 

das sociedades, nas dimensões social e de políticas públicas, num cenário onde impera 

um elevado número de indivíduos com mais de 65 anos. Esta ideia é igualmente 

reforçada pelas projeções estatísticas ao nível demográfico efetuadas pelo INE, tanto 

nos cenários mais otimistas, como nos mais pessimistas, em que sai reforçada a ideia de 

que “a estrutura demográfica portuguesa se organiza em torno de tendências perenes, 

que reforçam o envelhecimento como caraterística estrutural da sociedade portuguesa 

(Paúl, Ribeiro, 2012, p. 187). 
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Tabela 1 – Países com mais de 10 milhões de habitantes (2002) e com a maior proporção de 

pessoas acima de 60 anos 

Fonte: OMS, 2002 

Por seu turno, e conforme referido acima, também a taxa de fecundidade teve 

um papel determinante no envelhecimento populacional a que se assiste na atualidade. 

O índice sintético de fecundidade indica que, desde a década de 1960, Portugal tem 

assinalado um contínuo decréscimo do número de filhos por mulher em idade fértil. Se 

em 1960 cada mulher tinha, em média, 3 filhos, os dados mais recentes destacam que 

o número de filhos reduziu para cerca de 1,41 em 2018 (Pordata, 2020). Esta tendência 

regressiva foi notória a partir dos anos 1980, em que se passou de 2,25 filhos por mulher, 

até se atingir a estatística atual, fator que veio reafirmar o decréscimo do crescimento 

natural em praticamente todas as regiões do país (Fundação Francisco Manuel dos 

Santos, 2014). Naturalmente, o número total de nados-vivos reduziu de 213.895 em 

1960 para 87.020 em 2018 (Pordata, 2020). 

À semelhança dos países desenvolvidos, também as nações em desenvolvimento 

mantêm essa tendência de envelhecimento populacional acelerado (OMS, 2002). Em 

2002, o número de indivíduos com 60 anos ou mais rondava, aproximadamente, os 400 

milhões de habitantes, enquanto que para 2025 prevê-se um aumento na ordem dos 

840 milhões, mais do dobro, o que representará cerca de 70% das pessoas idosas por 

2002 2025 

Itália 24.5% Japão 35.1% 

Japão 24.3% Itália 34.0% 

Alemanha 24.0% Alemanha 33.2% 

Grécia 23.9% Grécia 31.6% 

Bélgica 22.3% Espanha 31.4% 

Espanha 22.1% Bélgica 31.2% 

Portugal 21.1% Reino Unido 29.4% 

Reino Unido 20.8% Holanda 29.4% 

Ucrânia 20.7% França 28.7% 

França 20.5% Canadá 27.9% 
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todo o mundo (OMS, 2002). Em termos geográficos, estes habitarão, essencialmente, as 

regiões asiáticas, com a China e a Índia a ocuparem os lugares cimeiros da tabela 2. 

Tabela 2 – Número absoluto de pessoas (em milhões acima de 60 anos de idade em países 

com população total perto ou acima de 100 milhões (em 2002) 

  Fonte: OMS, 2002 

Ainda neste quadro demográfico, Osório e Pinto (2007) revelam que “o relatório 

da Divisão de População das Nações Unidas sobre a evolução demográfica até 2050 

indica, como valores prospectivos, que 22 por cento dos habitantes terá mais de 60 anos 

no ano de 2050. Os dados da Divisão indicam que, nessa data, a percentagem de pessoas 

idosas irá aumentar de 8 por cento para 21 por cento, ao passo que a de crianças descerá 

de 33 por cento para 20 por cento” (p.7). Contudo, refira-se que este ritmo acelerado 

em termos de envelhecimento demográfico que se tem verificado nas regiões do globo 

menos desenvolvidas não se coaduna com os níveis de crescimento social e económico, 

facto que tem colocado inúmeros desafios às famílias e aos padrões de trabalho. A 

redução dos agregados familiares, a forte presença feminina no mercado de trabalho, a 

crescente urbanização e o contínuo fluxo migratório de jovens para os centros urbanos 

2002 2025 

China 134.2 China 287.5 

India 81.0 India 168.5 

EUA 46.9 EUA 86.1 

Japão 31.0 Japão 43.5 

Federação Russa 26.2 Indonésia 35.0 

Indonésia 17.1 Brasil 33.4 

Brasil 14.1 Federação Russa 32.7 

Paquistão 8.6 Paquistão 18.3 

México 7.3 Bangladesh 17.7 

Bangladesh 7.2 México 17.6 

Nigéria 5.7 Nigéria 11.4 
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são alguns dos fatores que interferirão numa maior ou menor disponibilidade para o 

cuidado aos idosos (OMS, 2002). 

O índice de envelhecimento, que representa o número de pessoas com 65 e mais 

anos por cada 100 indivíduos com menos de 15 anos, vem, precisamente, sintetizar a 

tendência já referenciada no cenário demográfico em Portugal. Como podemos apurar 

no gráfico 1, este valor passou de cerca de cerca de 27,5 para aproximadamente 157,4 

idosos por cada 100 jovens, entre os anos de 1961 e 2018, sendo a década de 1980 a 

época em que se começa a acentuar este movimento evolutivo.  

Gráfico 1 – Índice de envelhecimento em Portugal 

Índice de envelhecimento em Portugal | Fonte de dados: INE – Indicadores de envelhecimento 

|Fonte: PORDATA | 11-02-2020 

Por seu turno, o índice de longevidade acompanha a mesma linha de evolução, 

revelando que a própria população idosa está a envelhecer (OMS, 2002). Os dados da 

Pordata (2020) anunciam um aumento, para Portugal, de 33,6% em 1961 para 48,4% 

em 2018 de pessoas com 75 anos e mais por cada 100 idosos. 

Neste contexto, o total da população residente em Portugal e por grupos etários 

remata o que até aqui foi afirmado: o aumento da população idosa e a diminuição da 

população jovem. No espaço temporal que vai desde a década de 1970 até ao ano de 

2018, podemos observar (ver tabela 3), no panorama geral, que se denota um aumento 
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da população até ao ano de 2010 (de 8 643 756 para 10 283 822), tendo, no entanto, 

esse valor diminuído ligeiramente entre 2015 e 2018. Contudo, numa leitura mais 

afinada, é percetível, no mesmo período em análise, a descida do número de indivíduos 

com até 14 anos de idade, ao passar de 2 464 665 para 1 415 731 cidadãos.  

Já o grupo etário dos 15 aos 64, contrariamente, manifesta um aumento ao longo 

de várias décadas, passando de 5 343 034 para 6 639 342 indivíduos, apesar de ter 

atingindo valores mais expressivos entre 2005 e 2010. Por sua vez, o grupo etário 

constituído por indivíduos com 65 anos ou mais regista, igualmente, um acréscimo entre 

1971 e 2018, alterando de 836 058 para cerca de 2 228 750 pessoas idosas. 

Tabela 3 – População residente em Portugal: total e por grandes grupos etários 

ANOS GRANDES GRUPOS ETÁRIOS 

 Total 0-14 15-64 65 ou mais 

1971 8 643 756 2 464 665 5 343 034 836 058 

1975 9 093 470 2 507 745 5 662 280 923 445 

1980 9 766 275 2 519 570 6 142 030 1 104 675 

1985 10 023 613 2 369 210 6 465 266 1 189 138 

1990 9 983 218 2 037 260 6 606 852 1 339 107 

1995 10 026 176 1 781 617 6 748 610 1 495 949 

2000 10 289 898 1 685 078 6 939 317 1 665 503 

2005 10 503 330 1 672 366 7 016 927 1 814 038 

2010 10 573 100 1 606 583 7 013 108 1 953 409 

2015 10 358 076 1 475 537 6 759 544 2 122 996 

2018 10 283 822 1 415 731 6 639 342 2 228 750 

População residente: total e por grandes grupos etários | Fonte de dados: INE – Estimativas 

Anuais da População Residente | Fonte: PORDATA | 10-02-2020 

Em resumo, todo o cenário descrito acima é bastante revelador daquilo que pode 

ser considerado um dos maiores triunfos da humanidade e, simultaneamente, um dos 

maiores desafios dos estados, instituições e famílias, em termos económicos, 

financeiros e sociais. Com efeito, a melhoria das condições de vida ocorridas nas 

sociedades modernas, fundamentalmente resultado dos contínuos avanços das ciências 
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da saúde, assim como a amplificação da investigação científica e dos avanços 

tecnológicos, têm sentenciado a renovação da espécie humana, resultando em taxas 

cada vez mais altas de longevidade. Neste contexto, são inúmeras as consequências que 

se podem listar que, certamente, constituem um verdadeiro desafio em garantir uma 

expetativa de vida ativa e saudável para os idosos, neste que é considerado o último 

ciclo de vida do ser humano. 

Do ponto de vista social, é cada vez mais notório o aumento deste grupo etário 

em lares ou residências de terceira idade. Do ponto de vista da saúde, naturalmente, 

denota-se uma maior pressão sobre os sistemas nacionais de saúde, no que respeita aos 

gastos com medicação, tratamento, internamentos, cuidados continuados e paliativos. 

Já ao nível da gestão económico-financeira dos estados e da organização do trabalho, 

regista-se um maior número de reformados ou pensionistas, bem como a diminuição 

gradual da capacidade laboral e da força de trabalho (Oliveira, 2010). Esta situação tem 

elevado, por sua vez, o número de pessoas inativas e dependentes dos rendimentos do 

estado, o que, naturalmente, fará aumentar o saldo negativo e sobrecarga dos sistemas 

de segurança social.  

Em resultado destas alterações, será cada vez mais difícil rejeitar a ideia de que 

“o envelhecimento demográfico, em Portugal, como no resto do mundo, representa um 

conjunto de desafios não previstos em vários domínios de organização social, desde o 

mercado de trabalho até à esfera das relações familiares, passando pelo espaço público 

e político” (Paúl, Ribeiro, 2012, p. 203). Neste seguimento, as mesmas autoras 

defendem que “as questões do envelhecimento abriram um novo campo de debate nas 

políticas sociais. Este processo dá origem a novas dificuldades financeiras do sistema de 

pensões, implica o questionamento e a reformulação do modelo de cálculo das pensões, 

assim como problematiza a própria estrutura de atividade e de competitividade da 

economia dos países” (p. 186). 
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1.3. O Envelhecimento e a condição social de velhice  

O processo de envelhecimento resulta de alterações relevantes na estrutura 

etária da população. Contudo, o conceito de relativização da velhice tem sido alvo de 

alterações nos últimos tempos, em que se aceitava “como critério normal que a vida 

humana se dividia em três fases: a infância, como período de desenvolvimento e 

preparação para a vida ativa através de diferentes etapas educativas; a maturidade ou 

idade <adulta>, como etapa da vida ativa dedicada à produção e ao consumo; e, 

finalmente, a velhice, como etapa da aposentação voltada para o passado e sujeito 

passivo de um descanso obrigatório e de um tempo de ócio imposto pela situação” 

(Trilla et, al. 2004, p. 252).  

Todavia, neste processo não se registam, somente, alterações ao nível 

demográfico, “mas é também um processo que assume vários aspetos biológicos, 

psicológicos e sociais” (Osório, Pinto, 2007, p. 12). Deste modo, a análise ao processo de 

envelhecimento carecerá, fundamentalmente, de uma leitura científica e 

multidisciplinar, assinaladamente, da Biologia, Psicologia, Sociologia, Gerontologia, 

entre outras áreas de estudo, na medida em que “nenhuma destas disciplinas, por si só, 

é capaz de o explicar adequadamente, dado serem diversas as causas e as mudanças 

que o tempo provoca no organismo humano” (Paúl, Ribeiro, 2012, p. 179). 

Do ponto de vista biológico, o envelhecimento é caraterizado como “o declínio 

das funções dos organismos ou dos órgãos ou das células que os compõem” (Paúl, 

Ribeiro, 2012, p. 25), o que, por sua vez, aumenta a fragilidade e a probabilidade de 

falecimento, denominada por senescência. Quer isto dizer que o declínio que se verifica 

é consequência da ocorrência de alterações ao nível do metabolismo, da sua 

acumulação crescente, da redução dos mecanismos de vigilância e da reparação destas 

alterações (Ibidem). Por outras palavras, pode-se afirmar que “a velhice humana gera 

uma redução da capacidade funcional devido ao curso do tempo, tal como em todos os 

organismos vivos, mas essas limitações não impedem o desenvolvimento de uma vida 

plena” (Osório, Pinto, 2007, p. 12).  
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A vertente psicológica do envelhecimento humano é-nos apresentada através de 

três dimensões: a psicologia do idoso, que se dedica ao estudo dos aspetos patológicos, 

balizada pela conceção biomédica; a psicologia da idade, que transporta a análise dos 

distintos grupos etários; e a psicologia do envelhecimento, que nos apresenta uma 

“perspetiva desenvolvimental tentando analisar e explicar as mudanças, os ganhos e as 

perdas, ao longo de todo o percurso de vida, particularmente da velhice, atendendo não 

apenas à dimensão cronológica, mas também bio-psico-social” (Oliveira, 2010, p. 20). 

Sendo um processo caraterizado “pela autorregulação do indivíduo no campo de forças, 

pelo tomar decisões e opções, adaptando-se ao processo de senescência e 

envelhecimento (Cit. por Paúl, 2005, p. 275), Paúl e Ribeiro (2012) atestam que “o 

desenvolvimento psicológico no decurso do envelhecimento envolve uma série de 

ajustamentos individuais face à ocorrência de mudanças do self, decorrentes de 

alterações corporais, cognitivas e emocionais, expectativas sociais, relações 

interpessoais, alterações familiares, profissionais, na rede de relações e no próprio 

contexto de residência (levando por vezes à institucionalização)” (p. 96). 

No campo social, a análise ao fenómeno do envelhecimento demográfico tem 

sido objeto de estudo por parte da Sociologia do Envelhecimento enquanto campo 

disciplinar, debruçando-se sobre e relacionando esta problemática com a estrutura e as 

forças sociais, e preocupando-se, na mesma medida, “em interpretá-lo como expressão 

do significado que os indivíduos atribuem a esta experiência biológica, psicológica e 

social. Tal remete-nos para a análise dos significados que os indivíduos e a própria 

sociedade atribuem aos elementos estruturadores da velhice e do envelhecimento” 

(Paúl, Ribeiro, 2012, p. 190). Assim, a análise sociológica do envelhecimento incide, 

conjuntamente, em duas dimensões igualmente importantes: os aspetos sociais do 

envelhecimento individual e o envelhecimento da sociedade em si (Ibidem), que se 

relaciona com os “papéis sociais, apropriado às expectativas da sociedade para este 

nível etário” (Paúl, 2005, p. 275). 

Não descurando a importância que outras ciências têm sobre o estudo do 

envelhecimento, no que toca aos campos de pesquisa e de intervenção, tal como vimos 

anteriormente, a “Sociologia do Envelhecimento tenta demonstrar que a experiência 
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individual do envelhecimento depende, de igual forma, de uma variedade de fatores 

sociais, com os quais interagimos” (Paúl, Ribeiro, 2012, p. 190). No que diz respeito ao 

seu campo de atuação, esta disciplina integra um conjunto de três tradições de estudo 

e de pesquisa.  

A primeira tradição, a Sociologia da Idade (sociology of age), que tem como 

objeto de estudo o estrato etário da velhice e que se interessa pela construção social 

desta idade da vida, pelas representações da velhice, do envelhecimento, assim como 

da análise das relações entre gerações; como referem Paúl e Ribeiro (2012), “trata-se 

de uma abordagem macroestrutural dos efeitos da idade na organização social (p. 190).  

A segunda tradição, a Sociologia do Envelhecimento (sociology of aging), destaca 

a categoria social dos idosos enquanto objeto de pesquisa e dedica-se à compreensão e 

descrição das caraterísticas, homogeneidades e especificidades desta categoria social a 

um nível mais microssociológico, tal como os processos de mobilização e adaptação dos 

indivíduos às transições.  

Por fim, a tradição da Sociologia da Velhice (sociology of aged) “que encara como 

um problema social, tendo na teoria da desvinculação (Cumming e Henry, 1961) um dos 

seus maiores contributos teóricos (Machado, 1994: 26)” (Cit. por Paúl, Ribeiro, 2012, p. 

190), cujo o objeto de estudo são os processos de envelhecimento individual. 

Os conceitos de envelhecimento e de velhice entrecruzam-se e dizem respeito 

“a um estado biológico, psicológico e social irreversível sobretudo no atinente à velhice, 

que se atinge com a idade numa certa fase do percurso da existência” (Cit. por Antunes 

e Leandro, 2016, p. 32). Contudo, “falar de envelhecimento e de velhice pode não ter o 

mesmo significado: pode-se, de alguma maneira intervir e retardar com mais ou menos 

intensidade o envelhecimento, mas não a velhice” (Antunes, Leandro, 2016, p. 32). Por 

outro lado, considerar os termos velho, idoso, reformado ou até mesmo sénior como 

categorias sociais análogas a qualquer pessoa com 60 anos ou mais “uniformizam sob o 

mesmo teto, a condição e o significado de ser idoso. Assim sendo, ocultam-se relações 

de poder, ignoram-se as variáveis intrínsecas à condição de velhice (...) acabando esta 

por ser desproblematizada” (Ibidem, p. 69).  
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A par da linguagem envolta na construção social da velhice, consubstanciada nas 

alterações ao nível físico, as autoras referem que “a aliança entre o envelhecimento 

biologicamente ditado, isto é, visível nas mudanças físico-corporais, e o envelhecimento 

socialmente percebido, o qual estabelece a gama dos possíveis do indivíduo face ao 

meio social envolvente, tem alimentado as construções sociais sobre o envelhecimento 

que proliferam nas nossas sociedades e conduzido, em última instância, à naturalização 

dos obstáculos socialmente impostos a esta categoria social como se aqueles 

pertencessem ao pacote do envelhecimento” (Cit. por Antunes, Leandro, 2016, p. 69). 

Desta feita, as autoras alertam para a importância de se continuar a valorizar 

socialmente qualquer indivíduo que se apresente com os cabelos grisalhos ou com o 

rosto enrugado, assim como, a sua identidade, que na atualidade, e também por força 

dos mecanismos de evolução das próprias sociedades, tem merecido distintas leituras e 

conotações, fazendo com que os próprios não “aceitem, de forma mecânica e natural” 

identidades invariáveis (Ibidem).  

Esta realidade plural apela a um tratamento distintivo das pessoas idosas, 

enquanto indivíduos com trajetórias de vida distintas, designadamente, a nível cultural, 

de classe social, rendimentos, género, tipo de agregado familiar, zona de residência, 

condições de saúde e de autonomia, entre outras dimensões, observando que “a pessoa 

idosa não existe, existem muitas pessoas em fases diversas do último tramo da vida, que 

partilham atributos que se foram diversificando e a respeito das quais mudaram as 

representações sociais, os valores, os estereótipos, as políticas, as práticas relacionais e 

os contextos de vida” (Capucha, 2014, p. 114). O mesmo autor vai ainda mais longe na 

sua análise, atentando que “a velhice vai roubando anos à morte e os “idosos” 

constituem uma categoria com peso cada vez maior na sociedade (Almeida e outros, 

2007), de tal modo que já não basta uma designação única para os abranger a todos. 

Aparecem assim os “idosos jovens”, os idosos “tout-court”, os “grandes idosos”, a 

“velhice invisível” e outras designações para períodos da vida que se vão alongando no 

quadro das “idades móveis” (Fernandes, 1997) típicas da demografia de fronteiras 

fluidas dos nossos tempos” (p. 114). 



31 
 

Antunes e Leandro (2016) destacam que o conceito de velhice apresenta 

conceções que variam de acordo com o tempo, região geográfica, do género, da 

sociedade, de uma determinada condição social e, sobretudo, de um indivíduo para 

outro. Tendo em consideração a esperança média de vida verificada em distintas épocas 

da história da humanidade, o ser-se velho tem variado ao longo dos séculos: enquanto 

na era de Cristo a idade média rondava os 22 anos, nos finais da idade média o valor 

atingia os 30 anos de idade; já no início do século XIX, nas sociedades ocidentais, esse 

valor era de 30-35 anos, ao passo que em 1850 a idade média era de 43 anos, tendo 

alcançado os 63, no século XX, nos países mais desenvolvidos da Europa (Antunes, 

Leandro, 2016). No caso português, por exemplo, o valor registado em 1920 era de 35,8 

para os homens e 40 para as mulheres (Cit. Ibidem). 

As últimas estatísticas em termos etários (2018) colocam Portugal na cifra dos 

81,5 anos de média de idade, sendo 80,9 para os homens e 83,5 para as mulheres, 

enquanto o cenário europeu aponta para uma média etária global de 81,0 anos de idade, 

sendo 78,2 para os homens e 83,7 para as mulheres (Pordata, 2020). Quer isto dizer que 

estamos perante um aumento significativo em termos etários e de longevidade durante 

a transição do século anterior para o atual, que se distancia do panorama da evolução 

da taxa natalidade e se aproxima da ideia de que “há cada vez mais velhos” (Antunes, 

Leandro, 2016, p. 33). 

 À semelhança da idade cronológica, temos ainda a ressaltar a idade social, 

frequentemente denominada por idade da reforma e que varia dos 60 aos 68 anos, 

segundo a designação dos países ocidentais, de algum modo baseada na visão técnico-

económica, e não tanto no desgaste e nas condições de trabalho adversas (Ibidem). De 

qualquer modo, acrescentam as autoras, do ponto de vista biomédico, “considera-se 

que a partir destas idades aumentam as fragilidades, quiçá a decrepitude, 

designadamente para aqueles que foram sofrendo mais desgaste ao longo da vida (...). 

Há medida que os anos avançam e se acumulam, o envelhecimento tende a manifestar-

se mais intensamente, quer os indivíduos o queiram quer não (...)” (Ibidem, p. 34). 

Dito isto, importa frisar que “não existe, portanto, um processo de transição 

único para a velhice. Pelo contrário, ela vai-se instalando progressivamente na vida de 
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cada um de nós, não obstante as sociedades modernas a fazer coincidir com a idade de 

entrada na reforma” (Ibidem, p. 70). Por outras palavras, a velhice e o envelhecimento 

são dimensões da vida humana que obedecem às especificidades culturalmente 

impostas, em termos de crenças, valores e de representações sociais, o que 

necessariamente altera o sentido e o modo da sua vivência, resultando num “fenómeno 

global na sua abrangência, mas local no seu significado” (Cit. por Antunes, Leandra, 

2016, p. 71). 

 

1.4. Envelhecimento e políticas sociais públicas em Portugal 

O ano de 2012 ficou marcado na história do envelhecimento como o Ano 

Europeu do Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações, assinalado pela 

Comissão Europeia, tendo gerado distintas “iniciativas que convocaram investigadores 

das mais diversas áreas do conhecimento científico, profissionais técnicos, responsáveis 

políticos e institucionais, e mesmo as próprias pessoas idosas, para reflexões conjuntas 

sobre os desafios do envelhecimento e as políticas que têm como destinatários 

principais os cidadãos mais velhos” (Capucha, 2014, p. 113).  

Por sua vez, foi em 1999 que as Nações Unidas elegeram este ano como o Ano 

Internacional da Pessoa Idosa, o que necessariamente culminou, um pouco por toda a 

parte, na reprodução de “iniciativas promovidas por um leque diversificado de agentes 

que respondem ao repto lançado pela Comissão Europeia: o da criação de uma cultura 

europeia de envelhecimento ativo numa sociedade amiga de todas as idades” (Lopes, 

Lemos, 2012, p. 14). 

As sociedades que, ao longo de várias décadas, têm vindo a assistir à uma 

reconfiguração do seu quadro demográfico, acentuadamente marcado pelos níveis de 

longevidade, “após algum ímpeto de celebração inicial (...), deu lugar a um conjunto de 

preocupações que, rapidamente, catapultaram as dinâmicas de recomposição 

demográfica na base desse envelhecimento para o estatuto de problema social” (Lopes, 

Lemos, 2012, p. 20). Se, por um lado, “o envelhecimento demográfico colocou grandes 

desafios (e pressões) às configurações institucionais da maioria dos Estados-Providência 
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modernos, projetados para volumes absolutos e relativos de idosos na população 

substancialmente inferiores aos que marcam hoje essas mesmas nações, (...) por outro 

lado, este tem sido marcado pelo aumento na procura de cuidados sociais e de saúde 

associados ao prolongamento da vida, amiúde sem proporcional aumento no número 

de anos de vida saudável, mas também à diminuição de capacidade de resposta das 

formas tradicionais de apoio ligadas às solidariedades intergeracionais primárias” 

(Ibidem). Nesta linha de pensamento, Capucha (2014) observa que em alguns casos, “os 

idosos são tidos como um peso inativo que consome os recursos necessários à 

coletividade, pelo que a sua eliminação é socialmente tolerada. Em certos casos é até 

incentivada, por razões económicas ou morais” (p. 115). 

Com efeito, as políticas sociais direcionadas à problemática do envelhecimento 

demográfico, em resposta a este cenário cada vez mais dominante em sociedades como 

a portuguesa, enfrentam um conjunto de especificidades, que geralmente constituem 

um verdadeiro desafio aos estados (e IPSS´s) no que respeita a sua implementação, 

questão que reenvia a análise para a reavaliação do papel e funções do Estado de 

Providência nesta matéria. Como notam Dias e Lopes (2016), “à população idosa são, 

tradicionalmente, associadas necessidades que representam um peso substancial em 

termos de custos para o Estado Social: custos de substituição de rendimento por saída 

do mercado de trabalho (sistemas de pensões) e custos associados ao declínio do estado 

de saúde física e mental, e à fragilidade (sistemas de cuidados)” (p. 73). Há, portanto, 

uma visão menos positiva associada à retirada do idoso da vida social, económica e 

financeiramente ativas convergentes com uma perspetiva de dependência, fragilidade 

física, entre outras (Ibidem).  

Do ponto de vista das políticas monetárias de combate à pobreza, o modelo de 

providência social português, de origem bismakiana, prevê que “os mecanismos de 

substituição de rendimento por perda de ligação ao mercado de trabalho, seja essa 

perda temporária (eg. por desemprego ou por doença), seja essa perda permanente (eg. 

por invalidez ou por velhice), ocupam o lugar central no esquema global das políticas 

públicas, representando, em termos orçamentais, a fatia de leão na despesa social 

pública” (Ibidem, p. 74). Quer isto dizer que estes apoios estão, regra geral, dependentes 
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da passagem do indivíduo pelo mercado de trabalho, caraterizado por uma base 

contributiva ao longo da sua vida profissional ativa (Ibidem).  

Deste modo, a vulnerabilidade da população idosa em termos de rendimentos é 

uma realidade marcante no cenário português (Cit. por Dias, Lopes, 2016), em grande 

medida caraterizada por assinaláveis assimetrias na distribuição de pensões, assim 

como o valor auferido mensalmente por cada idoso. Como consequência, nas últimas 

décadas, esta situação foi-se revertendo “em taxas particularmente elevadas de 

pobreza” tendo sido, por essa razão, um dos principais objetos de intervenção no 

quadro das políticas sociais” (Ibidem, p. 75). Neste sentido, e de modo a combater este 

quadro de pobreza monetária da população idosa em Portugal, procedeu-se à 

implementação, em 2006, do Complemento Solidário para o Idoso (CSI), no âmbito das 

políticas sociais, facto que culminou num “impacto relevante no alívio da pobreza entre 

idosos” (Ibidem, p. 77). 

Analisando a vertente dos cuidados informais, subjacente ao princípio familista 

enquanto dimensão estruturante das políticas sociais de apoio ao envelhecimento, 

torna-se fundamental frisar que esta aceção radica “como produto e resposta a um 

conjunto de mudanças profundas que afetam as nossas sociedades e os paradigmas que 

enformam as políticas sociais” (Ibidem). Alterações no cenário demográfico e nos 

agregados familiares, o crescimento de uma economia de serviços na sociedade pós-

industrial, mudanças no mercado de trabalho ou mesmo a distinção entre o trabalho 

remunerado e não remunerado são algumas das preocupações que se levantam ao se 

abordar a importância dos cuidadores informais e da família enquanto atores sociais 

fundamentais no cuidado a idosos e/ou outros dependentes (Ibidem). Segundo Dias e 

Lopes (2016), é através da família que o Estado executa a redistribuição das 

responsabilidades e dos cuidadores sociais, contudo, é na figura feminina que se reveste 

e se enforma este género de cuidados. 

O conceito de cuidar está envolto em distintas apreciações, em grande medida 

relacionadas com a história das sociedades e das representações sociais em torno do 

papel da mulher neste género de atividades de bem-estar social, sobretudo as não 

remuneradas. Se, num primeiro momento, a noção de cuidar foi concebida a partir de 
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uma perspetiva unidirecional, partindo do cuidador para o recebedor de cuidados, 

rapidamente passou a ser entendida como uma relação bidirecional, em que ambas as 

partes podem dar e receber cuidados. Contudo, é na atualidade que este conceito foi 

assumido como “uma forma particular de trabalho desenvolvido em determinadas 

condições; como obrigação e responsabilidade que é desenvolvido num contexto de 

relações sociais orientadas por normas e obrigações; e como uma atividade que envolve 

custos – financeiros e emocionais – independentemente de ser realizada pelo Estado, 

família ou outro setor” (Cit. por Dias, Lopes, 2016, p. 79).  

No que respeita à tipologia de cuidados, torna-se, igualmente, fundamental 

destacar as várias modalidades presentes na literatura. Temos, por um lado, os 

denominados por cuidadores informais, tendo na sua génese os familiares, amigos, 

vizinhos ou grupos de ajuda e, frequentemente, são prestados “fora do âmbito de 

instituições”. Por outro lado, temos os intitulados como cuidadores formais que “não só 

prestam serviços sob um enquadramento institucional, como têm que respeitar 

estruturas organizacionais, princípios orientadores e regulamentos” (Cit. por Dias, 

Lopes, 2016, p. 79). Há ainda uma terceira categoria, os chamados cuidadores não 

formais, que são profissionais que prestam cuidados, e que, no entanto, não se 

revestem de qualquer grau de formação académica (Ibidem). 

A noção de familismo que, de modo mais abrangente, integra as dimensões dos 

cuidados e de cuidadores, remete-nos para um quadro geral, dominado pela presença 

da família enquanto ator principal no sistema de cuidados e de responsabilidades “no 

domínio da provisão de bem-estar, mas também onde é assumido que a família não 

falha na concretização desse papel” (Cit. por Dias, Lopes, 2016, p. 80). Contudo, esta 

aceção reenvia a problemática em torno do cuidar para a subalternização do Estado, 

que passa a desempenhar um papel declaradamente de “complementaridade e de 

subsidiariedade em relação às solidariedades informais de base familiar”, a par do peso 

que recai maioritariamente sobre as mulheres ao assumirem um papel de destaque 

nesta matéria (Dias, Lopes, 2016, p. 80).  

Nesta medida, e considerando a vertente bismakiana que carateriza o sistema 

de políticas sociais em Portugal, é notório “o subinvestimento em políticas de provisão 
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direta de serviços” sendo que esta transferência em termos monetários é, deveras, 

suportada, na sua grande maioria, por parte das famílias cuidadoras (Ibidem). Outra 

particularidade que importa destacar está relacionada com o contexto em que 

decorrem esses mesmos cuidados, que, na generalidade, acabam por ser em ambientes 

de coabitação, não só devido a pouca assistência em termos de serviços de apoio formal, 

mas também pela expetativa de que o apoio familiar venha a concretizar-se, aspeto 

muito presente nos países de cariz familista, Portugal incluído (Ibidem). 

Os setores não lucrativo e privado têm desempenhado um papel de relevo na 

relação com o Estado de Providência em Portugal, no âmbito da promoção e 

implementação das políticas sociais públicas. Como assinalam Dias e Lopes (2016), “esta 

relação alimentou-se daquilo que autores como Boaventura de Sousa Santos rotularam 

como resultado de uma inversão do contrato social, uma inversão onde é o próprio 

Estado que fomenta o desenvolvimento de estruturas formais na sociedade civil, 

nomeadamente por via do seu financiamento, numa espiral de construção de um 

verdadeiro setor para-governamental” (p. 83).  

Dito isto, o Estado acaba por desenrolar a sua intervenção ao nível do 

financiamento, regulação e supervisão das áreas e serviços que considera serem 

centrais no domínio da ação social do setor não lucrativo, sendo que este processo de 

seleção das instituições parceiras decorre nos moldes e critérios previamente 

identificados pelo próprio Estado. Dias e Lopes (2016), apontam as estatísticas de 2012, 

obtidas a partir da Carta Social, que tendo sido identificadas em Portugal Continental 

“mais de 5200 entidades proprietárias de equipamentos sociais, representando as 

entidades não lucrativas 71% do total, com o setor lucrativo a ascender aos 29%” (p.83). 

No tocante ao género de serviços direcionados à população idosa, o maior destaque vai 

para o apoio prestado ao nível do domicílio, “onde o setor não lucrativo tem a quase 

totalidade de serviços, ao passo que no setor do apoio em estruturas residenciais a 

expressão do setor privado ascende já os 30% em seis distritos do país” (Cit. por Dias, 

Lopes, 2016, p. 83). Assim sendo, podemos destacar alguns dos programas criados à luz 

desta parceria tripartida entre os setores público, privado e não lucrativo, 

designadamente, o PAII (Programa de Apoio Integrado a Idosos), o PARES (Programa de 
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Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais), o PCHPI (Programa Conforto 

Habitacional para Pessoas Idosas) e a RNCCI (Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados). 

A vertente dos cuidados de longa duração, materializada através da criação da 

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), afigura-se como uma das 

iniciativas estatais, de caráter inovador, no quadro das políticas públicas sociais 

direcionadas à população idosa em Portugal. Esta iniciativa foi desenvolvida com o 

intuito de “criar condições para ajudar as famílias a continuar a desempenhar um papel 

significativo como os prestadores principais de cuidados” (Dias, Lopes, 2016, p. 85).  

Assim sendo, o caso português foi mais longe, ao se distanciar dos tradicionais 

apoios monetários aos idosos e/ou famílias que desempenham a função central de 

cuidadores, muito presente em alguns países do sul da Europa, tendo optado pela 

criação da RNCCI, fundada em 2006 e considerada como “um sistema que articula os 

benefícios e serviços que se enquadram sob o chapéu do Ministério da Segurança Social 

com aqueles que estão sob a responsabilidade do Ministério da Saúde, visando a 

implementação de um modelo verdadeiramente integrado de cuidados” (ibidem).  

A RNCCI tem subjacente uma lógica de cuidados continuados e “repousa sobre 

uma nova abordagem para a coordenação da prestação de cuidados paliativos com as 

equipas que operam na saúde, trabalhando lado a lado (em hospitais e centros de 

saúde)” (Ibidem). Pretende-se, de uma forma sucinta, disponibilizar uma base de 

cuidados à população idosa, com mais de 65 anos, que integre, simultaneamente, os 

cuidados hospitalares e os de base comunitária, tendo como princípio basilar um melhor 

racionamento e equidade, em termos de distribuição de responsabilidades entre as 

distintas equipas envolvidas, assim como o uso das instalações e equipamentos sociais 

disponibilizados para o efeito de forma eficiente.  

No que respeita às respostas concretas da RNCCI, estas variam de acordo com o 

grau de dependência, necessidades de internamento e/ou cuidados médicos dos idosos 

e podem ser encontradas nos seguintes organismos: Unidades de Internamento 

(Unidades de Convalescença, Unidades de Média Duração e Reabilitação, Unidades de 
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Longa Duração e Manutenção, Unidades de Cuidados Paliativos, Unidades de 

Ambulatório (Unidade de Dia e de Promoção da Autonomia), Equipas de gestão 

hospitalares (Equipa de Gestão de Altas e Equipas Intra-hospitalares de suporte em 

cuidados paliativos) e Equipas domiciliárias (Equipas de cuidados continuados 

integrados), (Ibidem). 

Por fim, e não menos importante, temos os programas desenhados no 

enquadramento de políticas sociais de facilitação, como por exemplo, o Programa 

Conforto Habitacional para Pessoas Idosas (PCHI), uma das tentativas do Estado em 

matérias de investimento social no âmbito da inclusão e da participação do idoso que 

“resulta de um protocolo entre o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e 

alguns municípios, criado em 2007, e tem uma intervenção direcionada especificamente 

para um dos indicadores mais desfavoráveis na população idosa portuguesa, que se 

reporta às caraterísticas do seu espaço habitacional” (Ibidem, p. 86).  

Sendo assim, o PCHI tem como finalidade, em última análise, o melhoramento 

das condições de habitabilidade dos idosos, no sentido de garantir a autonomia na sua 

residência, mesmo em situações de mobilidade condicionada, designadamente, “quer 

ao nível de infraestruturas (como por exemplo, melhoramentos na cobertura, nas 

paredes e na caixilharia de portas e janelas; criação ou adaptação de espaços como 

cozinha, casa de banho; melhoramento de espaços já existentes, por exemplo, 

colocando lavatórios, sanitas banheiras e base de duche; adaptações que facilitem o 

acesso à habitação, nomeadamente a construção de rampas), quer ao nível de 

equipamentos (mobiliário e eletrodomésticos)”, (Dias, Lopes, 2016, p. 86). 

Uma segunda vertente de intervenção, alinhada ao princípio da facilitação e de 

investimento social, tem em linha de conta a formalização e reconhecimento do 

cuidador, quer ao nível da legislação laboral, quer da política fiscal. Contudo, a atuação 

do Estado português, em ambas dimensões, como observam Dias e Lopes (2016), tem 

sido muito tímida. 

Em resumo, o estado da arte inerente ao âmago das políticas públicas sociais em 

Portugal anuncia um atraso em termos de propostas de intervenção social direcionadas 
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à população idosa, facto que vai em contramão com o vertiginoso crescimento deste 

segmento populacional, num quadro social marcado por alterações evidentes ao nível 

das estruturas familiares, da conjugalidade, do emprego, da reforma, entre outras. Este 

panorama, que tem como figura central no cuidado ao idoso, maioritariamente, o apoio 

familiar é sintomático da diminuta ou insuficiente atuação do Estado de Providência, e 

reforça a noção da “manutenção de um viés monetarista que mantém a confiança na 

capacidade das famílias para responder às necessidades de cuidar; subdesenvolvimento 

de serviços diretos e continuada sinergia com o setor privado não lucrativo; ausência de 

investimento em políticas de facilitação e conciliação” (Ibidem, p. 88). 
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2. Capítulo II – O Envelhecimento Ativo  

O presente capítulo surge na sequência do panorama do envelhecimento 

populacional referenciado no segmento anterior, bem como do quadro das políticas 

públicas sociais em vigor no cenário português e assume uma relevância central na 

construção do propósito deste trabalho de investigação, ao centralizar a sua análise, por 

um lado, na conceituação do envelhecimento ativo, nos fatores determinantes para a 

sua promoção e, por outro lado, na perspetiva microssociológica recentemente 

proposta por vários autores para a compreensão e elaboração de programas de 

envelhecimento ativo a partir do ponto de vista e necessidades dos próprios idosos. Por 

fim, a última secção tratará a temática da relevância da animação sociocultural na 

promoção do envelhecimento ativo enquanto instrumento fundamental para o 

planeamento, implementação e avaliação de programas inclusivos que sejam seus 

promotores.  

 

2.1. Aparato conceptual do envelhecimento ativo e os seus 

determinantes 

Os continuados progressos dos níveis de longevidade que a população idosa vem 

alcançando exaltam a importância da preconização de uma qualidade de vida, de saúde 

e de segurança após a retirada da vida profissional e social ativas ou, se quisermos, com 

a entrada na fase da reforma. Neste seguimento, a Assembleia Geral das Nações Unidas 

declarou 1 de outubro de 2008 como o Dia internacional da Pessoa Idosa, sendo 1999 o 

Ano Internacional da Pessoa Idosa. Por conseguinte, “a essa proclamação seguir-se-iam 

um conjunto de declarações de natureza política que viriam a culminar na realização da 

Segunda Assembleia Mundial para o Envelhecimento, em 2002, em Madrid, da qual viria 

a sair o Plano Internacional para a Ação sobre o Envelhecimento, conhecido como o 

Plano Internacional de Madrid 2002” (Lopes, Lemos, 2012, p. 16). 

E é neste contexto que a OMS, em 2002, conceitua o “envelhecimento ativo 

como sendo um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e 
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segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas 

ficam mais velhas” (p. 12), visão essa que se estabelece a partir da perspetiva da 

“participação social, na saúde e no bem-estar das pessoas idosas” (Paúl, Ribeiro, 2012, 

p. 204).  

Esta visão enfatizada pela OMS apela a uma auto consciencialização sobre a 

importância e o potencial que cada idoso tem na construção do seu próprio bem-estar 

físico, social e psicológico, permitindo o despertar, e até o continuar de interesses e 

necessidades individuais, alinhados à sua proteção e segurança (OMS, 2002). Existe 

ainda uma segunda perspetiva que baseia a conceção do envelhecimento ativo a partir 

da visão laboral e económica que, no fundo, se complementa à primeira, e que surge 

ancorada “na participação dos trabalhadores mais velhos (55 aos 64 anos) no mercado 

de trabalho, no prolongamento da sua vida laboral e nas suas condições de saúde e de 

trabalho” (Paúl, Ribeiro, 2012, p. 204). 

Na mesma linha de pensamento, Ribeiro e Paúl (2018) reforçam que “(...) o 

envelhecimento ativo é considerado numa perspetiva de curso de vida, em que 

envelhecer não se inicia algures num ponto específico, como seria por exemplo, a idade 

legal de reforma (....), mas corresponde antes a um processo que se estende ao longo 

de toda a vida e em que a história individual se constrói progressivamente e se 

materializa em resultados profundamente heterogéneos e idiossincráticos” (p. 3). 

Assim, o conceito de envelhecimento ativo preconiza uma leitura muito “mais 

abrangente do que a designação de “envelhecimento saudável”, reconhecendo que, 

para além dos cuidados com a saúde, existem outros fatores que afetam o modo como 

os indivíduos e as populações envelhecem” (Cit. por Jacob, 2013, p. 16). Existe ainda 

uma terceira terminologia identificada na literatura, o “envelhecimento bem-sucedido, 

que foi usado pela primeira vez por Rowe e Kahn em 1987 que indicaram quatro 

condições para se ter um envelhecimento ativo: Baixo risco de doença; Baixo risco de 

doença incapacitante; Boas funções físicas e mentais e uma participação ativamente na 

vida” (Ibidem). 

A participação “ativa” que se difunde vai muito além da vertente física. Quer isto 

dizer que envolve, igualmente, uma continuidade de projetos ou atos ligados às 
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questões da vida quotidiana, designadamente, sociais, económicas, culturais, civis e 

espirituais, com o intuito de se manter ou até aumentar a expetativa e qualidade de vida 

dos idosos, independentemente da sua condição física (comorbilidades) ou social (OMS, 

2002). Denota-se, portanto, uma preocupação excedente em se elaborar programas que 

fomentem a saúde mental e física, em conjugação com uma participação social de 

caráter acentuado que, por sua vez, se refletirão numa maior autonomia e 

independência desta população (Ibidem).  

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), a implementação 

de políticas sociais multissetoriais e multidisciplinares engloba uma visão assente no 

princípio do reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas, assim como 

nos princípios de independência, de igualdade de oportunidades, de participação, 

dignidade, assistência e autorrealização à medida que envelhecem; ou seja, os idosos 

deixam de ser agentes passivos e passam a ter uma ação mais contributiva e ativa na 

definição das suas escolhas e necessidades individuais. 

O modelo de envelhecimento ativo proposto pela OMS assenta numa 

diversidade de fatores, denominados por “determinantes”, que se desdobram em 

diversificadas políticas sociais e de saúde, e que devem ser implementadas à luz das 

especificidades de cada região, a citar: (1) de natureza pessoal (fatores biológicos, 

genéticos e psicológicos); (2) comportamental (estilos de vida saudável e participação 

ativa no cuidado da própria saúde); (3) económica (rendimentos, proteção social, 

oportunidades de trabalho digno); (4) o meio físico (acessibilidade a serviços de 

transporte, moradias e vizinhança seguras e apropriadas, água limpa, ar puro e 

alimentos seguros); (5) o meio social (apoio social, educação e alfabetização, prevenção 

de violência e abuso); (6) os serviços sociais e de saúde (orientados para a promoção da 

saúde e prevenção de doenças, acessíveis e de qualidade) (Ribeiro, Paúl, 2018). 

Os fatores determinantes relacionados com as “questões pessoais” estão 

diretamente relacionados com questões genéticas, biológicas e psicológicas; nas duas 

primeiras dimensões ocorre “uma deterioração funcional progressiva e generalizada, 

resultando numa perda de resposta adaptativa às situações de estresse e num aumento 

do risco de doenças relacionadas à velhice” (Cit. por OMS, 2002, p. 26); já os fatores 
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psicológicos que abrangem as dimensões da inteligência e capacidade cognitiva 

demonstram que durante o processo de envelhecimento algumas capacidades vão 

diminuindo com o passar do tempo, em grande medida devido a doenças, falta de 

prática, entre outros aspetos (OMS, 2002).  

 

Figura 1 – Determinantes do envelhecimento ativo 

 

Fonte: OMS, 2002. Figura 8. The determinants of Active Ageing. P. 19. 

 

Por sua vez, o fator determinante “comportamental” apela a uma alteração de 

hábitos e estilos de vida que concorram para o melhoramento da qualidade de vida dos 

idosos. Ao contrariar-se a ideia de que é inviável a mudança de hábitos nos últimos anos 

de vida de qualquer indivíduo, estar-se-ia a contribuir para a prevenção de doenças, 

para a diminuição do declínio funcional e para o aumento da longevidade e qualidade 

de vida (Ibidem).  

Já os “fatores económicos” como a renda, o trabalho e a proteção social, como 

vimos, são dimensões identicamente estruturantes na compreensão e análise do 

envelhecimento ativo. São dimensões que podem afetar diretamente o acesso dos 
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idosos à alimentação, habitação e aos cuidados de saúde de qualidade, correndo, muitas 

das vezes, o risco de abandono e de pobreza na velhice. Nesta medida, a Organização 

Mundial de Saúde propõe uma abordagem inclusiva, baseada na implementação de 

políticas sociais que protejam o idoso após a retirada do mercado de trabalho, quer seja 

formal, quer seja informal, de modo a garantir um bem-estar psicológico, social e físico 

no último estágio da vida. 

Os fatores determinantes relacionados com o “ambiente físico” fazem 

referência ao tipo de habitação, as suas condições e ao meio ambiente, urbano ou rural, 

em que se encontram inseridas e que podem constituir-se uma verdadeira barreira à 

locomoção dos idosos, sobretudo àqueles que, no seu dia-a-dia, já apresentam alguma 

dificuldade em se deslocar. Quer isto dizer que o tipo de habitação em que o idoso se 

encontra, quer seja particular, quer seja em ambiente de estruturas residenciais para 

seniores, pode proporcionar uma maior ou menor independência em termos de 

mobilidade, podendo provocar problemas ao nível físico (lesões, quedas, incêndios ou 

acidentes de automóvel) e psicológico (isolamento social, depressão, entre outros). 

Deste modo, “os padrões de construção devem ter em linha de conta as necessidades 

de saúde e de segurança das pessoas idosas, como os obstáculos nas residências que 

aumentam o risco de quedas e que precisam ser corrigidos ou removidos” (OMS, 2002, 

p. 27). 

O “ambiente social” em que os idosos se encontram inseridos constitui outra das 

preocupações da Organização Mundial de Saúde na definição de envelhecimento ativo. 

Este diz respeito aos apoios sociais, oportunidades de aprendizagem, paz, proteção 

contra a violência, entre outros aspetos de que os idosos podem usufruir e, nesta 

medida, tornar as suas vidas mais saudáveis em termos físicos e psicológicos. Como 

destaca a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) “o apoio social inadequado está 

associado, não apenas, a um aumento em mortalidade, morbidade e problemas 

psicológicos, mas também a uma diminuição na saúde e bem-estar em geral” (p. 28). 

Por último, e não menos importante, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 

2002) no âmbito dos “serviços sociais e de saúde” promove uma linha de intervenção 

inclusiva, em termos de coordenação, eficiência, tratamento e de custos, visando a 
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promoção da saúde, prevenção de doenças e o acesso igualitário de qualidade aos 

cuidados primários e de longo prazo para todos os idosos.  

A cultura e o género, por sua vez, são também considerados fatores 

determinantes para a promoção do envelhecimento ativo, mas numa perspetiva de 

transversalidade (OMS, 2002). Os valores culturais, convicções e tradições exercem uma 

influência no modo como a sociedade em geral perceciona as pessoas idosas, o que 

acaba por incidir sobre todos os outros fatores determinantes do envelhecimento ativo 

(Ibidem). Esta perceção pode interferir no modo como, por exemplo, as políticas sociais 

e de saúde dirigidas à população idosa são elaboradas. Como nota Ribeiro e Paúl (2018), 

a compreensão efetiva do envelhecimento ativo obriga, necessariamente, a uma 

assimilação dos aspetos culturais de uma comunidade, podendo servir de grelha de 

análise dos fenómenos e fornecer pistas alternativas. Por exemplo, “pessoas a viver em 

meios rurais ou urbanos, em países do norte ou do sul, europeus, americanos, asiáticos 

ou africanos envelhecem igualmente, mas as suas vivências e estratégias de adaptação 

são diferentes, como são os seus recursos” (Ribeiro, Paúl, 2018, p. 8).  

A questão do género assume, igualmente, uma destacada relevância na análise 

ao envelhecimento ativo, na medida em que as diferenças genéticas e as construções 

sociais em torno do sexo estão amplamente enraizadas em várias sociedades, facto que, 

naturalmente, exige uma leitura e abordagem distintas. No que se refere aos homens, 

na sua generalidade, vivem menos tempo, apresentam menor morbilidade e 

dependência, têm rendimentos mais elevados, assim como, um status social mais 

solidificado (Ibidem). Contrariamente, as mulheres apresentam um status social 

inferior, o que interfere negativamente, por exemplo, no acesso às diversas dimensões 

do quotidiano, nomeadamente na educação, trabalho, saúde, entre outros aspetos, 

tornando-as mais pobres e discriminadas (OMS, 2002). Apesar de viverem mais anos do 

que os homens, elas são mais doentes e dependentes (Ribeiro, Paúl, 2018). Em suma, 

“envelhecer enquanto homem ou mulher determina formas diferentes de viver a saúde, 

os estados de doença, a (in)dependência, a autonomia ou a participação social, essas 

diferenças, hoje amplamente reconhecidas pela OMS, devem ser tidas em conta” 

(Ibidem, p. 8). 
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Importa ainda destacar a importância dos três pilares da estrutura política do 

envelhecimento ativo – saúde, participação e segurança – assentes nos Princípios das 

Nações Unidas para os Idosos, designadamente a independência, a participação, a 

assistência, a autorrealização e a dignidade (OMS, 2002). De acordo com a visão da 

Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), a presente estrutura disponibiliza aos 

governos locais, regionais e internacionais um valioso instrumento para elaboração de 

políticas multissetoriais voltadas para o envelhecimento ativo, e que potenciem a 

implementação de melhorias ao nível da saúde, participação, segurança e cuidados 

adequados aos idosos; contudo, a aplicação desta premissa carecerá, em última 

instância, de um grande envolvimento dos governos locais, ao estabelecer objetivos e 

metas realísticas e que se coadunem com as especificidades do contexto (Ibidem). 

Ao nível da saúde pretende-se estabelecer um equilíbrio entre os fatores 

considerados de risco para doenças crónicas (ambientais e comportamentais) e os 

fatores de proteção, mantendo os primeiros com níveis baixos e os segundos com níveis 

elevados, no sentido de garantir níveis mais altos de qualidade de vida à medida que os 

indivíduos vão envelhecendo. Quanto às políticas, estas desdobram-se em várias 

iniciativas, tais como: prevenir e reduzir a carga de deficiências em excesso, doenças 

crónicas e mortalidade prematura; reduzir os fatores de risco associados às principais 

doenças e aumentar os fatores que protegem a saúde durante a vida; desenvolver um 

contínuo de serviços sociais e de saúde acessíveis, económicos, de alta qualidade e 

adequados à terceira idade, que atendam às necessidades de homens e mulheres à 

medida que envelhecem; providenciar formação e educação aos cuidadores formais e 

informais (Ibidem).  

O pilar da participação faz alusão a um acolhimento e envolvimento das pessoas 

idosas em iniciativas ligadas ao mercado de trabalho, educação, emprego, saúde, 

políticas e programas sociais, apelando à sua participação em atividades 

socioeconómicas, culturais e espirituais, de acordo com as suas preferências, 

capacidades e necessidades, com o fito de torná-las mais ativas e produtivas à medida 

que envelhecem. Em termos de iniciativas, a Organização Mundial de Saúde (2002) 

propõe as seguintes: oferecer oportunidades de educação e de aprendizagem ao longo 
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da vida, reconhecer e possibilitar a participação ativa das pessoas em atividades de 

desenvolvimento económico, trabalho formal e informal e atividades voluntárias, e 

incentivar as pessoas a participar plenamente da vida comunitária. 

Por fim, o pilar da segurança preconiza ações e programas que vão de encontro 

às necessidades e direitos de segurança social, financeira e física dos idosos, dos seus 

cuidadores, família ou comunidade, de modo a salvaguardar a proteção e dignidade do 

idoso em situações de carências financeiras ou incapacidade de autoproteção. Quanto 

às iniciativas, estas subdividem-se nos seguintes itens: garantir a proteção, segurança e 

dignidade dos idosos, ao abordar os direitos e necessidades de segurança social, 

financeira e física das pessoas à medida que envelhecem, e reduzir as desigualdades nos 

direitos e necessidades de seguranças das mulheres mais velhas. 

 

 

2.2. O envelhecimento ativo numa perspetiva microssociológica – novos 

contributos 

 Rantanen et al. (2019) levaram a cabo um estudo científico em torno da temática 

do envelhecimento ativo, tendo como objetivo central o desenvolvimento de uma 

escala quantitativa para avaliação do mesmo entre idosos. A metodologia utilizada foi 

concebida por intermédio de um método multifásico, que compreendeu as seguintes 

fases: (1) seleção de um painel de especialistas de várias áreas, (2) um estudo piloto, (3) 

estudo de feedback de grupos focais e aplicação de inquéritos por questionários, (4) e 

um estudo de teste-reteste. A amostra compreendeu um total de 235 pessoas idosas, 

com idades entre os 60 e os 90 anos. O resultado final culminou com a elaboração de 

uma escala de envelhecimento ativo, patente da Universidade de Jyvaskyla onde os 

referidos autores colaboram, com 17 itens que abarcam as seguintes 4 dimensões: 

objetivos, capacidade, oportunidade e atividade. 

 De acordo com os autores (2019), a definição sobre envelhecimento ativo 

instituída pela Organização Mundial de Saúde em 2002 abrange aspetos que giram em 

torno da participação e valorização social do idoso, consubstanciado em políticas, 

programas e serviços estruturados para este fim. Contudo, acrescentam, é uma 
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definição que não tem aplicação direta ao indivíduo, ao não observar as dimensões de 

bem-estar e qualidade de vida dos mesmos. Assim, propõem uma definição centrada no 

indivíduo, considerando os seus objetivos pessoais, entendida como: “a busca por 

elementos de bem-estar por meio de atividades relacionadas aos objetivos, capacidades 

funcionais e oportunidades de uma pessoa” (Rantanen et, al. 2019). Esta definição 

engloba quatro dimensões centrais do envelhecimento ativo aqui preconizada: os seus 

objetivos (o que eles querem fazer), a sua capacidade funcional (o que eles são capazes 

de fazer), a sua autonomia (oportunidades percebidas para realizar as atividades 

valorizadas) e as suas atividades (o que eles realmente fazem).  

 À semelhança do estudo anterior, Marsillas et al. (2017) procurou desenvolver 

uma abordagem inovadora ao conceito de envelhecimento ativo, na tentativa de 

colmatar as diversas lacunas encontradas na literatura sobre o tema. As abordagens 

propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002) e a Comissão Europeia, na 

visão dos autores, centram a sua análise na população, através da contagem global dos 

idosos, e promovem elementos contextuais para aumentar as oportunidades de 

envelhecer ativamente.  

Os autores referem que os vários debates que têm surgido em torno desta 

temática têm revelado uma falta de concordância no que respeita à sua definição; por 

vezes, termos de definição e determinantes são combinados no mesmo estudo; algumas 

variáveis como apoio social, satisfação com a vida ou estilos de enfrentamento são 

usadas em diferentes estudos como componentes, determinantes ou até resultados do 

envelhecimento ativo; alguns estudiosos definem-no através de variáveis e status como 

saúde e funcionalidade físicas, estado cognitivo, afeto positivo e/ou relações sociais 

conforme percebidas pelos idosos; outros, ainda, referem variáveis mais processuais na 

sua definição, ao considerar a participação contínua em diferentes atividades, desde o 

mercado de trabalho, até ao envolvimento em atividades sociais e rotinas da vida diária. 

Importa ainda destacar os estudos que avaliam o envelhecimento ativo como uma 

variável dicotómica, construída em torno da saúde, ideia que acaba por restringir os 

idosos mais frágeis e/ou portadores de deficiências, o que, naturalmente, deixa de 

cumprir os princípios do envelhecimento ativo (Marsillas et al., 2017). 
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Uma segunda linha de análise tem em conta as atividades de lazer enquanto 

elemento central na definição do envelhecimento ativo, uma vez que a pesquisa 

dominante considera que somente as atividades produtivas, como sejam, os trabalhos 

remunerado e não remunerado, aportam valor social. Para uns autores (Cit. por 

Marsillas et al., 2017) o envolvimento produtivo formal não combina com todos os 

idosos, sendo que, quando libertados das responsabilidades da meia-idade, o lazer é 

uma forma de voltar a envolver-se com a vida. Para outros autores, diferentes padrões 

de atividades de lazer podem aumentar ou impedir a participação em atividades 

produtivas, como o voluntariado, levando à incompatibilidade de atividades. Há ainda 

estudiosos que atestam os benefícios da prática de atividades de lazer no melhoramento 

de estados físicos e cognitivos, compensação por perdas sociais, como a morte do 

parceiro (Ibidem). 

A terceira linha de debates, ainda segundo Marsillas et al., (2017), aponta a 

dicotomia entre atividades passivas e ativas, em que, geralmente, os hobbies, o 

desporto, viagens e atividades criativas são caraterizadas como mais ativas e, assim, 

promotoras do envelhecimento ativo. Este foco na participação ativa é parcialmente 

confirmado pelas próprias perceções das pessoas idosas, ao contrastarem o ser ativo 

com o ser passivo como justificativa para uma atitude de agência (Cit. por Marsillas et 

al., 2017, p. 2). Contudo, muitos idosos consideram que as atividades ditas “comuns” 

usualmente classificadas como passivas, designadamente, palavras cruzadas, são mais 

representativas do seu envolvimento com a vida. Além disso, algumas pessoas muito 

mais velhas passam mais tempo no lazer doméstico e relacionado com a família, 

mostrando uma certa mudança nas atividades pessoais à medida que envelhecem 

(Ibidem). 

Um outro aspeto relevante para a definição de envelhecimento ativo é a 

formação contínua dos idosos e o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, 

que receberam atenção especial de pesquisadores e formuladores de políticas (Cit. por 

Marsillas et al., 2017). De acordo com a literatura, a formação contínua constitui uma 

forma eficaz de envelhecer ativamente, devido ao seu papel salutar na promoção do 

bem-estar, por intermédio do desenvolvimento de contactos sociais e do adiamento do 
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aparecimento de problemas mentais associados ao envelhecimento. O uso das TIC é de 

suma importância, pois permite que os idosos permaneçam conectados à sociedade e 

às suas redes sociais, proporcionando-lhes melhores oportunidades cognitivas e 

compensando as perdas relacionadas com a idade (Ibidem). 

Do ponto de vista da medição, nos últimos anos foram desenvolvidos alguns 

instrumentos para medir o envelhecimento ativo. O Índice de Envelhecimento Ativo, 

criado pela Comissão Europeia e a Comissão Económica das Nações Unidas para a 

Europa (UNECE), tem como objetivo central a medição da quantidade de 

envelhecimento ativo a nível do país, com base em 22 indicadores, organizados em 

quatro níveis: emprego; participação na sociedade; vida independente saudável e 

segura; e capacidade e ambiente propício para o envelhecimento ativo (Ibidem).  

Os dados de cada indicador provêm de fontes de dados secundários de 28 países 

europeus, como o European Social Survey, e o mesmo dá indicação sobre a eficácia das 

estratégias existentes e aponta os elementos que podem ser aprimorados, de modo a 

aumentar as oportunidades de envelhecer ativamente. Contudo, destaca Marsillas et 

al., (2017), estas abordagens e os respetivos indicadores não podem ser utilizados ao 

nível do indivíduo, pois tendem para uma aplicação de caráter macro, em que o 

resultado fornecido é um construto baseado no número agregado de idosos. Autores 

como Tareque et al. (2013), (Cit. por Marsillas et al., 2017), desenvolveram ferramentas 

para medição ao nível individual, baseadas no modelo da OMS, utilizando os três 

determinantes do envelhecimento ativo: saúde (física e ausência de deficiências, além 

de atividades físicas), participação (família, mercado de trabalho e clubes/grupos) e 

segurança (física e financeira). As limitações deste índice centram-se no excessivo foco 

dado à saúde física, excluindo as dimensões cognitiva, afetiva e social (Ibidem). 

Assim, a abordagem preconizada por Marsillas et al., 2017 tem em linha de conta 

o desenvolvimento de um modelo de medição do envelhecimento ativo, 

fundamentalmente, focado no indivíduo, por intermédio do uso de duas variáveis: 

processuais e de status (relativas à saúde física, psicológica e social), que agrupam as 

dimensões mais importantes da literatura. Outra pretensão deste estudo recai sobre a 

necessidade de se explorar a relação entre o envelhecimento e a satisfação com a vida 
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e, por último, e não menos importante, a análise do efeito preditivo das estratégias de 

enfrentamento relacionadas com o envelhecimento ativo. 

 

2.3. A importância da animação sociocultural na promoção do 

envelhecimento ativo 

A premissa que corporiza as várias políticas públicas e sociais, consubstanciadas 

numa estratégia global que visa a implementação do envelhecimento ativo, assim como 

o aumento da pesquisa, investigação e intervenção nesta matéria, tem merecido a 

atenção de diversificados atores sociais, sobretudo nas sociedades onde se tem 

verificado o aumento dos níveis de longevidade. E é neste quadro concetual que a 

animação sociocultural ganha um destacado relevo na sua promoção.  

De modo a dar resposta aos inúmeros desafios que se colocam tanto às 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas nos cuidados da população sénior, assim 

como aqueles idosos que ainda não se encontram institucionalizados, Jacob (2013) 

apresenta-nos a sua visão teórica e profissional acerca da animação sociocultural de 

idosos. Neste sentido, a animação é referenciada como uma das “prioridades de todas 

as estruturas de acolhimento de pessoas idosas, que tomaram consciência da sua 

importância enquanto elemento determinante da qualidade de vida em 

estabelecimentos e que se integra no projeto de vida de uma instituição, preservando a 

autonomia dos residentes” (Ibidem, p. 19). Por outras palavras, “a animação representa 

um conjunto de passos com vista a facilitar o acesso a uma vida mais ativa e mais criativa, 

à melhoria nas relações e na comunicação com os outros, para uma melhor participação 

na vida da comunidade de que se faz parte, desenvolvendo a autonomia pessoal” 

(Ibidem, p. 25). Denota-se, portanto, um cuidado em abarcar um conjunto de dimensões 

bastante diversificado na sua definição, assumindo-se como um incentivo contínuo ao 

nível da história de vida afetiva, mental e física da pessoa idosa (Ibidem).  

Segundo Jacob (2013), a génese do conceito de animação sociocultural situa-se 

nos anos 60, no continente europeu, e o seu princípio de atuação assenta numa 

“intervenção dialética dos indivíduos e dos grupos com o seu meio e sobre si mesmo, 
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contribuindo para uma melhoria da qualidade de vida” (p. 19), podendo organizar-se 

em quatro categorias fundamentais, designadamente, (1) difusão cultural (incentivar o 

gosto pelas formas culturais, científicas e do conhecimento), (2) atividades artísticas não 

profissionais (desenvolver os talentos e as capacidades artísticas e criativas das pessoas 

através da sua prática), (3) atividades lúdicas (a animação por divertimento, lazer, 

desporto ou convívio) e, por fim, (4) atividades sociais (promover a participação das 

pessoas nos movimentos cívicos, sociais, políticos ou económicos). Apesar de considerar 

que não existe uma animação especificamente pensada para os seniores, este autor 

reconhece, no entanto, que “o trabalho com idosos requer uma adaptação destas 

atividades no que concerne à velocidade, à duração, aos locais e às referências culturais 

e sociais destas (...)” (p. 23), através da apreciação de três fatores: o ritmo (normalmente 

mais lento), os interesses (que devem ser do agrado dos indivíduos envolvidos) e a 

acessibilidade (adaptação das atividades em função das limitações físicas e/ou 

cognitivas dos idosos). 

Por seu turno, Antunes e Leandro (2016), dão-nos uma visão acerca da 

importância da educação na terceira idade, enquanto promotora do envelhecimento 

ativo. Assim, e olhando para aquilo que são as virtualidades da animação sociocultural, 

as autoras esclarecem que esta, “enquanto conjunto de métodos e técnicas de 

intervenção social, assumiu um papel preponderante, orientada para transformar a vida 

social desta população, através da promoção da motivação e participação ativa nas 

atividades, despertando todas as potencialidades dos elementos dos grupos, enquanto 

atores sociais” (p. 134).  

Numa primeira abordagem, as autoras destacam a proposta elaborada com base 

no Programa Feuerstein, um método de estimulação cognitiva, desenvolvido 

cientificamente enquanto metodologia de intervenção junto da população idosa. Ao ser 

designado como “aprendizagem mediada”, este método socorre-se de um mediador, 

quer isto dizer, um profissional devidamente qualificado, que medeia a atuação entre o 

idoso e o estímulo, de modo a influenciar a experiência percetiva do idoso. Ou seja, esta 

intervenção tem como propósito fundamental “transformar o estímulo, de acordo com 

as necessidades do mediado, o idoso, e dos objetivos do mediador” (Ibidem, p. 25).  
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Tendo como função primordial travar a deterioração das funções cognitivas das 

pessoas com 65 anos ou mais, por intermédio da estimulação e ativação das suas 

funções cognitivas, este procedimento vem, precisamente, reforçar a ideia de que 

“envelhecer não é sinónimo de perda das funções e capacidades cognitivas e 

intelectuais, considerando que a perda cognitiva com a idade não é uma fatalidade que 

a pessoa que envelhece e os seus familiares devam aceitar passivamente, pois a 

inteligência humana é dinâmica, flexível e capaz de responder às intervenções positivas 

de outro ser humano (Ibidem, p. 12). Assim, o conceito de inteligência, segundo o 

método de Feuerstein, é concebido como “a capacidade de o indivíduo usar a 

experiência prévia na adaptação a situações novas (Ibidem, p. 20), conceção esta que 

antecipa as vivências do mundo externo enquanto fatores preponderantes na sua 

construção e não na pessoa em si; esta noção remete-nos para aquilo a que Feuerstein, 

o autor do método, designou como “modificabilidade cognitiva estrutural”.  

Num segundo momento, Antunes e Leandro (2016) apresentam-nos a perspetiva 

da relevância da educação na terceira idade propriamente dita, considerada como um 

grande aliado na promoção do envelhecimento bem-sucedido. Assim, este género de 

metodologia é descrito “como um instrumento que favorece o conhecimento e a 

adequação às alterações inerentes a esta fase da vida, sendo, por isso, um fator 

promotor de bem-estar e qualidade de vida, ao preparar para uma outra forma de 

significar, entender, viver e conviver com o envelhecimento” (Ibidem, p. 13). Assim, a 

educação ao longo da vida, materializada através da realização de atividades de 

ocupação dos tempos livres, é perspetivada como promotora do envelhecimento ativo, 

na medida em que esta deverá “contribuir para a promoção da autonomia, para a 

compreensão das mudanças que ocorrem ao longo do desenvolvimento, preparando os 

idosos para enfrentar os novos desafios que vão surgindo e, ainda, para o 

desenvolvimento das capacidades dos adultos através da realização de novas 

atividades” (ibidem, p. 178). 

Ainda no quadro da educação ao longo da vida, Narushima et al. (2018), após 

analisarem a associação entre a duração da participação de idosos em cursos não 

formais públicos no Canadá e o seu nível de bem-estar psicológico, revelaram que a 
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participação contínua na aprendizagem não formal pode favorecer o alcance do bem-

estar psicológico dos idosos. Assim, de acordo com os autores, a aprendizagem ao longo 

da vida, baseada na comunidade, fornece aos alunos mais velhos, mesmo aqueles que 

são mais vulneráveis, uma estratégia compensatória para fortalecer as suas 

capacidades, permitindo que sejam autónomos na sua vida quotidiana e, por 

conseguinte, contribuir para o desenvolvimento de sociedades mais inclusivas e 

equitativas (Narushima et al., 2018).  

Ribeiro e Paúl (2018) incluíram na análise do envelhecimento ativo a importância 

da gerontologia educativa, os contributos ao nível da prática de atividades físicas 

enquanto dimensão relevante para a sua conceção, bem como a pertinência da 

alimentação saudável e equilibrada, o estímulo cognitivo, entre outras distintas 

temáticas igualmente fundamentais para a sua leitura.  

Do ponto de vista da prática física, esta é apresentada como “uma das ações mais 

importantes para promover o envelhecimento ativo, contribuindo para prevenir 

doenças, manter o funcionamento cognitivo e providenciar a integração na sociedade” 

(Cit. por Ribeiro, Paúl, 2018, p. 16). O processo de envelhecimento em termos biológicos 

provoca alterações do ponto de vista físico, que podem comprometer a mobilidade do 

indivíduo e, por consequência, a realização de atividade física, tais como problemas de 

saúde em geral, sobrepeso ou até mesmo situações de quedas, que, aliás, são bastante 

frequentes nesta faixa etária, o que pode conduzir, naturalmente, a uma condição de 

sedentarismo de longa duração. No entanto, “se, por um lado, a prática de atividade 

física está intimamente ligada a um envelhecimento saudável, é na inatividade que está 

a origem de muitas patologias, sobretudo aquelas normalmente associadas ao processo 

de envelhecimento” (Cit. por Ribeiro, Paúl, 2018, p. 16).  

Neste contexto, são inúmeras as vantagens apontadas na adoção de um estilo 

de vida fisicamente ativo, desde a diminuição de sentimentos de aborrecimento e tédio, 

muito frequentes na idade da velhice, sensação de bem-estar, redução do risco de várias 

patologias, ajuda na prevenção e controlo da diabetes, limitação dos níveis de 

colesterol, diminuição da tensão arterial, melhoramento do sono, do funcionamento do 

sistema imunitário, entre outras. Contudo, numa nota mais crítica, Bird et al. (2009) 
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destacam a existência de algumas barreiras pessoais que podem contrapor-se à 

promoção da atividade física entre os idosos, designadamente problemas de saúde, a 

falta de energia para se exercitar, o cansaço ou baixa motivação. Concluíram, os autores, 

que “perceptions of health and safety strongly influenced physical activity behaviour, 

more so than the external” (Bird et al., 2009, p. 1275). 

A perspetiva da alimentação saudável e equilibrada é destacada como 

“indissociável do envelhecimento ativo, alertando para a relação direta entre o estado 

de fragilidade nutricional (estádios iniciais) ou o estado de malnutrição (estádios mais 

avançados, quer de obesidade quer de desnutrição) das pessoas mais velhas e o 

aumento do risco do declínio funcional cognitivo” (Cit. por Ribeiro, Paúl, 2018, p. 50). 

Esta é igualmente associada ao aumento da qualidade de vida, a diminuição do risco de 

contração de enfermidades caraterísticas do envelhecimento humano, tais como as 

doenças neurodegenerativas, cardiovasculares, endócrinas e osteoarticulares (Ibidem). 

Geralmente, o processo de envelhecimento acarreta um conjunto de alterações ao nível 

das necessidades energéticas, da prática de desporto ou de atividade física, assim como 

a perda muscular, o que, naturalmente, eleva a alimentação variada e equilibrada a um 

patamar de destaque e que “assegure as necessidades energéticas diárias em 

macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas e gorduras) e em micronutrientes 

(vitaminas e sais minerais), bem como as necessidades hídricas diárias, não implicando 

que abdique das refeições de que tanto gosta ou que passe a comer sempre os mesmos 

alimentos” (Ribeiro, Paúl, 2018, p. 51). 
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3. Capítulo III – O projeto de estágio  

O presente capítulo reúne informação concernente à trajetória histórica e 

institucional da Santa Casa da Misericórdia do Porto, a sua estrutura legal e orgânica, 

assim como as suas distintas áreas de intervenção. Seguidamente, será feita uma 

apresentação de uma das suas unidades, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

São Lázaro – ERPI São Lázaro – a instituição em que decorreu o estágio. Por fim, e não 

menos importante, finalizaremos o capítulo com uma incursão sobre a prática da 

Sociologia em contexto de ERPI, culminando com uma descrição das atividades que 

deram corpo à elaboração do presente relatório. 

 

3.1. A Santa Casa da Misericórdia do Porto 

Fundada a 14 de março de 1499 e edificada na Ordem Jurídica Canónica, a 

Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia do Porto, comumente reconhecida como 

a Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), integra o conjunto de instituições 

designadas, do ponto de vista legal e jurídico, por IPSS – Instituições Particulares de 

Solidariedade Social – e assume-se como uma organização de caridade e assistência 

social, de fins filantrópicos e de utilidade pública3, enquadrada no âmbito da economia 

social.  

Erigida sob a influência da Igreja Católica, a SCMP mantém, até a atualidade, uma 

relação de grande proximidade com as entidades e valores religiosos, ao apresentar-se 

como uma associação de fiéis, “com o objetivo de satisfazer carências sociais e praticar 

atos de culto católico, de harmonia com o espírito tradicional, enformado pelos 

princípios da doutrina e moral cristã (SCMP, 2017, p. 5). Toda a atividade que desenvolve 

ao nível social baseia-se na prática das “14 obras de Misericórdia, tanto espirituais como 

corporais, interpretadas à luz (...) da igreja e da cultura da solidariedade” (Ibidem), tendo 

como missão a disponibilização “aos seus clientes, beneficiários e irmãos (denominação 

 

3 Informação disponibilizada no site oficial da SCMP, que pode ser acedido através do link 
https://www.scmp.pt/pt-pt/instituicao/instituicao-homepage  

https://www.scmp.pt/pt-pt/instituicao/instituicao-homepage
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conferida aos sócios) soluções integradas e inovadoras na prestação de serviços 

humanizados, pautados pela excelência e por elevados níveis de qualidade e ética 

profissional, assegurando a melhoria das condições e da qualidade de vida da 

comunidade em geral, e em particular dos mais desfavorecidos”4.  

Sendo parte integrante da União de Misericórdias Portuguesas, e num plano 

mais alargado, das restantes misericórdias distribuídas pelo território nacional, a SCMP 

pretende ser uma instituição de referência na oferta de respostas e soluções integradas 

na área da solidariedade social5, ao intervir em distintos domínios, designadamente, ao 

nível da ação social (com projetos direcionados ao atendimento à comunidade, apoio a 

pessoas idosas, proteção e autonomização de vítimas de violência doméstica, população 

sem-abrigo e em emergência social, crianças e jovens em risco, projetos de inovação 

social, banco de voluntariado), saúde, educação, ensino especial, juventude, justiça, 

cultura e lazer.  

No plano do apoio a pessoas idosas, facto que motivou a elaboração do presente 

trabalho de intervenção, a SCMP constitui-se como uma das principais entidades 

vocacionadas à oferta de serviços geriátricos, com soluções inovadoras, eficientes e 

elaboradas à medida das necessidades de pessoas com mais de 65 anos6. No plano do 

envelhecimento ativo, tem apostado na investigação e implementação de respostas 

pioneiras, assinaladamente, com a instituição de parcerias com diversas entidades de 

referência, de modo a proporcionar um envelhecimento saudável e sustentável aos seus 

clientes7.  

A disposição orgânica da SCMP conta com três Estruturas Residenciais para 

Pessoas Idosas (ERPI), certificadas pela norma NP EN ISO 9001:2015, especificamente, a 

ERPI Nossa Senhora da Misericórdia do Porto, a ERPI São Lázaro e a ERPI Pereira de Lima. 

Com uma capacidade global para cerca de 180 alojamentos, o conjunto das três ERPI´s 

 

4 Disponível no site oficial da SCMP que pode ser consultada pelo seguinte link: https://www.scmp.pt/pt-
pt/instituicao/missao-e-valores_5  
5 Ibidem. 
6 Informação disponível em https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/apoio-a-idosos_5  
7 Ibidem. 

https://www.scmp.pt/pt-pt/instituicao/missao-e-valores_5
https://www.scmp.pt/pt-pt/instituicao/missao-e-valores_5
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/apoio-a-idosos_5
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“destinam-se a indivíduos seniores, com autonomia ou em situação de perda de 

independência/autonomia, beneficiando da intervenção de equipas técnicas 

multidisciplinares, com profissionais experientes, que proporcionam um apoio 

biopsicossocial e cuidados de saúde”8. A sua carteira de serviços inclui alimentação e 

nutrição, cuidados de higiene e conforto pessoal, lavandaria, enfermagem, fisioterapia, 

psicologia, acompanhamento médico com especialidades (cardiologia, psiquiatria e 

clínica geral), animação sociocultural, acompanhamento técnico e serviços religiosos. 

 

3.1.1. A entidade acolhedora – ERPI São Lázaro  

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas de São Lázaro, designada por ERPI 

São Lázaro, é uma unidade de resposta social que integra a vertente do alojamento 

coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que são prestados cuidados de 

saúde e atividades de apoio social, por um lado, a pessoas com 65 anos ou mais, que  

por razões familiares, situação de dependência, isolamento, solidão ou insegurança não 

reúnem condições para permanecer em residência própria e, por outro lado, a 

indivíduos com idade inferior a 65 anos que, por razões excecionais e devidamente 

justificadas, necessitem de um acompanhamento permanente e/ou vivência em lares. 

Em circunstâncias pontuais, são, identicamente, admitidas pessoas que necessitem de 

hospedagem resultante da ausência, impedimento ou necessidade de descanso do 

cuidador ou em caso de férias dos familiares (Regulamento Interno ERPI São Lázaro, 

2019). 

O alojamento coletivo, acima referenciado, integra um conjunto de três 

tipologias, para as quais os clientes (designação usada pela ERPI para se referir aos 

idosos) são encaminhados, em função dos critérios definidos durante o processo da sua 

admissão, designadamente, o alojamento ao abrigo do Acordo de Cooperação com o 

Instituto da Segurança Social (com capacidade para 50 vagas), o alojamento fora do 

Acordo de Cooperação, intitulado Extra-Acordo (com capacidade para 27 idosos) e o 

 

8 Informação disponível em https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/estrutura-residencial-para-pessoas-
idosas-erpi  

https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/estrutura-residencial-para-pessoas-idosas-erpi
https://www.scmp.pt/pt-pt/acao-social/estrutura-residencial-para-pessoas-idosas-erpi
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alojamento fora do Acordo de Cooperação, disposto em Unidades Habitacionais, 

individuais ou duplas, as denominadas Residências Privadas (com capacidade para 34 

utilizadores).  

Os dois primeiros géneros de alojamento funcionam por intermédio de um 

acordo entre a SCMP e o Instituto da Segurança Social, através da atribuição de um 

financiamento aos clientes sinalizados pelo ISS, que apresentam uma condição social e 

financeira incapaz de suportar a sua estadia na ERPI. Deste modo, o ISS atribui uma 

Comparticipação Familiar Mensal (CFM), delimitada pela aplicação de uma percentagem 

sobre o rendimento mensal anual de cada cliente, baseando-se na condição funcional 

deste e nos normativos do referido instituto.  

Para o cálculo da CFM são tidos em conta os rendimentos dos clientes advindos 

de pensões (velhice, invalidez, sobrevivência, aposentação, reforma, as rendas 

temporárias ou vitalícias, as prestações a cargo de companhias de seguros ou de fundos 

de pensões e as pensões de alimentos), de prestações sociais (exceto as atribuídas por 

encargos familiares e por deficiência), prediais, de capitais e outras fontes de 

rendimentos que se considere relevantes. Importa ainda ressaltar que as despesas com 

medicamentos, compras de fraldas e outros consumos extraordinários não são 

abrangidos pela CFM, sendo da integral responsabilidade do cliente ou dos respetivos 

representantes legais e/ou familiares. 

Por seu turno, o alojamento disposto em Residências Privadas, não tendo 

qualquer comparticipação do ISS, os encargos decorrentes são da inteira 

responsabilidade dos usuários e/ou os respetivos familiares e representantes legais, 

bem como todas as despesas extraordinárias, como a compra de fraldas e 

medicamentos ou o uso de transportes. 

A ERPI São Lázaro rege a sua atuação baseada na implementação de princípios 

como a qualidade, eficiência, humanização e respeito pela individualidade do cliente, 

interdisciplinaridade de equipas e profissionais especializados, avaliação integral das 

necessidades do cliente e pela promoção da funcionalidade e da autonomia destes 

últimos. Em resultado, toda a atividade desenvolvida é suportada no alcance dos 
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seguintes objetivos: (1) proporcionar serviços permanentes e adequados às 

necessidades biopsicossociais do cliente; (2) assegurar a satisfação das necessidades 

básicas do cliente; (3) assegurar um atendimento individual e personalizado, em função 

das necessidades específicas do cliente; (4) contribuir para a estimulação de um 

processo de envelhecimento ativo; (5) combater as situações de abandono e 

isolamento; (6) promover o aproveitamento de oportunidades para a saúde, 

participação e segurança e no acesso à continuidade de aprendizagem ao longo da vida 

e o contacto com as novas tecnologias úteis; (7) contribuir para a conciliação da vida 

familiar e profissional do agregado familiar; (8) promover o envolvimento e 

competências da família; (9) promover estratégias de manutenção e reforço da 

funcionalidade, autonomia e independência, de autocuidado e da autoestima e 

oportunidades para a mobilidade e atividade regular, tendo em atenção o estado de 

saúde e recomendações médicas; (10) fomentar um ambiente calmo, confortável e 

humanizado; (11) promover a intergeracionalidade; (12) promover os contactos sociais 

e potenciar a integração social; (13) promover a interação com ambientes estimulantes, 

promovendo as capacidades, a quebra da rotina e a manutenção do gosto pela vida.  

Analisando, de seguida, os serviços prestados, bem com as atividades 

desenvolvidas na ERPI, importa destacar que esta dispõe de um  leque bastante 

completo, com vista a colmatar as necessidades dos idosos, na sua integralidade, 

designadamente, (a) alojamento, (b) cuidados de higiene e conforto pessoal, (c) 

alimentação adequada às necessidades do cliente, respeitando as prescrições médicas, 

(d) cuidados médicos e de enfermagem, nas valências existentes no Serviço de Medicina 

Social da SCMP, (e) tratamento de roupas pessoais, (f) higiene e manutenção dos 

espaços, (g) atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais, (h) 

apoio no desempenho das atividades de vida diária, (i) administração farmacológica, 

quando prescrita, (j) assistência espiritual/religiosa. Com um horário de funcionamento 

permanente (24h por dia), as instalações físicas são constituídas por seis pisos, com 

cinco elevadores e existem, ainda, três capelas, cinco salas de convívio, um salão 

multiusos, dois refeitórios e duas bibliotecas. 
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A ERPI dispõe ainda de um conjunto de serviços (não incluídos na CFM para os 

clientes encaminhados pelo ISS), mas que podem ser usufrutuados mediante 

pagamento, mormente, consultas de especialidade médica, atividades culturais e de 

lazer externas, serviços de cabeleireiro, manicura, pedicura, serviço de transporte e 

acompanhamento ao exterior, entre outros. 

Ao nível da sua composição profissional, a ERPI São Lázaro, à data do estágio, 

contava com uma equipa técnica multidisciplinar, apta a intervir em qualquer situação, 

de modo a dar resposta integrada às necessidades dos idosos. Assim, da sua estrutura 

orgânica fazem parte a diretora técnica, uma educadora social, uma professora de 

movimento responsável pelas atividades de animação sociocultural, uma fisioterapeuta, 

dois médicos, uma enfermeira coordenadora, cinco enfermeiros, uma dietista, oito 

ajudantes de enfermaria, trinta e dois ajudantes de lar, uma encarregada de serviços 

domésticos, uma encarregada de setor, duas administrativas, dois porteiros, um 

telefonista, quatro cozinheiras, duas lavadeiras e uma costureira. 

 

3.2. A experiência de estágio – a prática da Sociologia em contexto de 

ERPI 

A organização acolhedora do estágio foi a Estrutura Residencial para Pessoas 

Idosas São Lázaro, conforme anteriormente referido, e está situada na Rua das 

Fontaínhas, nº 82, na cidade do Porto. O mesmo decorreu entre os meses de novembro 

de 2019 a março de 2020, totalizando, deste modo, 442 horas. Importa referir que os 

sete meses de estágio inicialmente previstos (novembro de 2019 a maio de 2020) não 

foram concluídos, devido ao contexto de pandemia (Covid-19) que se verificou em todo 

o mundo, tendo culminado, por sua vez, na implementação do estado de emergência 

em Portugal, a partir do mês de março do corrente ano. Esta decisão teve um impacto 

imediato na continuidade do estágio, que ficou interrompido a 09 de março e que, 

consequentemente, afetou os objetivos a que nos propusemos inicialmente. 

Esta experiência enquadrou-se numa necessidade pessoal de iniciação à prática 

profissional da Sociologia em contexto de ERPI, na tentativa de fazer jus ao 



62 
 

entendimento de João Ferreira de Almeida (1994) daquilo que é um dos principais 

contributos sociais da Sociologia: “compreender as práticas, as representações, as 

instituições e os papéis sociais em função do sistema de relações que constitui a 

sociedade, isto é, reconduzir o que os agentes sociais (coletivos ou individuais) dizem, 

pensam e fazem à sua posição social, logo aos seus interesses, saberes e recursos” (p. 

215). Com isto pretendeu-se, no essencial, dar corpo à extensa vertente teórica 

relacionada com a temática do envelhecimento adquirida nos dois anos de formação, 

com o propósito de estabelecer um paralelismo entre a teoria e a prática, ainda de que 

modo não tão exploratório. 

Numa tentativa de dar resposta à pertinente questão apontada por António 

Firmino da Costa (2004) “será a Sociologia, em si mesma, profissionalizável”? (p. 42), 

apesar dos divergentes pontos de vista, em grande medida relacionados com a trajetória 

de implementação e de afirmação da própria ciência na sociedade portuguesa, é 

oportuno afirmar que, de facto, o espaço laboral do sociólogo, claramente, já não se 

compagina somente com o ambiente académico e de investigação.  

Com efeito, “atualmente, para além da universidade, que já não é o setor 

maioritário, os sociólogos portugueses estão significativamente profissionalizados em 

múltiplos departamentos da administração central, nas autarquias, nas empresas e 

noutras instituições” (Machado, 1996, p. 43.). São, portanto, profissionais de distintos 

ramos da Sociologia, que se distribuem por diversos setores de atuação e organizações, 

entre o público e o privado, que vão, cumulativamente, assumindo lugares de destaque 

e primazia, que no passado era atribuído a outras profissões (Machado, 1996). Esta 

diversidade de trajetórias, que se revelam, por um lado, numa maior ou menor 

mobilização de competências e saberes sociológicos e, por outro lado, numa maior ou 

menor identificação com as culturas profissionais de “associação” e “dissociação” se 

repercutem no modo como estes exercem e experienciam a Sociologia no seu dia-a-dia 

(Costa, 2004). Aqui predomina, essencialmente, uma relação formação-profissão 

multívoca, em que a formação não corresponde, de forma direta e óbvia, a um papel ou 

função profissionais, o que possibilita, evidentemente, “o desenvolvimento de 
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estratégias de profissionalização dirigidas a uma pluralidade, mais ou menos alargada, 

de atividades profissionais qualificadas” (Costa, 2004, p. 48). 

O contacto primário com a dinâmica laboral da ERPI teve como mote primordial 

a mobilização dos saberes e competências sociológicas, constantemente acompanhadas 

de empenho e dedicação, mas, sobretudo, de dúvidas e frequentes questionamentos 

sobre o que é ser-se sociólogo em ambiente de lar, onde impera a forte e vincada 

presença da educação social, enquanto ciência que “melhor” compreende as 

especificidades da população idosa. Ainda assim, o reconhecimento da importância da 

Sociologia, aliada a um ambiente multidisciplinar, foi bastante evidente e valorizada 

durante todo o percurso do estágio, não tendo sentido qualquer evento 

“discriminatório” por parte da equipa técnica.  

No que se refere à designação profissional, tal como refere Firmino na Costa 

(2004), assistiu-se a uma convergência, tendo sido, de imediato, apresentada como “a 

nossa estagiária de Sociologia”. Assim, as primeiras semanas de trabalho ficaram 

marcadas pela dinamização de momentos de interação e de familiarização com a equipa 

técnica, com os residentes da ERPI e, também, pelo reconhecimento do espaço físico, 

que, aliás, pela sua dimensão e especificidades arquitetónicas, obrigaram a um vaivém 

constante.  

A interação com a equipa técnica foi assinalada, logo no primeiro mês de estágio, 

através da participação numa reunião de equipa multidisciplinar; aqui foi possível 

perceber de que modo é feita a monitorização das necessidades de cada residente, no 

que respeita à sua saúde física, emocional, o seu grau de adesão às atividades de 

animação e de interação com os restantes idosos, a sua alimentação, entre outras 

dimensões igualmente relevantes, no sentido de se atender, de modo integrado, às 

necessidades de cada um dos idosos.  

Por indicação da minha orientadora do estágio, participei ainda em três ações de 

formação, ministradas internamente entre os meses de novembro e dezembro de 2019, 

designadamente, a Metodologia Humanitude, Posicionamento, Mobilidade e 

Transferência e Comunicação na Doença Avançada, que seguramente, serviram de 
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complemento aos conhecimentos sociológicos primários e permitiram um 

aperfeiçoamento em termos de competências técnicas no que respeita aos cuidados da 

população idosa. 

Já a interação com os residentes ou clientes foi possível através do 

estabelecimento de contactos e conversas informais com os mesmos e, também, pela 

participação nas atividades de animação, realizadas interna e externamente. Uma 

convivência frequente com esta população é de suma importância, no sentido de se 

ganhar a sua confiança, progressivamente, e afastar qualquer evento ou situação que 

possa colocar em causa a boa relação já alcançada, e, por consequência, os objetivos do 

trabalho.  

Na etapa seguinte, foi iniciado o processo de recolha de dados, por intermédio 

da produção e aplicação de um guião de entrevista estruturado de diagnóstico aos 

idosos, visando a elaboração de duas atividades de animação sociocultural. Por força da 

situação epidemiológica em que o país se viu, entretanto, mergulhado, apenas foi 

possível entrevistar um reduzido número de idosos, uma vez que a entrada de 

estagiários e de visitantes nos lares de terceira idade foi imediatamente interdita 

durante os primeiros meses de pandemia. 
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4. Capítulo IV – Metodologia e estratégia de investigação 

 Findada que está a exposição do panorama concetual e do estado da arte no que 

concerne a problemática do envelhecimento demográfico, importa agora proceder à 

apresentação do processo metodológico sobre o qual se materializou a referida 

pesquisa, observando que “falar de metodologia da pesquisa empírica é falar dos 

processos e dos instrumentos de trabalho, dos procedimentos teóricos à 

implementação dos dispositivos técnicos, a que recorrem os sociólogos para conhecer 

e dar a conhecer a realidade social” (Almeida, 1994, p. 193). Assim, no presente capítulo 

serão elucidadas as indicações metodológicas que nortearam a prossecução dos 

objetivos definidos para este trabalho. Cada um dos objetivos desdobrou-se em tarefas, 

alinhadas às fases em que ocorreu a pesquisa, que serão identificadas e, devidamente, 

justificadas, bem como os respetivos instrumentos designados para a recolha dos dados 

em cada uma das respetivas fases. 

 Antes de mais, refira-se que a opção metodológica recaiu sobre o paradigma 

qualitativo. Tendo este trabalho como objetivo central o desenvolvimento de 

estratégias de animação sociocultural como via de promoção de envelhecimento ativo 

assente numa cultura de inclusão e participação do idoso no processo de 

envelhecimento bem-sucedido, interessava, sobretudo, adotar uma abordagem 

interpretativa e compreensiva, consubstanciada no paradigma de investigação-ação, 

partindo do pressuposto de que “we conduct qualitative research when we want to 

empower individuals to share their stories, hear their voices, and minimize the power 

relationships that often exist between a researcher and the participants in a study” (Cit. 

por Creswell, 2007, p. 40).  

Com esta metodologia intensiva pretendeu-se auscultar as opiniões dos 

residentes da ERPI em relação a um conjunto de itens, a fim de se corporizar as suas 

visões e perceções genuínas, a reflexividade do pesquisador, uma narração e 

interpretação profundas e complexas acerca do problema, e consequentemente, um 

estudo que agrega valor à literatura (Ibidem, 2007). E é precisamente esta voz dos 

participantes que se quis ouvir, no seio do seu contexto habitual, de modo a ser 
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elaborado um produto final que vá de encontro às suas reais necessidades, capacidades 

e aspirações em termos de indicadores de qualidade de vida e que sejam uma mais-valia 

à sua vivência, assim como à instituição na sua implementação.  

Num primeiro momento, e de modo a dar resposta ao primeiro objetivo deste 

trabalho – dinamização de momentos de interação com a equipa técnica e com os 

residentes da ERPI, tendo em vista a conceção e preparação de atividades de 

dinamização sociocultural e de animação, – as atividades desenvolvidas visaram a 

familiarização e ambientação, não só com a equipa técnica (através da participação em 

reunião mensal multidisciplinar, por exemplo), assim como com toda a estrutura física 

e o modo de funcionamento da ERPI, por intermédio da leitura do regulamento interno. 

A interação com os utentes foi estabelecida, por um lado, através do contacto direto 

com estes, nomeadamente por momentos de conversas informais e apresentação do 

propósito da minha estadia na ERPI e, por outro lado, através da participação nas 

atividades de animação sociocultural, conjuntamente com a animadora sociocultural e 

a educadora social.  

Neste contexto, a observação participante foi a técnica adotada para o alcance 

deste objetivo, na perspetiva de que aos sociólogos interessa, antes de mais, estudar os 

comportamentos, as suas estruturas “e os sistemas de relações sociais que os fazem 

funcionar e mudar, e não os comportamentos, por si só, das unidades que os 

constituem” (Quivy, Campenhoudt, 2008, p. 159). Para tal, foi elaborada uma grelha de 

observação com o fito de se obter uma caraterização/perfil, mais ou menos integral dos 

idosos, nomeadamente, em termos sociodemográficos, observância do grau de 

dependência, das suas perceções acerca do processo de envelhecimento em contexto 

de ERPI, das suas preferências e grau de aceitação e participação nas atividades e 

passatempos atualmente disponibilizados, assim como os aspetos que consideram ser 

menos positivos na vivência em lar. Como nota Peretz (2000) “o objetivo da observação 

é encontrar um significado sociológico para os dados recolhidos, classifica-los e avaliar 

o seu grau de generalidade” (p. 15). Nesta fase inicial era importante conhecermos o 

público-alvo e o modo como estes se relacionam diariamente, conhecer as suas histórias 

de vida, ganhar a sua confiança para que, posteriormente, pudéssemos, então, proceder 
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à elaboração do instrumento de recolha de informação mais sistematizado, 

consubstanciado na importância de se trabalhar com as pessoas e não para as pessoas. 

Em termos de duração, esta etapa decorreu na fase inicial do estágio, entre os meses de 

novembro e dezembro de 2019. 

 Por conseguinte, a fase de diagnóstico, conducente à conceção de um plano de 

atividades de animação sociocultural – o segundo objetivo – radicou num exercício de 

mapeamento de necessidades e expectativas dos residentes na ERPI. Uma intervenção 

baseada na participação e inclusão deve ser, obrigatoriamente, pensada envolvendo, 

desde o primeiro momento, todos os atores que serão diretamente afetados por esta 

mesma intervenção. E esta é, precisamente, a singularidade deste projeto, ao pensar as 

oportunidades de envelhecimento ativo de acordo com a visão dos destinatários, 

distanciando-se daquilo que são as premissas unicamente elaboradas ao nível macro e 

que, de certo modo, podem descurar as especificidades do público-alvo, quer sejam a 

nível pessoal, quer sejam mais ao nível dos aspetos normativos e contextuais da própria 

instituição, neste caso em concreto.  

Para assistir a esse mapeamento procedeu-se à elaboração de um questionário 

que integrou uma combinação de várias escalas geriátricas e se recolheu, igualmente, 

um conjunto de dados de caraterização sociodemográfica dos residentes da ERPI, com 

o intuito de se proceder à identificação do perfil sociodemográfico, psicológico, 

funcional e social dos idosos residentes na ERPI São Lázaro. Importa referir que os 

resultados atinentes aos dados de caraterização sociodemográfica foram coletados a 

partir da base de dados dos residentes da ERPI, que foi prontamente disponibilizada pela 

direção e não diretamente aos mesmos. Esta opção metodológica foi de imediato 

considerada, atendendo à inexperiência da investigadora no domínio de matérias sobre 

a população idosa, que permitisse, em tempo útil, uma avaliação, por exemplo, do nível 

de dependência física dos mesmos. Uma segunda razão desta tomada de decisão está 

relacionada com a perda cognitiva que alguns idosos apresentam, situação que poderia 

comprometer a fiabilidade e veracidade dos dados. 

Caraterizando estas escalas geriátricas, a primeira remete para a escala de 

envelhecimento ativo da Universidade Jyvaskyla (Rantanen et al., 2019) que procura 
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medir o estado individual em termos de envelhecimento ativo a partir da consideração 

de quatro dimensões principais: objetivos (o que o indivíduo quer), capacidade funcional 

(o que o indivíduo consegue fazer), autonomia (oportunidades percebidas para realizar 

atividades valorizadas) e atividades (o que o indivíduo efetivamente faz). A segunda 

escala leva-nos para o Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI), que dispõe de uma 

escala com vinte afirmações, em que o idoso concorda ou discorda com cada uma delas, 

em relação à forma como se sentiu na última semana e que nos permite medir o estado 

mental das pessoas em relação ao envelhecimento e à sua vida. A terceira escala 

orienta-se para a Escala de Depressão Geriátrica de Yesavage – versão curta, do Núcleo 

de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (GERMI), que tem 

como finalidade o rastreio da depressão, ao avaliar os aspetos cognitivos e 

comportamentais dos idosos. A quarta escala diz respeito à escala de envelhecimento 

ativo proposta por Marsillas et al., (2017), que integra um conjunto de variáveis 

processuais e de status conducentes à avaliação da satisfação com a vida dos idosos e o 

papel preditivo dos estilos de enfrentamento no envelhecimento ativo. Por último, a 

escala de satisfação com a vida (Diener, E. et al., 1985) composta por cinco frases, em 

que cada indivíduo concorda ou discorda com cada uma delas, e que avalia o estado 

global de satisfação do indivíduo em relação à sua vida.  

Em termos amostrais e de população-alvo, não foi definido um universo 

estruturado, partindo do pressuposto de que as entrevistas seriam realizadas ao 

número máximo possível de idosos, de modo a cobrir a quase totalidade dos residentes 

da ERPI.  

Seguidamente, seria realizada uma entrevista coletiva para o mapeamento de 

contextos e preferências, com a finalidade de se obter maior robustez nos dados 

recolhidos com as entrevistas individuais. Contudo, e devido ao contexto de pandemia, 

bem como o facto de a população idosa ter sido identificada como grupo de risco, 

apenas foi possível realizar, no início do mês de março, um total de seis entrevistas 

individuais (um idoso do sexo masculino e cinco do sexo feminino, com idades 

compreendidas entre os 76 e os 90 anos de idade). A entrevista coletiva foi igualmente 

cancelada.  
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A segunda etapa, destinada à conceção de um plano de atividade de animação 

sociocultural, que ocupou a maior fatia temporal, decorreu em torno do 

desenvolvimento de duas atividades de animação sociocultural, tendo como critério os 

resultados obtidos nas várias entrevistas realizadas e que serão apresentados na secção 

da apresentação e discussão dos resultados no próximo capítulo deste trabalho. Numa 

etapa posterior, os mesmos serão compilados e expostos à direção técnica da ERPI como 

proposta de intervenção na temática da promoção do envelhecimento ativo, baseado 

na inclusão. 

No que concerne aos aspetos éticos e deontológicos, os mesmos foram 

acautelados por intermédio da elaboração de uma declaração de confidencialidade, que 

estrategicamente, optou-se que fosse assinada pela Diretora Técnica da ERPI São Lázaro 

e não pelos residentes, uma vez que o processo de investigação decorreu em ambiente 

de estágio curricular e, portanto, a instituição detém legitimidade para o fazer e, 

também, porque grande parte dos idosos apresenta um quadro clínico, em certa 

medida, caraterizado por alguma perda cognitiva. 

Ainda na sequência dos objetivos inicialmente propostos para a elaboração desta 

tese, é de suma importância referir que estavam igualmente elencados mais dois, 

designadamente a implementação das respetivas atividades de animação sociocultural 

e a análise dos impactos da mesma junto dos residentes. Todavia, e no seguimento da 

interrupção do estágio devido ao Covid-19, ambas atividades foram automaticamente 

canceladas.  

Outra nota que merece destaque ainda no âmbito do guia metodológico diz 

respeito às condicionantes encontradas durante o processo investigativo, além da 

questão da pandemia. Existem na ERPI idosos, sobretudo os que residem na área social, 

com várias comorbillidades, especialmente aquelas doenças que estão diretamente 

relacionadas ao espetro mental (por exemplo, a doença de alzheimer, a demência, entre 

outras) e que, durante as entrevistas, pelo seu quadro clínico, apresentavam alguma 

dificuldade na compreensão das questões que iam sendo colocadas, exigindo uma 

adaptação e esforço por parte do investigador perante estas condições. Apesar disso, 

nunca foi considerada a sua exclusão do protocolo de auscultação da população: por um 
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lado, tal significaria prescindir de uma franca maioria de residentes; por outro lado, e 

numa lógica de direitos e de participação, o desafio metodológico é o de adaptar os 

instrumentos às caraterísticas das pessoas, tendo em conta, nomeadamente, as suas 

limitações. 

 

  



71 
 

5. Capítulo V – Plano de Intervenção Social – proposta de 

atividade de animação sociocultural para os idosos da ERPI 

São Lázaro 

 A conceção de um plano de atividades de animação sociocultural para idosos 

ajustadamente elaborado e que seja o reflexo das necessidades e expetativas dos 

utilizadores finais deverá radicar, necessariamente, de um diagnóstico aprofundado ao 

público-alvo, no sentido de se compreender os seus objetivos em termos das suas 

aspirações pessoais, expetativas e qualidade de vida saudáveis (o que realmente 

gostariam de fazer), a capacidade funcional (o que conseguem fazer), a autonomia 

(oportunidades percebidas para realizar as atividades desejadas), assim como as 

atividades que já realizam (o que realmente praticam).  

Assim, a proposta de intervenção social no campo da animação sociocultural 

aqui veiculada, por conseguinte, promotora do envelhecimento ativo e saudável na ERPI 

São Lázaro, teve em linha de conta um plano metodológico inclusivo, partindo da 

premissa sociológica de que “cada vez mais se compreende que para intervir sobre a 

realidade social é necessário conhecê-la” (Almeida, 1994, p. 195). Uma das distintas 

pretensões do conhecimento sociológico é compreender e explicar comportamentos e 

práticas sociais, na tentativa de descobrir padrões e/ou regularidades sociais, através do 

acionamento de um plano teórico, metodológico e de técnicas propriamente 

caraterísticos desta ciência.  

Neste seguimento, e considerando os objetivos traçados para este trabalho, 

Almeida (1994) reforça que “tanto as práticas recorrentes – institucionalizadas – como 

as que anunciam a irrupção do novo, têm de ser sujeitas a escrutínio, relacionadas com 

as outras e, sobretudo, com as causas ou os fatores que se lhes associam” (p. 24). Dito 

isto, pensar nas oportunidades de envelhecimento ativo, na nossa ótica, e considerando 

que esta realidade dominará grandemente várias realidades sociais de distintos pontos 

geográficos do planeta nos próximos anos, deverá obedecer a um conjunto de boas 

práticas, necessariamente inclusivas, sob pena de não alcançarem os resultados 

pretendidos e, deste modo, ficarem aquém do cenário que se quer reverter. 



72 
 

E é precisamente com este propósito que no presente capítulo dedicar-nos-emos 

à apresentação de duas propostas de intervenção social ao nível da animação 

sociocultural para idosos, resultantes de um processo de diagnóstico realizado aos 

residentes da ERPI São Lázaro.  

Num primeiro momento será empreendida uma caraterização sociodemográfica 

dos utentes entrevistados, através das variáveis selecionadas para o efeito e, seguido de 

uma súmula daquilo que consideramos ser o seu perfil psicológico e emocional, a sua 

autonomia e capacidade funcional, as atividades realizadas, assim como as suas 

aspirações em termos pessoais e de objetivos de vida para o futuro.  

Num segundo momento tomaremos a nossa atenção para a elaboração de uma 

proposta de atividade de animação sociocultural, concebida a partir das considerações 

obtidas por intermédio dos resultados das escalas geriátricas aplicadas aos idosos, 

conforme explicado durante o processo metodológico. 

 

5.1. Caraterização sociodemográfica dos idosos da ERPI São Lázaro 

 Por imposição da pandemia do Covid-19, conforme explicitado no capítulo sobre 

a estratégia metodológica adotada, apenas nos foi possível proceder à aplicação de seis 

questionários de diagnóstico, ou seja, somente seis clientes da ERPI foram 

entrevistados, num total de noventa residentes até ao início do mês de março de 2020. 

Não obstante este obstáculo, foi possível estabelecer a observação participante a dez 

idosos, em que se observou um conjunto de dimensões que passaremos a apresentar, 

e que, como veremos mais à frente, vão de encontro aos resultados obtidos durante a 

aplicação das entrevistas. 

Neste seguimento, do total dos dez idosos observados, oito são do sexo feminino 

e dois do masculino. As idades variam entre os 65 e os 94 anos de idade, estando a média 

situada na casa dos 80,7 anos. Em relação ao tempo de permanência/vivência na ERPI, 

temos uma variação entre os 9 meses até aos 18 anos, sendo que a totalidade dos casos 

analisados entrou na ERPI por intermédio de acordos com o Instituto de Segurança 

Social. A principal razão de entrada está, na grande maioria dos casos, relacionada com 
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a necessidade de cuidados mais dedicados, quer por falta de apoio de familiares, quer 

por questões de maior dependência e/ou incapacidade e situações de saúde que 

inspiram supervisão permanente. Somente 3 dos 10 idosos não tem qualquer 

retaguarda familiar, ao passo que os restantes 7 mantêm ainda algum contacto com os 

seus familiares diretos (filhos e sobrinhos), ainda que, nalguns casos, não seja tão 

frequente. 

Do ponto de vista do grau de autonomia e capacidades motoras, 4 idosos 

apresentaram um nível de dependência grave, ou seja, não conseguem desempenhar 

qualquer atividade ao nível físico de forma autónoma, 4 mostraram um nível leve, quer 

isto dizer, que manifestaram alguma independência na realização de atividades de 

caráter mais físico. Os restantes dois deslocavam-se normalmente, não necessitando de 

qualquer género de apoio ou intervenção de terceiros. Ao nível das capacidades 

cognitivas não foi percetível, no grupo observado, qualquer situação fora do comum, 

que ressaltasse aos olhos da investigadora e que merecesse o devido destaque.  

A condição de saúde, materializada através da existência ou não de doenças 

fisicamente visíveis, foi notória, além da dificuldade de locomoção dos grandes 

dependentes, algum queixume em termos de dores nos pés e nas costas. No entanto, 

esta dimensão foi observada apenas numa minoria dos idosos.  

Em relação às áreas de interesse/passatempo das atividades dinamizadas pela 

equipa da ERPI, observamos nos idosos três tipos de adesão e de reação ao que lhes é 

oferecido diariamente: por um lado, uma atitude de adesão com alguma frequência às 

atividades realizadas, mas com uma postura de quase passividade (do género “tem de 

ser”); por outro lado, temos os idosos que aparentaram gostar bastante das atividades 

e, de algum modo, participavam de modo frequente; por último, temos aqueles que não 

participavam de todo, ou por considerá-las demasiado infantilizadas para a sua idade ou 

por preferirem passar a maior parte do seu tempo a fazer coisas fora da ERPI. 

Globalmente, foi visível que grande parte dos idosos gosta de viver na ERPI, do 

tratamento que recebem por parte dos funcionários, e dos serviços disponibilizados. Em 

contraponto, foram notórias queixas em relação ao tratamento da roupa (algumas 
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peças ou desaparecem ou se estragam), do facto de as refeições serem feitas em grupo 

(situação que provoca muito barulho e ruído) e do tipo de refeições que são servidas 

(que nem sempre é do agrado). 

Por sua vez, os dados apresentados na tabela 4, abaixo, sintetizam os traços 

caraterizadores da população entrevistada do ponto de vista sociodemográfico durante 

o processo de realização das entrevistas. Antes de mais, importa frisar que todos os 

seguintes dados foram obtidos a partir da base de dados de residentes da ERPI, isto para 

se garantir total fiabilidade e consistência dos resultados, uma vez que grande parte dos 

idosos apresenta algum género de perda cognitiva, associada à própria idade já 

avançada e, também, a comorbilidades caraterísticas desta população. 

Por conseguinte, do total dos seis residentes entrevistados, é notória a 

predominância do sexo feminino, com cinco entrevistadas identificadas, ao passo que 

apenas um indivíduo do sexo masculino fez parte da amostra.  

Em termos etários, foram reconhecidos três grandes grupos, com idades 

compreendidas entre os 75 e os 90 anos idade, sendo o escalão dos 86 aos 90 anos com 

maior frequência de indivíduos, três no total. Assim sendo, a média de idades situa-se 

nos 83,6 anos. 

A variável que representa o estado civil dos residentes revela uma prevalência 

de idosos viúvos, num total de quatro, em contraponto aos dois solteiros identificados. 

A tendência aqui evidenciada contraria, em certa medida, os cerca de 72,7% dos 

portugueses com mais de 50 anos de idade que afirmam ser casados, 3,6% em união de 

facto e 1,1% casados, mas a viverem separados e 3,8% divorciados (Cabral et al., 2016). 
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Tabela 4 – Distribuição dos idosos por categorias sociodemográficas (N = 6) 

VARIÁVEIS DESCRITIVAS 
 

 
Categorias N 

 

SEXO 

Masculino 1 

Feminino 5 

   

IDADE 

75-80 2 

81-85 1 

86-90 3 

   

 

ESTADO CIVIL 

Solteiro (a) 2 

Viúvo (a) 4 

   

GRAU DE ESCOLARIDADE 

Sem habilitações 2 

Ensino primário 3 

Ensino básico 1 

   

GRAU DE DEPENDÊNCIA 

(ESCALA DE BARTHEL) 

Independente 1 

Leve 3 

Grave 2 

   

Nº ANOS A RESIDIR NA ERPI 

2 anos 1 

4 anos 1 

6 – 7 anos 4 

Fonte: Autora 

 

Do ponto de vista da escolaridade, os níveis declarados são baixos, variando 

entre um indivíduo sem qualquer tipo de frequência escolar, três que referem ter o 

ensino primário (o equivalente à antiga quarta classe), ao passo que somente um 

residente afirma ter o nono ano em termos de estudos. Sobre esta matéria, Cabral et al. 

(2016) revelam que “Portugal é o país onde os inquiridos estudaram um menor número 

de anos, cerca de seis” (p. 39). Os autores vão ainda mais longe na análise, ao frisar que 
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é em Lisboa onde se encontram indivíduos com mais de 50 anos com maiores níveis de 

escolaridade comparativamente ao restante país, referindo que “enquanto que fora de 

Lisboa há mais portugueses apenas com o 4º ano do ensino básico (29,5% em Lisboa, 

contra 49,1% no resto de Portugal), nos restantes níveis de ensino as diferenças não são 

significativas” (ibidem, p. 39).  

Trilla et al. (2004) acrescenta ainda que os condicionantes históricos do sistema 

educativo português, assim como as disparidades na igualdade de oportunidades, fazem 

com que as habilitações académicas da população sénior estejam muito abaixo da média 

nacional. Assim, “quase três quartas partes da população com mais de 60 anos não têm 

estudos primários (46% entre os 65-69 anos; 69% para o grupo de idade entre os 70-74; 

a partir desta idade, aumenta para 74% entre os 75-79 anos; é de 79% para pessoas com 

80-84 anos e atinge 81% para as que têm mais de 85 anos). Destas, a quarta parte não 

sabe ler” (Ibidem, p. 255). 

A variável denominada por grau de dependência sintetiza informação acerca do 

desempenho individual do idoso, concernente à sua capacidade de realização de um 

conjunto de Atividades da Vida Diária (AVD). O índice de Barthel, a ferramenta eleita 

pela ERPI para proceder a esta avaliação, é considerado como um “instrumento que 

avalia o nível de independência do indivíduo para dez AVD (...), a autonomia na 

alimentação, transferências, cuidados pessoais, utilização do WC, banho, mobilidade, 

subir e descer escadas, vestir, controlo intestinal, e controlo urinário” (Simões, et al., 

2018, p. 2). Neste seguimento, o Índice de Barthel assume um destaque central na 

estrutura de gestão da ERPI São Lázaro, pois é através do mesmo que a equipa de 

cuidados e de conforto avalia cada idoso, inicialmente, na fase de acolhimento e, 

posteriormente, três vezes ao ano e/ou sempre que necessário, mediante alterações 

que se venham a verificar no estado clínico do idoso, por exemplo, em situações 

decorrentes de quedas, alterações ao nível psíquico/demência, doença aguda, entre 

outras situações. 

 Concretizando, ao analisarmos a tabela 4, é percetível que apenas um residente 

apresenta um nível de dependência baixa, quer isto dizer, não demonstra qualquer 

dificuldade na realização das AVD. Seguidamente, temos três idosos com um grau de 
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dependência leve, ao passo que dois não conseguem desempenhar as AVD de forma 

autónoma, devido à sua condição de dependência grave. Em termos de números, a ERPI 

tem atualmente (à data de março) cinco idosos avaliados com o nível grave, dez com o 

nível moderado, vinte e sete com o nível leve e quinze que são totalmente 

independentes. 

Por fim, e não menos importante, os anos de residência na ERPI foi uma das 

variáveis a considerar na caraterização sociodemográfica, no sentido de se perceber se 

existe alguma variação nas respostas em função dos anos de institucionalização. Assim, 

do total dos seis idosos entrevistados, a grande maioria, quatro deles, encontra-se a 

residir na ERPI entre seis e sete anos. Residualmente, temos os residentes que estão há 

dois e quatro anos. 

Em resumo, o perfil sociodemográfico dos seis idosos entrevistados aponta para 

a prevalência de pessoas do sexo feminino, com uma média de idade de 83,6 anos, 

portanto, bastante elevada, maioritariamente viúvas, com um grau de escolaridade ao 

nível do atual ensino primário (antiga 4ª classe), com um nível de dependência leve, de 

acordo com o índice de Barthel, e que residem entre seis e sete anos na ERPI São Lázaro. 

Esta mesma tendência ficou evidente nos dez idosos observados, relevando que 

estamos perante uma população bastante envelhecida em termos etários, 

maioritariamente feminina e com largos anos de vivência em lares de idosos. 

 

5.2. Mapeamento de necessidades dos idosos da ERPI São Lázaro 

5.2.1. Perfil Psicológico e Emocional 

Iniciando a leitura dos resultados a partir da escala proposta pelo Inventário de 

Ansiedade Geriátrica (GAI), que avalia o estado mental dos idosos em relação ao 

envelhecimento e à sua vida, considerando um conjunto de vinte afirmações, em que o 

mesmo concorda ou discorda com cada uma delas em relação à forma como se sentiu 

na última semana, globalmente, denota-se uma tendência para um estado 

psicoemocional dominado por sentimentos de ansiedade, preocupação, inquietude, 
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nervosismo, situação que tem impedido que grande parte dos idosos vivencie as suas 

vidas com plenitude.  

A maioria dos entrevistados, cinco dos seis, refere que se sente aflito, dominado 

por uma sensação de aperto no estômago, facto que, segundo os mesmos, coloca-os 

num estado de alerta e de agitação constantes. Esta situação tem comprometido, em 

grande medida, a sua participação e envolvimento nas atividades da vida quotidiana, 

assim como no modo como estes se relacionam com os restantes residentes da ERPI. 

Portanto, de acordo com as respostas dadas, podemos caraterizá-los como 

pessoas que frequentemente experienciam sentimentos de negatividade, quase sempre 

à espera que o pior aconteça, que se preocupam com coisas e/ou situações que os 

próprios consideram não ter importância, sendo que estão, continuadamente, em 

estado de alerta. Somente um dos entrevistados apresentou-se como sendo uma pessoa 

que vivencia sentimentos bastante positivos, está sempre bem-disposta e afirma que 

raramente tem a sensação de preocupação constante ou alguma dificuldade em tomar 

decisões. Contudo, às vezes, também se sente aflita, à semelhança dos restantes. 

Por sua vez, os resultados obtidos através da Escala de Depressão Geriátrica de 

Yesavage – versão curta, do Núcleo de Estudos de Geriatria da Sociedade Portuguesa de 

Medicina Interna (GERMI), que avalia os aspetos cognitivos e comportamentais que 

concorrem para medição do grau de depressão do idoso, vão de encontro à leitura acima 

proposta e corroboram a literatura, que demonstra que “a prevalência da depressão 

maior, em indivíduos que residem em lares de terceira idade é 12-14%” (Jacob, 2013, p. 

29). Na mesma linha de pensamento, Cabral et al. (2016) acrescenta que “Portugal é dos 

países (...) que apresenta piores resultados a nível da saúde mental, na medida em que 

é o país onde os níveis de depressão e de ansiedade são mais elevados e, 

consequentemente, um dos países onde se consomem mais recursos relativos à saúde 

mental” (p. 258). Dito isto, do total dos seis entrevistados, quatro apresentaram níveis 

de depressão, variando entre o ligeiro e o grave, ao passo que dois deles não 

apresentaram qualquer sintoma depressivo.  
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Nos casos em que não se denota qualquer sintoma depressivo, e apesar do 

aparente bem-estar ao nível emocional, ambos entrevistados partilham o facto de 

terem abandonado muitos dos seus interesses pessoais e atividades, e referem que 

preferem estar em casa (ERPI) a sair e fazer coisas novas. Há ainda referência a um 

estado de desamparo e de abandono, contudo, o sentimento de esperança em relação 

ao futuro mantém-se bem presente.  

Voltando a atenção aos traços que caraterizam os idosos que apresentaram 

níveis de depressão ligeira e grave, os primeiros anunciam um estado mental e 

psicológico marcado por sentimentos frequentes de aborrecimento, vazio interior, 

abandono, desamparo, revelando medo que algo de negativo aconteça. Preferem, 

igualmente, estar em casa (ERPI) a sair e fazer coisas novas. Ainda assim, há uma 

experiência partilhada no que respeita a um sentimento de esperança. Já os segundos, 

por sua vez, demonstraram total insatisfação com a sua vida, um sentimento de vazio 

interior, de infelicidade e de abandono, quase sempre à espera que algo de errado 

aconteça. Há preferência em estar na ERPI, a sair e fazer coisas novas e consideram que, 

de um modo geral, os outros idosos se encontram em melhor condição, além de 

considerarem que têm mais problemas de memória comparativamente aos seus pares. 

Ainda assim, continua a prevalecer um sentimento de esperança nos seus pensamentos 

e atitudes.  

São, portanto, idosos que no seu dia-a-dia experienciam com alguma frequência 

momentos de pouca satisfação com a vida atual, demonstrando pouca estabilidade em 

termos emocionais e psicológicos, o que, naturalmente, eleva o seu estado de 

ansiedade. Todavia, esse sentimento de desesperança e de pessimismo que “afeta 

metade dos idosos” (Trilla et al. 2004, p. 254) contrasta com uma sensação de esperança 

em relação a coisas boas que ainda podem vir a acontecer. O autor reforça ainda que “a 

aposentação é para muitos, em princípio, uma época agradável, mas, com a passagem 

do tempo, torna-se muito mais pesada (segundo quinquénio dos 70) e, passados os 80 

anos (em situação de maior deterioração da saúde, solidão mais frequente por perda do 

cônjuge e outros familiares), perde-se a visão desta etapa da vida apesar de todas as 

disponibilidades do tempo livre” (Ibidem). 
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5.2.2. Autonomia e capacidade funcional 

Do ponto de vista da sua capacidade funcional denota-se, na grande maioria dos 

entrevistados, uma tendência generalizada para uma incapacidade para a realização das 

atividades diárias que gostariam, assim como de outros assuntos relacionados com a 

sua vida ou ambiente. Afirmam, igualmente, não ter controlo sobre a sua vida e as 

oportunidades de viver da maneira que desejam não são boas ou, pelo menos, as que 

gostariam. No que diz respeito ao contacto com o mundo exterior, referiram não ter 

estado fora do seu município ou vizinhança nas últimas quatro semanas. 

No plano da saúde, mais concretamente, há uma equidade nas respostas, quanto 

à prevalência de doenças crónicas. Por um lado, temos os entrevistados que afirmaram 

não ter sofrido alguma doença crónica, aguda ou situação de stress psicológico nos 

últimos três meses. Estes idosos referiram ainda não ter qualquer problema em termos 

de memória ou atenção e, quando comparados aos seus pares, percebem a sua 

condição de saúde como boa em relação a estes. Por outro lado, temos aqueles que 

referiram ter sofrido de uma doença crónica, aguda e/ou stress psicológico nos últimos 

três meses, sentindo-se igualmente afetados pela sua memória ou atenção. Contudo, e 

curiosamente, quando comparados aos seus pares, descrevem a sua saúde como boa 

ou muito boa. 

Portanto, podemos descrever um cenário marcado, de uma forma geral, por 

alguma incapacidade em termos físicos e cognitivos para a realização de atividades de 

que gostariam, todavia, a perceção por comparação ao outro é sempre positiva. 

 

5.2.3. Atividades realizadas 

Ao analisar o conjunto de atividades de animação sociocultural que são, 

atualmente, disponibilizadas no âmbito da promoção do envelhecimento ativo, refira-

se que a ERPI São Lázaro tem um leque bastante abrangente em termos de oferta. Vão 

desde atividades de Estimulação Cognitiva (atelier de Estimulação Cognitiva Geral, 

Individual e o Despertar dos Sentidos), Socioculturais (Pátio das Conversas, Atelier de 

Leitura e Conversação), Lúdico-recreativas (Atelier de Socialização/Cinema, Atividades 
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no Exterior, Deambulação/Socialização, Atividade no Exterior, Atelier de Autonomia, 

“Som da Rua”), Desportivas (Aula de Movimentos, Deambulação no Interior, Expressão 

Corporal e Psicomotricidade, Atelier de Desenvolvimento da Capacidade de Autonomia) 

e Religiosas (Grupo de Oração, Celebração Eucarística). Todas estas atividades são 

elaboradas pela Educadora Social e indicadas a cada cliente em função das suas 

necessidades de desenvolvimento em termos de competências, especialmente as 

motoras e cognitivas, resultando num plano individual para cada idoso. Por sua vez, este 

plano é revisto duas vezes ao ano, ou sempre que se considere necessário, por 

intermédio dos inputs de uma equipa multidisciplinar que contacta diariamente com os 

idosos e que participa na avaliação das suas necessidades em distintas dimensões, 

designadamente os cuidadores, os enfermeiros, os médicos, a dietista, a educadora 

social, animadora social e os psicólogos (refira-se que durante o período do estágio a 

ERPI São Lázaro não tinha um psicólogo a trabalhar no lar de forma permanente). 

Assim, na tentativa de medir o nível de envelhecimento ativo do ponto de vista 

das atividades realizadas no campo tecnológico nos últimos seis meses, a grande maioria 

dos idosos revela não ter tido qualquer género de contacto com telemóveis, 

computador ou internet. Somente um idoso referiu que usa o telemóvel pelo menos 

uma vez por semana.  

Existem, identicamente, um conjunto de outras atividades que grande parte dos 

entrevistados referiu não ter realizado ou se envolvido na sua elaboração, nos últimos 

seis meses, nomeadamente, frequentar cursos, seminários, ler livros, revistas ou jornais, 

tocar ou cantar instrumentos musicais ou atividades que requeiram interação social no 

exterior da ERPI, como seja a prática do voluntariado, teatro, cinema, viagens, 

participação como membros de clubes ou organização ou em ações/manifestações 

políticas e excursões. Esta inatividade estende-se, equitativamente, no campo da vida 

social e de contactos e cuidados regulares a familiares, amigos, filhos ou outros idosos 

portadores de alguma deficiência, assim como atividades de passatempo, tais como a 

jardinagem, cozinha ou preparação de alimentos, ou ainda a coleção de objetos.  

As atividades ou passatempos realizados com alguma frequência centram-se, 

essencialmente, no jogo de cartas, palavras cruzadas, ver televisão, ouvir a rádio, assistir 
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à missa semanal, passar algum tempo a sós e aquelas relacionadas com a vertente 

desportiva, como caminhadas, passeios e deambulações, sobretudo no interior do 

recinto. Aliás, esta tendência corrobora os achados de Jacob (2013), ao constatar que 

cerca de 78,3% dos idosos em Portugal refere que passa grande parte do tempo a ver 

televisão.  

 

5.2.4. Aspirações pessoais  

No que se refere aos sentimentos vividos durante a última semana, bem como o 

estado de espírito na sua generalidade, cinco dos seis idosos entrevistados referiram 

que, na maior parte do tempo, sentiram que as coisas correram como planeado, que 

estavam felizes por ter pessoas com quem contar ou fazer algo, que estavam cheios de 

energia, confiantes no seu futuro, bem-dispostos, eufóricos, sortudos e particularmente 

estimulados ou interessados em algo.  

Do ponto de vista das relações sociais, de convivência e visitas, os resultados 

indiciam algum contacto, ainda que não tão frequentes nalguns casos, entre os idosos, 

os seus familiares, amigos, antigos colegas, assim como pessoas que consideram ser o 

seu suporte emocional quando precisam ou quando têm algum problema. No entanto, 

estes encontros acontecem, maioritariamente, na ERPI, situação que os idosos veem de 

modo menos positivo, isto é, estes gostariam de receber convites para sair e não apenas 

serem visitados no seu local de residência habitual.  

A forma como os idosos lidam com os seus problemas foi outra das dimensões 

que se procurou perceber e conhecer neste questionário de diagnóstico. Deste modo, 

temos, por um lado, um posicionamento mais pessimista e menos esforçado no sentido 

de se procurar alternativas para dar a volta a situações indesejadas ou até mesmo 

encará-las de forma otimista, representando a grande maioria e, por outro lado, os 

idosos, somente dois, que demonstraram adotar uma atitude positiva perante um 

problema ou situação que saia do seu controlo, dando sempre o seu melhor para o 

solucionar, através do equacionamento das várias opções disponíveis no momento. Se 

nos primeiros foi notória uma recusa, quase perentória, em aprender e tirar alguma lição 
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com a situação vivida não desejada, já nos segundos foi visível uma postura profícua em 

compreender os ensinamentos por detrás dos momentos vividos. Para tal, estes idosos 

referiram que, habitualmente, contam com o apoio de terceiros, quer ao nível de 

conselhos, quer em termos de consolo ou desabafo, por exemplo. De um modo geral, 

denota-se uma tendência para expressar ou dar a conhecer reclamações ou sentimentos 

de desagrado em relação a alguma vivência considerada inoportuna. 

A situação de vida atual é-nos apresentada, pela grande maioria dos idosos, 

como estando próxima do seu ideal e que as suas condições de vida são excelentes. É 

visível uma satisfação com a vida e com as coisas importantes de que necessitam, até 

agora alcançadas. Dito isto, há uma tendência generalizada para concordância com a 

seguinte afirmação: se pudesse viver a minha vida de novo, não mudaria nada. Todavia, 

dois dos entrevistados revelaram uma posição menos favorável e/ou neutra em relação 

à satisfação e condições de vida ou até mesmo o alcance daquilo que consideram ser 

imprescindível para ter uma existência digna. Ainda assim, e perante este cenário menos 

abonatório em relação ao seu modo de viver, confirmam que se pudessem viver de novo, 

não mudariam nada.  

 

5.3. Plano de intervenção de animação sociocultural: o Ioga e a 

Meditação 

Este último ponto do trabalho abordará, por fim, a proposta de intervenção 

social, no âmbito da animação sociocultural voltada para a promoção do 

envelhecimento ativo e/ou bem-sucedido dos idosos da ERPI São Lázaro, unidade 

habitacional para seniores, pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto. Importa, 

antes de mais, frisar que não é pretensão deste trabalho disponibilizar um conjunto de 

receitas ou métodos rígidos para praticar as atividades a serem indicadas, mas sim o 

despertar para as potencialidades das respetivas práticas na promoção de um 

envelhecimento saudável, dentro daquilo que são as principais dimensões que 

compõem a vida do ser humano: física, mental e espiritual. 
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Contudo, e antes de avançarmos para o plano concretamente, importa revisitar 

os principais traços classificatórios da população em estudo, no sentido de se 

compreender de que modo estes se articulam e se relacionam com as atividades que 

serão propostas, indo de encontro com o pressuposto de que “antes de pensar num 

plano de atividades a pôr em prática, há que realizar uma avaliação psicológica, social e 

física de cada um dos indivíduos, no sentido de perceber quais as capacidades e 

motivações reais de cada idoso em relação a cada uma das atividades propostas” (Jacob, 

2013, p. 26). 

Na tentativa de se traçar o perfil sociodemográfico, psicológico e social dos 

idosos residentes na ERPI São Lázaro, não descurando, contudo, a dimensão da amostra 

que se revelou diminuta em relação aos objetivos inicialmente traçados para este 

trabalho, bem como o número total de idosos residentes à data de março, é seguro 

afirmar que estamos perante uma população envelhecida, com uma média de idades 

situada na casa dos 80 anos, maioritariamente feminina, com baixos níveis de 

escolaridade, viúva na sua grande maioria e com alguns anos de vivência na ERPI. 

Do ponto de vista dos aspetos psicológicos e do estado emocional, os resultados 

apontam para um quadro geral dominado por níveis de depressão, ainda que não tão 

expressivos, onde a ansiedade, a inquietude, a aflição e, até mesmo, alguma alienação 

social motivada por essa sensação constante de preocupação, de abandono e 

desamparo tomam conta do seu quotidiano. São, portanto, pessoas que experienciam 

sentimentos e sensações frequentemente negativas, facto que interfere no seu maior 

envolvimento, quer em termos de relação social com os seus pares, quer em termos das 

atividades dinamizadas pela equipa de gestão da ERPI. A propósito, Trilla et al. (2004) 

reitera que, de um modo geral, predomina na população idosa “um sentimento negativo 

perante a experiência generalizada da perda de energia, a diminuição das capacidades 

físicas (que 7 em cada 10 idosos reconhecem); a perda da felicidade (quase 6 em cada 

10 inquiridos sofrem). Ao passo que o pessimismo afeta metade dos idosos e o 

sentimento de solidão apenas um em cada três” (Cit. p. 254). 

Por sua vez, a condição de saúde e a capacidade funcional são outras duas 

dimensões importantes a destacar, até porque, muito provavelmente, podem contribuir 
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para este estado de letargia que grande parte dos residentes experiencia. Quer isto dizer 

que estamos perante uma população que demonstra alguma dependência ou 

incapacidade em termos físicos e cognitivos, não só para a realização de atividades de 

que gostaria, como também para a sua própria locomoção, sobretudo para fora do lar. 

Portanto, grande parte do seu tempo é vivido e experienciado dentro da ERPI, não 

havendo indicação da existência de uma vida social feita no exterior. 

A falta de contacto com a tecnologia na sua vertente mais lata é outra das 

principais conclusões do diagnóstico realizado. Se, por um lado, é visível alguma 

inatividade em termos físicos e funcionais, esta mesma inação estende-se ao campo da 

interação social, sobretudo ao nível das atividades que obrigam necessariamente a 

deslocações para o exterior do lar. Há, portanto, alguma passividade no que respeita ao 

género de atividades realizadas com maior frequência, onde o assistir a televisão, o jogar 

às cartas, sobressaem no leque de programas oferecidos pela instituição. 

A forma como estes lidam com os seus problemas indicia a presença de um 

cenário bastante evidente: uma atitude mais pessimista, mais reativa e menos 

proactiva, no sentido de se procurar soluções para o problema, ou até mesmo tirar 

alguma lição com a situação vivida. 

Ainda assim, e contrariando todo o cenário depressivo, de isolamento e 

inatividade é visível, na maior parte dos idosos, uma sensação de bem-estar geral, de 

felicidade, com confiança em relação ao seu futuro, energia e interessados em fazer 

algo, isto em relação à última semana. O pouco contacto que referem ter com pessoas 

que consideram ser o seu suporte em termos emocionais ou quando estão perante 

algum problema também acaba por ser uma constante. Em suma, consideram que a sua 

vida se aproxima do seu ideal e que as condições para viver são excelentes, sendo 

notória uma concordância em se afirmar que, se pudessem viver novamente, não 

mudariam nada. 

Posto isto, e tendo em linha de conta os resultados obtidos no diagnóstico 

efetuado aos seis idosos, em conjugação com o leque de atividades disponibilizadas no 

portefólio da ERPI São Lázaro, o ioga e a meditação, de imediato, apresentaram-se como 
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duas ferramentas fundamentais na promoção de um estilo de vida saudável. Estas têm-

se revelado como importantes aliadas na promoção de uma sensação de bem-estar 

geral, abarcando distintas componentes da vida do homem. 

Mas, antes, importa destacar que “uma das funções chave da animação 

sociocultural consiste no facto de as pessoas e os coletivos se transformarem em 

agentes e protagonistas do seu próprio desenvolvimento” (Trilla, e, al. 2004, p. 255). 

Assim, a ideia central deste género de processos é proporcionar um ambiente que 

antecipe momentos de participação, comunicação, de ação ou até mesmo o “fazer 

renascer gostos e desejos dando a cada um a ocasião de se redescobrir, de se situar no 

seio da instituição e de participar na vida do grupo, favorecer as relações, promover as 

trocas e criar assim uma nova arte de viver baseada na relação/interação” (Jacob, 2013, 

p. 26). Na ótica deste autor, a animação sociocultural deve ter em atenção os itens 

abaixo assinalados, com a finalidade de proporcionar “a participação das pessoas e ao 

torná-los mais ativos e interventivos, fazer com que eles se sintam mais úteis e pessoas 

de pleno direito (Ibidem):  

 Criar um estado de espírito, um clima, uma dinâmica, dentro dos 

estabelecimentos que permitam que cada residente e pessoal se associe numa 

jornada global de animação;  

 Centrar-se sobre as necessidades, os desejos e os problemas vividos por cada 

membro do grupo; favorecer a adesão de todos os objetivos de animação 

livremente elaborados;  

 Suscitar o interesse direcionado a outras pessoas com a finalidade de viver em 

harmonia aceitando e respeitando os valores, as crenças o meio e a vivência de 

cada um;  

 Permitir às pessoas idosas reintegrarem-se na sociedade como membros ativos, 

favorecendo os contactos e as trocas com o exterior da instituição; 

 Preservar ao máximo a autonomia dos residentes, assim como manter as 

relações dentro de uma dimensão lúdica da animação. 
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Contudo, as distintas particularidades que caraterizam a população idosa 

sugerem que deve prevalecer uma adequação e adaptabilidade dos programas de 

animação sociocultural aos destinatários e ao meio ambiente onde os mesmos se 

encontram inseridos, assim como a heterogeneidade do grupo, as expetativas, os 

objetivos e os interesses. A propósito, Trilla et al. (2004) assinala as seguintes dimensões 

que devem ser tidas em consideração na elaboração de programas de educação social 

para este segmento populacional: “idade, aposentação (...), diferentes situações de 

convivência (em casal, viuvez, solidão...); situações de saúde geral e condições físicas 

muito diferenciadas; contexto residencial de acordo com situações particulares (em 

habitação própria, com familiares, em instituições específicas: lares da terceira idade, 

centros de dia...); uma maior disponibilidade dos tempos livres, etc.” (p. 256).  

Nos casos em que a residência permanente do idoso é o lar, os mesmos autores 

destacam que a necessidade de programas de animação e desenvolvimento 

sociocultural neste género de ambientes “é insubstituível por diversos motivos: a pessoa 

idosa, especialmente a que vive numa instituição, dispõe de muitos períodos de ócio, 

permanecendo demasiado tempo desocupada, o que acaba por ser um fator de tensão 

na velhice com a consequente repercussão sobre a saúde e o bem-estar; a depressão e 

os estados depressivos são fomentados pelo tempo vazio excessivo e sem sentido, que 

conduz ao tédio e à apatia, com perda progressiva de identidade, baixa autoestima e um 

conceito pessoal negativo; a possibilidade de lutar, sistematicamente, contra os 

sentimentos de inutilidade e incapacidade tão enraizados na vida das pessoas; a 

limitação das perspetivas de futuro; a falta de objetividade e razões para continuar a 

viver uma vida digna e com sentido, facto que exige uma rápida e ajustada intervenção” 

(Cit. por Trilla et al., p. 258). 

Neste seguimento, a proposta de intervenção a ser apresentada terá como base 

um modelo misto, que abarca duas componentes que Trilla et al. (2004) denominou por 

Participação e Atualização, numa perspetiva de conjugação e de complementaridade, 

tendo em consideração as virtualidades de cada uma delas. No primeiro caso, os autores 

alertam para a adoção de uma postura de não segregação por parte do investigador ou 

animador social, pretendendo-se “a integração sob a perspetiva própria do ancião, 
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procurando uma vida normal num ambiente inter-relacional concreto e determinado” 

(p. 256). No segundo caso, apela-se a uma “visão positiva e humana do ancião: período 

de potencial desenvolvimento psicológico. Pretende alcançar-se a participação da 

pessoa idosa nas suas próprias caraterísticas” (Ibidem).  

 

5.3.1. Exercitando o Ioga para um envelhecimento ativo e saudável 

De acordo com Ribeiro e Paúl (2018), a palavra ioga, que tem como significado 

“integração”, é sinónimo de “consciencialização pessoal e é a arte de viver melhor, de 

conhecer o próprio corpo, as suas necessidades e perceções, de aprender a escutar-se, 

a sentir-se e sobretudo a respeitar-se, independentemente da idade” (p. 32). MD e 

Zolotow (2018) acrescentam que o “yoga é um conjunto de técnicas e conceitos 

provenientes tanto da índia antiga como da índia contemporânea, que lhe permitem 

cuidar do corpo, bem como da alma” (p. 10). Mais do que um exercício físico, o ioga, na 

perspetiva de Vicente (2019), é um estado de espírito, uma forma de estar, em que 

através da concentração no corpo e na respiração toma-se a direção do desconhecido, 

ou seja, da mente e da alma. 

Com origem na Índia, a prática do ioga é conhecida há pelo menos cinco mil anos, 

em diversos formatos, “que se baseiam na crença de que o corpo possui vários chakras, 

ou centros, que controlam os seus órgãos, funções e espirito” (Cit. por Ribeiro, Paúl, 

2018, p. 32). Entre as principais técnicas existentes, destacam-se “os asanas (técnicas 

corporais), os pranayamas (técnicas respiratórias), os mantras (técnicas de vocalizações 

sonoras), os mudras (técnicas de postura de mãos e dedos), o yoganidra (técnica de 

descontração), o samyama (técnica de concentração) e o samadhi (técnica de 

meditação)” (Cit. por Massierer et al. 2017, p. 54). 

Tendo em consideração as caraterísticas psicológicas e emocionais da população 

em estudo, a introdução do ioga na sua vida quotidiana pode revelar-se como uma 

grande mais-valia, por exemplo, na reversão do estado de ansiedade, inquietude e 

depressão muito presente nestes idosos. Mais do que fomentar a prática de exercícios 

físicos, que Ribeiro e Paúl (2018) sobejamente apontaram os principais benefícios para 
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a saúde de um modo geral, pretende-se com esta proposta alcançar os benefícios 

listados na tabela 5, que segue abaixo.  

Não se almeja, contudo, implementar a prática do exercício físico como tal, 

atendendo que esta já figura no catálogo de atividades da ERPI (e que são devidamente 

adaptadas às necessidades de cada idoso), mas tão-somente propiciar uma atividade 

que integra, na sua conceção, um conjunto de “técnicas corporais, bioenergéticas, 

emocionais, mentais, etc., através de exercícios orgânicos, respiratórios, relaxamentos, 

limpeza de órgão internos, vocalizações, concentração, meditação”, diferentemente do 

que acontece nas atividades de caráter mais físico propriamente dito (Rose, 2002, p. 31). 

 

Tabela 5 – Objetivos do Ioga 

Fonte: Ribeiro, Paúl, 2018. Quadro 2.16 – Objetivos do ioga. P. 33 

 

Rose (2002) esclarece que não podemos considerar o ioga como uma terapia, 

mas sim equipará-lo a uma filosofia de vida que, de modo colateral, proporciona ao 

praticante um conjunto de benefícios musculares, articulares, circulatórios, 

neurológicos, endócrinos, ao nível do combate ao stress, a insónia, a enxaqueca, a asma, 

a depressão, ajuda no processo de emagrecimento, nos problemas de coluna, 

proporciona o alongamento muscular, a flexibilidade, entre outros. Tendo como 

significado a integração, o ioga tem como finalidade incorporar o indivíduo no seu meio 

social, familiar, profissional e cultural (Ibidem). No entanto, observando aquilo que são 

as alterações provocadas no organismo humano, resultantes do processo de 

 Melhorar a função cardiorrespiratória 

 Manter o corpo e as articulações flexíveis 

 Aprender a ouvir as necessidades e desejos 

 Controlar respostas (voluntárias e autónomas) 

 Conhecer melhor o corpo 

 Promover o autoconhecimento 

 Lidar melhor com situações de stress 
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envelhecimento, quer ao nível físico, quer do ponto de vista cognitivo e 

comportamental, “a ioga, muitas vezes, é usada como uma forma terapêutica que 

auxilia em recuperações e na manutenção da saúde e vem sendo uma boa ajuda para 

melhorar a qualidade de vida de idosos, minimizando os fatores negativos do 

envelhecimento” (Massierer et al. 2017, p. 53).  

A prática do ioga tem origem milenar e, ao conceber o homem de forma holística, 

Cinalli et al. (2008) refere que os efeitos do ioga, de uma maneira geral, “têm 

demonstrado sua influência positiva para a melhora de funções psíquicas, cognitivas e 

afetivas, incluindo memória, atenção e concentração, coordenação psicomotora, 

redução de tensão emocional, depressão, ansiedade, irritabilidade, sintomas 

relacionados ao estresse, além de neuroses, estados psicóticos e pré-psicóticos, 

promove relaxamento, aumento da consciência corporal, sentimento de autodomínio e 

independência” (Cit. p. 90). Já os estudos direcionados à população sénior, segundo os 

mesmos autores, revelam a “redução de fogachos e transpiração noturna e distúrbios 

do sono, melhora o funcionamento cognitivo, como memória remota, evocações 

imediatas e tardias, retenção verbal, testes de reconhecimento, equilíbrio mental, 

atenção e concentração (...) bem como melhora na qualidade de vida de idosos 

saudáveis” (Ibidem). Na mesma linha de pensamento, Cardoso e Oliveira (2012) 

rematam que a prática regular do Hatha ioga, uma das suas modalidades, melhora o 

equilíbrio e mobilidade funcional dos idosos. 

MD e Zolotow (2018) sintetizaram um conjunto de quatro itens, que os autores 

denominaram por caixa de ferramentas fundamentais na prática do ioga que, no fundo, 

são técnicas e noções que têm como finalidade facultar um estilo de vida saudável e 

independente, que passaremos a identificar. 

Em primeiro lugar, as posturas de ioga (os Asanas), de caráter versátil e 

acessíveis, oferecem ao praticante uma imensidão de ganhos do ponto de vista da saúde 

mental e física, desde o desenvolvimento da força, da flexibilidade, do equilíbrio e 

agilidade, cujos autores referem ser as quatro capacidades físicas capitais que permitem 

o indivíduo manter-se saudável e independente com o passar dos anos. Estas dimensões 
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também podem ser acionadas no melhoramento da saúde cardiovascular e das funções 

cerebrais, assim como para a redução do stress crónico (p. 11). 

Em segundo lugar, a meditação figura como uma ferramenta indispensável na 

vida quotidiana de qualquer indivíduo. Segundo os autores, os primeiros praticantes de 

ioga socorriam-se de técnicas de meditação para aquietar a mente, adquirir 

concentração e para se aperceberem de padrões habituais de pensamento, para reduzir 

o stress, fortalecer o cérebro e determinar uma intenção (Ibidem). Sobre este tema 

dedicaremos, mais a frente, uma análise mais aprofundada sobre as suas dimensões e 

os benefícios para a população idosa, que é o nosso alvo.  

Em terceiro lugar, são elencados os benefícios de respiração (os Pranayama), 

que apelam à respiração de forma consciente, sendo esta uma técnica que pode ser 

usada para reduzir os níveis de stress, de ansiedade, de nervosismo, de irritabilidade ou 

apenas servir de foco durante a meditação. (Ibidem). 

Por último, temos a filosofia subjacente à prática do ioga que, segundo os 

autores, no oferece uma forma alternativa de encarar a vida, que nos permite, 

igualmente, sentir gratidão por aquilo que temos e não temos e, por conseguinte, 

menos aversão à mudança (Ibidem). Sem querer entrar nos princípios mais profundos, 

de forma minuciosa, apresentaremos, de modo sucinto, cada um deles e o conceito por 

detrás. 

Neste seguimento, a noção da prática recorrente do ioga, subjacente ao princípio 

do aperfeiçoamento em tudo a que nos propomos, com vista ao alcance de metas e 

objetivos, “deverá ser diligente, aliada a uma consciência distanciada (o desapego) e 

prosseguida com <empenho, sinceridade e continuidade>” (Cit. por MD, Zolotow, 2018, 

p. 173).  

O desapego, outro dos princípios filosóficos do ioga, remete-nos para a ideia de 

“cumprirmos a nossa missão, seja ela qual for, sem estarmos apegados ao resultado 

(recompensa) das nossas ações. É assim que conseguimos fazer o que precisamos de 

fazer, ao mesmo tempo que nos mantemos calmos e focados” (p. 176).  
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Por sua vez, o conceito de serenar a mente, também já anteriormente referido 

como um dos ganhos associados à prática regular do ioga, destaca que o serenar a 

mente (refreando todos esses remorsos, preocupações e julgamentos) permite-nos 

experienciar a realidade do momento presente e sentir-se confortável perante a 

mudança, à medida que esta vai ocorrendo (p. 178). 

Os Yamas, que segundo Os Sutras do Yoga, significam refreamento, assumem-se 

como a primeira disciplina do ioga, ao delimitar os princípios orientadores das regras 

conduta morais, de um modo geral, em qualquer relação que venha a estabelecer. 

Assim, são descritos cinco Yamas, designadamente, a não violência (ahimsa), 

autenticidade (satya), o não roubar (asteya), a contenção sexual (brahmacharya) e o 

desapego (aparigracha) (p. 181). 

A noção de contentamento, inerente à filosofia do ioga, apela à capacidade de 

nos sentirmos confortáveis com aquilo que temos e aquilo que não temos (Cit. por MD, 

Zolotow, 2018, p. 185), e abandonar a ilusão de que é preciso cumprir todos os itens de 

uma espécie de lista de coisas indispensáveis na vida, para encontrar a felicidade 

(Ibidem).  

Por último, a filosofia alinhada ao ioga defende que há muitos caminhos, que não 

existe um caminho único, que devemos encontrar o caminho que mais se adequa a nós, 

ajustado à fase de vida em que nos encontramos (p. 187). 

 

5.3.1.1. Orientações de segurança para a prática de Ioga  

 O objetivo do ioga é levar a energia a zonas mais frágeis e relaxamento às mais 

tensas, sendo que as posturas executadas trabalham, simultaneamente, a dimensão 

física da prática e a parte interior inerente ao ser humano (Vicente, 2019). Neste 

seguimento, a autora refere que a prática do ioga após os 60 anos assume o principal 

compromisso de zelar pela qualidade do corpo e da mente, garantindo uma boa 

mobilidade e uma vida ativa, saudável e feliz (Ibidem). 
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Contudo, é necessário assegurar um conjunto de regras, se assim o quisermos 

chamar, no sentido de se trabalhar o equilíbrio (evitando quedas e consequentes 

fraturas), as articulações, a flexibilidade (aliviando a tensão e fortalecendo os músculos), 

o funcionamento gastrointestinal, o cérebro, a concentração e memória (Ibidem). Na 

mesma linha de pensamento, MD e Zolotow (2018) reforçam que, sejam quais forem as 

limitações do idoso, continuam a existir formas eficazes de treinar a força, a 

flexibilidade, o equilíbrio e a agilidade e de gerir os níveis de stress, através do 

acionamento das diversas variantes de cada postura ou posturas alternativas que 

proporcionam exatamente os mesmos efeitos (p. 21).  

De modo a tornar a prática mais suave, os mesmos autores elencaram um 

conjunto de cinco recomendações que o idoso deverá ter em atenção caso opte por 

praticar sozinho sem supervisão, mas que, na verdade, podem ser observadas e 

adaptadas por um profissional ou instrutor que seja o responsável pela prática (Ibidem):  

 Executar menos repetições das posturas dinâmicas; 

 Permanências mais curtas nas posturas estáticas; 

 Permanências mais longas nas posturas restaurativas; 

 Passar à frente das posturas mais vigorosas da sequência ou substituí-las por 

posturas mais suaves ou restaurativas; 

 Praticar uma postura de descanso 

Nas situações em que o idoso seja portador de alguma lesão (temporária ou 

permanente), alguma doença ou em casos de incapacidade, o mais aconselhado é 

contactar-se, primeiramente, o médico ou o fisioterapeuta, no sentido de se perceber 

que movimentos físicos devem ou não ser evitados (Ibidem). A este propósito, Vicente 

(2019) destaca a importância de uma postura bastante atenta por parte do instrutor 

durante as aulas, sobretudo aos sinais do corpo de cada aluno (por exemplo, 

demonstração de dor, dificuldade em manter o equilíbrio, falta de ar, entre outras) e, 

também, o uso de acessórios (blocos, cintos, almofadas, cadeiras), para que possam 

proporcionar uma prática prudente e segura, mas, igualmente, agradável. Uma última 

nota referenciada pela autora recai sobre o facto de que, nalguns casos, o diálogo e a 



94 
 

comunicação nem sempre são uma constante na população sénior. Sendo assim, 

Vicente (2019) observa que o instrutor deve dar tempo aos alunos para partilharem, 

conversarem e exporem os seus sentimentos ou inseguranças, de modo a que o grupo 

também possa apoiar ou ajudar cada um a superar as suas inquietações. 

 

5.3.2. Praticando a meditação para um envelhecimento ativo e saudável 

 

Aquele que refreia bem a mente, que muito deambula e tantos trilhos percorre, 

libertando-a da essência do desejo e da dúvida, é feliz aqui (terra) e no pós-vida (Cit. por 

DM, Zolotow, 2018, p. 148).  

 

A meditação, como vimos anteriormente, é uma das ferramentas fundamentais 

do ioga indicada, sobretudo, para o relaxamento ou o serenar da mente, mas que na 

verdade pode trazer outros tantos benefícios ao indivíduo, de um modo geral. DM e 

Zolotow (2018) referem que “como a mente está normalmente ocupada com 

pensamentos, muitos deles inimigos da equanimidade (arrependimentos relativos ao 

passado, preocupações acerca do futuro e insatisfação com o presente), usar a 

meditação para serená-la permite-lhe experienciar sentimentos de paz e 

contentamento. A meditação também desperta um sentimento de compaixão para com 

os outros, o que melhora as suas relações pessoais, e um sentimento de gratidão, que 

conduz a um estado de maior contentamento relativamente ao que tem e ao que não 

tem. Por outro lado, o processo de meditar permite-lhe observar os seus padrões de 

pensamento e as suas respostas emocionais habituais, o que constitui o primeiro passo 

no sentido de alterá-los positivamente” (p. 148).  

A propósito, Chopra e Simon (2005) reforçam que “as nossas escolhas serão 

limitadas enquanto a nossa mente estiver presa a um determinado desejo ou 

recordação. As pessoas deixam-se muitas vezes aprisionar em maneiras rotineiras de 

pensar, convencidas de que estão enredadas numa situação, porque não conseguem 
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imaginar outras possibilidades. Aceder ao campo da potencialidade pura, ultrapassando 

todos os condicionamentos através da meditação, abre possibilidades criativas que 

anteriormente nos estavam ocultas” (p. 86). E, por conseguinte, “à medida que vamos 

ficando familiarizados com a experiência de como os pensamentos tomam forma, a 

nossa identidade começa a transferir-se da nossa mente para a nossa alma” (Ibidem, p. 

87). 

Sendo assim, DM e Zolotow (2018) destacam quatro formas distintas de usar a 

meditação para o cultivo da equanimidade. Em primeiro lugar, o Pacificar a Mente, ou 

os “inconstantes <estados da mente> (também traduzidos como <remoinhos da 

consciência>) significa serenar pensamentos que retornam ciclicamente à mente” (p. 

148). Em segundo lugar, a Análise de Nós Próprios através da meditação poderá 

proporcionar uma “análise de si próprio (svadhyaya), para se aperceber de padrões de 

pensamento e de respostas emocionais que costuma ter, e dos quais pode nem sequer 

estar consciente” (p. 149); na meditação, a mente-testemunha encarrega-se de 

observar quando a atenção se desvia do seu objeto de meditação, e acaba por confirmar 

para onde a mesma se desviou (Ibidem). Em terceiro lugar, “a meditação proporciona 

vantagens do ponto de vista das relações interpessoais” (Ibidem), assim, a compaixão, 

ou o ser mais compassivo “contribui claramente para ter um melhor relacionamento 

com as pessoas que fazem parte da sua vida, bem como com estranhos que estão em 

sofrimento” (p. 150). Por fim, “meditar tendo como objetivo o sentimento de gratidão 

pode ter um efeito profundo no estado de espírito” (Ibidem, p. 150). De acordo com os 

autores, “sentir gratidão para com os outros também estimula os circuitos de dopamina 

social, tornando as interações sociais mais aprazíveis (...) pensar em coisas pelas quais 

estar grato faz subir os níveis de serotonina, contribuindo para a sua felicidade” 

(Ibidem).
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5.3.3. Plano de Atividades 

Considerando as potencialidades em torno da prática do ioga e da meditação pela população sénior, cabe-nos agora sistematizá-

las, com o intuito de facilitar a sua leitura e implementação. 

Tabela 6 – Plano de Atividades de implementação do Ioga e da Meditação 

ATIVIDADE IOGA MEDITAÇÃO 

ÂMBITO  Desportiva  Estimulação cognitiva 

OBJETIVO GERAL 

 Proporcionar um conhecimento mais profundo 

acerca do corpo e da alma, através da 

concentração e respiração 

 Facultar um momento de atividade mental com o 

objetivo de aquietar e serenar a mente 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhorar a função cardiorrespiratória 

 Promover o autoconhecimento 

 Manter o corpo e as articulações flexíveis 

 Controlar respostas (voluntárias e autónomas) 

 Lidar com situações de stress e ansiedade 

 Promover o autoconhecimento 

 Aumentar a concentração 

 Desenvolver um propósito de vida 

RECURSOS DIDÁTICOS  Cadeira, bloco, cinto, almofada, tapete  Não aplicável 

PERIODICIDADE  Pelo menos três vezes por semana  Diariamente 

RESPONSÁVEL 

 Responsável pela animação sociocultural com 

certificação para instrução de ioga para seniores 

 Instrutor de ioga para seniores 

 Responsável pela animação sociocultural com 

certificação/conhecimentos em meditação; 

 Instrutor de ioga para seniores 

Fonte: Autora 
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Considerações finais e recomendações 

 O envelhecimento demográfico tem sido um dos temas da atualidade que tem 

dominado a agenda pública (por exemplo, em termos de investigação, políticas 

públicas), não só pelo acelerado crescimento do número de idosos face às gerações mais 

novas, o que contribui, necessariamente, para o aumento da dependência da população 

sénior em relação a esta, uma vez que não se verifica a desejada renovação 

populacional, como do ponto de vista social, pois descortina um conjunto de problemas 

sociais evidentes e que antecipam a necessidade de uma atuação concertada e urgente 

de todos os atores sociais, ou não fosse a problemática do envelhecimento um problema 

social identificado e alvo de estudo por parte da Sociologia (e de outros campos 

disciplinares também). 

Portugal, à semelhança de outras realidades geográficas, quer de países 

desenvolvidos, quer de países em desenvolvimento, não tem ficado alheio ao cenário 

acima descrito. Em primeiro lugar, pelo crescente índice de dependência da população 

idosa em relação aos mais jovens; em segundo lugar, pelo envelhecimento da própria 

população idosa, que atinge níveis cada vez mais elevados de longevidade. Em terceiro 

lugar, uma dimensão que está relacionada com um dos alertas emanados pela OMS 

(2002): a feminização do envelhecimento, aliada a uma marginalização e fragilização da 

mulher à medida que vai envelhecendo: elas atingem maiores níveis de longevidade 

comparativamente aos homens, contudo, apresentam também mais doenças, fracos 

recursos financeiros, discriminação no acesso aos serviços de saúde, trabalho, 

educação, entre outras situações. Há ainda uma quarta questão, que está diretamente 

relacionada com o atual cenário das políticas públicas sociais direcionadas à população 

idosa, que claramente necessita de maior atenção, intervenção e maior rigor por parte 

do estado e dos seus parceiros, sobretudo porque a tendência evolutiva da população 

sénior já é um cenário real. 

Dito isto, um conjunto de fatores, que em conjugação com outras tantas 

alterações que se tem vindo a verificar na própria organização da vida social, têm ditado 

uma atenção e dedicação deficientes à população sénior e que, muito provavelmente, 
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poderão acarretar outros problemas: (1) a questão do pagamento de pensões de 

reforma, que estão dependentes da passagem do indivíduo pelo mercado de trabalho 

durante a vida ativa, mas com a particularidade da obrigatoriedade dos descontos ao 

estado, ou seja, uma vida contributiva, o que vem reforçar a condição de pobreza dos 

mais desfavorecidos (e apesar dos esforços demonstrados ao nível dos programas 

criados para fazer face a esta problemática); (2) o problema da habitação (pouco 

adequadas à condição funcional de grande parte dos idosos que já se debatem com 

outras tantas comorbilidades), dos alojamentos e equipamentos sociais destinados à 

população sénior, que na sua grande maioria estão sujeitos a uma ação tripartida entre 

os setores públicos, privado e não lucrativo, e que antecipam uma atuação pouco 

convincente, quando comparada com a velocidade de crescimento deste segmento 

populacional; (3) a questão das relações sociais, que de um modo global estão 

reservadas à alienação e ao isolamento em termos de contactos interpessoais; (4) as 

alterações que se verificam, cada vez mais, ao nível da estrutura familiar, caraterizada 

por agregados reduzidos, monoparentais e pela afirmação da mulher no mercado de 

trabalho; (5) os processos migratórios que acabam por empurrar o idoso para a solidão, 

isolamento e, nalguns casos, abandono por falta de convivência entre as várias gerações 

da mesma família, entre outros. 

Assim sendo, a implementação deste projeto de intervenção social no âmbito da 

Sociologia teve como mote principal a promoção do bem-estar e da qualidade de vida 

dos idosos institucionalizados, por intermédio do desenvolvimento de atividades de 

animação sociocultural, enquadradas no panorama do envelhecimento ativo e que 

sejam suas promotoras. A partir de uma metodologia que procura considerar a perceção 

dos idosos acerca daquilo que consideram ser as premissas fundamentais para a 

vivência do seu processo de envelhecimento de acordo com as suas expetativas e não 

somente a partir da visão dos formuladores de políticas públicas sociais e de 

investigadores sociais, este trabalho vem precisamente demonstrar a importância de se 

trabalhar no terreno primeiro, para depois se intervir na realidade que se quer alterar, 

dando mote ao lema: fazer algo para as pessoas, com as pessoas!  
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E é nesta medida, que enfatizamos a importância da elaboração de programas 

de animação sociocultural coerentes, alimentados a partir de um diagnóstico rigoroso 

ao público-alvo. Para tal, os fatores determinantes do envelhecimento ativo propostos 

pela OMS (2002), particularmente os que abarcam as questões comportamentais, 

ganham extrema relevância, ao apelar à necessidade de se alterar hábitos e estilos de 

vida que concorram para o melhoramento da qualidade de vida dos idosos 

(contrariando a visão de que não é possível mudar-se hábitos e costumes no último 

estágio da vida do ser humano). Como destacou Antunes e Leandro (2016) “envelhecer 

não é sinónimo de perda das funções e capacidades cognitivas e intelectuais, 

considerando que a perda cognitiva com a idade não é uma fatalidade que a pessoa que 

envelhece e os seus familiares devam aceitar passivamente, pois a inteligência humana 

é dinâmica, flexível e capaz de responder às intervenções positivas de outro ser humano 

(p. 12).  

Outra dimensão importante a destacar é a necessidade de se compreender que 

a idade não é (e não deve ser) um fator de homogeneização: não se envelhece do 

mesmo modo, no mesmo contexto, nas mesmas condições e com as mesmas 

expetativas. Todo e qualquer indivíduo, além de caraterísticas psicológicas e genéticas, 

é portador de um conjunto de vivências e representações sociais acerca de si mesmo e 

do mundo que o rodeia, alinhadas à sua trajetória de vida, também ela muito particular. 

E, por isso, é necessário pensar nas oportunidades de envelhecimento ativo que sejam 

seguras, dignas e eficazes, impõem uma visão holística, desprovida de qualquer 

preconceito que pode vir a beneficiar uns, em detrimento de outros.   

Neste seguimento, o ioga e a meditação revelaram ser duas práticas que 

facilmente podem ser incorporadas no plano de atividades da ERPI, sem colidir ou afetar 

a atual metodologia de trabalho da equipa técnica. Por um lado, por permitirem, além 

da estimulação de toda uma vertente física, respiratória e de autoconhecimento, uma 

conexão com o eu interior, com o corpo, com a mente, com a alma, com o espírito; por 

outro lado, são atividades que têm uma forte relação com o domínio da mente, do tipo 

de pensamentos, sentimentos e sensações, que certamente serão uma mais-valia para 

todos os idosos, não somente aqueles que, atualmente, já se encontram num estado 
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depressivo, mas também todos os outros, sobretudo numa perspetiva de prevenção 

deste género de patologia. 

Como foi possível observar nos resultados obtidos, estamos perante uma 

população já bastante envelhecida em termos etários, com uma média de idade situada 

na casa dos 80 anos, maioritariamente feminina, viúva, com cerca de 5 anos ou mais de 

institucionalização e com baixos níveis de escolaridade. São pessoas bastante ansiosas, 

inquietas, negativas, com alguns sintomas de depressão e, sobretudo, com uma atitude 

muito passiva, quase que letárgica, quer do ponto de vista das relações sociais e de 

interação, quer em termos do envolvimento nas atividades ou a forma como encaram a 

sua vida na ERPI. No que respeita a condição de saúde, a grande maioria apresenta 

alguma incapacidade funcional, resultante, em grande medida, do seu atual estado de 

saúde. Ainda assim, e mesmo tendo sido notória alguma satisfação com as suas 

escolhas, que as oportunidades de viver estão alinhadas aos seus objetivos, ficou 

patente que o estado emocional dos idosos tem interferido bastante nas suas atitudes 

perante a vida. Desta feita, praticar atividades que estimulam uma visão mais positiva 

em relação às suas escolhas, voltadas para a adoção de uma postura de agradecimento 

(e não de reclamações constantes), de reconhecimento e de aceitação de si e dos outros, 

de desapego, certamente tornará a vivência em lar menos incómoda (nalguns casos até 

mesmo menos angustiante pela imposição de um estilo de vida marcado por regras e 

limitações). 

Contudo, e retomando os princípios basilares desta investigação, importa referir 

que os quatro objetivos inicialmente delineados não foram alcançados na sua 

totalidade, facto que obrigou a um redirecionamento da pesquisa e, provavelmente, 

interferência nos resultados. Efetivamente, e observando as questões relacionadas com 

os efeitos da pandemia do Covid-19 em Portugal, não nos foi possível concretizar dois 

deles: implementar as atividades e proceder à avaliação dos resultados, no sentido de 

se analisar o grau de aceitação e de adequação das propostas indicadas. A condução 

destas duas últimas etapas estava totalmente dependente de atividades que requerem 

o contacto físico ou, pelo menos alguma proximidade entre o investigador e a população 
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em estudo, que no nosso caso foi considerada como grupo de risco para a contração do 

vírus da Covid-19, e que, por esse motivo, não nos foi possível avançar nesse sentido. 

Ainda assim, e analisando os dois primeiros objetivos a que nos propusemos: 

dinamização de momentos de interação com a equipa técnica e com os residentes da 

ERPI, tendo em vista a conceção e preparação de atividades de dinamização 

sociocultural e de animação e a conceção de um plano de atividade de animação 

sociocultural, o balanço é bastante positivo. Em primeiro lugar, por termos conseguido 

estabelecer um diagnóstico efetivo aos residentes da ERPI, com o fito de se traçar o seu 

perfil social, psicológico, emocional, funcional e as suas aspirações para o futuro, apesar 

de o número de envolvidos no estudo não ter sido o desejado, ou pelo menos o ideal. 

Por sua vez, os resultados deste diagnóstico, de facto, permitiram a construção de duas 

atividades que, ao nosso ver, irão colmatar as lacunas identificadas de forma eficaz. 

 Por fim, e não menos importante, deixamos um conjunto de recomendações 

para futuros campos de pesquisa, de modo a complementar e/ou aprofundar os 

achados ora identificados. Em primeiro lugar, a extensão da amostra para um número 

mais abrangente de participantes, no sentido de se garantir maior representatividade 

dos dados. Em segundo lugar, assegurar que se desenvolva um processo de 

implementação das atividades propostas, seguido de um sistema de avaliação dos 

resultados, com o intuito de se conhecer o grau de adequação, motivação, aceitação e 

de participação dos idosos nas atividades sugeridas, assim como melhorias que venham 

a ser identificadas pelo público-alvo. 
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Anexo 1. Grelha de observação dos residentes da ERPI São Lázaro  

 Nome 
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Anexo 2. Guião de entrevista 

 

 Sexo 

 Idade 

 Tempo de permanência na ERPI 

 Modalidade de entrada na ERPI (particular ou SS) 

 Razões de entrada na ERPI 

 Retaguarda Familiar 

 Grau de autonomia e capacidades motoras e cognitivas 

 Existência de doenças 

 Áreas de interesse/passatempo na ERPI 

 O que mais gosta? 

 O que menos gosta? 
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Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Mestrado em Sociologia 

Ano letivo 2019/2020 

Guião de entrevista 

 

 

 

Tema de pesquisa: Estratégias para a promoção do Envelhecimento Ativo na Santa 

Casa da Misericórdia do Porto: estudo de caso 

 

Guião de Entrevista 

Uma vez mais agradeço a sua disponibilidade para participar neste estudo e 

informo que será assegurada total confidencialidade e anonimato às declarações a 

serem prestadas e os dados recolhidos serão exclusivamente usados para efeitos 

académicos.  

 

Parte I. Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI) 

Vou ler-lhe algumas frases. Vai pensar em si e naquilo que sente e para cada uma 

vai me dizer se é isso que sente ou não: 

 Concordo Discordo 

1. Ando preocupado(a) a maior parte do tempo   

2. Tenho dificuldades em tomar decisões   

3. Sinto-me inquieto(a) muitas vezes   

4. Tenho dificuldade em relaxar   

5. Muitas vezes não consigo apreciar as coisas por causa das minhas 

preocupações 
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6. Coisas sem importância preocupam-me bastante   

7. Sinto muitas vezes um aperto no estômago   

8. Vejo-me como uma pessoa preocupada   

9. Não consigo evitar preocupar-me, mesmo com coisas menores   

10. Sinto-me muitas vezes nervoso (a)   

11. Muitas vezes os meus próprios pensamentos põem-me 

ansioso(a) 
  

12. Fico com o estômago às voltas devido à minha preocupação 

constante 
  

13. Vejo-me como uma pessoa nervosa   

14. Estou sempre à espera que aconteça o pior   

15. Muitas vezes sinto-me agitado(a) interiormente   

16. Acho que as minhas preocupações interferem com a minha vida   

17. Muitas vezes sou dominado(a) pelas minhas preocupações   

18. Por vezes sinto um nó grande no estômago   

19. Deixo de me envolver nas coisas por me preocupar demasiado   

20. Muitas vezes sinto-me aflito(a)   

 

Parte II. Escala de depressão Geriátrica 

 Vou agora colocar-lhe algumas perguntas e para cada uma delas pedia que me 

respondesse sim ou não, pensando em si e naquilo que sente no seu dia-dia: 

 Sim Não 

01. Está satisfeito com a sua vida? 0 1 

02. Abandonou muitos dos seus interesses e actividades? 1 0 

03. Sente que a sua vida está vazia? 1 0 

04. Sente-se frequentemente aborrecido? 1 0 

05. Na maior parte do tempo está de bom humor? 0 1 
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06. Tem medo de que algo de mal lhe aconteça? 1 0 

07. Sente-se feliz na maior parte do tempo? 0 1 

08. Sente-se frequentemente abandonado/desamparado? 1 0 

09. Prefere ficar em casa, a sair e fazer coisas novas? 1 0 

10. Sente que tem mais problemas de memória do que os outros 

da sua idade? 
1 0 

11. Actualmente, acha que é maravilhoso estar vivo?  0 1 

12. Sente-se inútil? 1 0 

13. Sente-se cheio de energia? 0 1 

14. Sente-se sem esperança?  1 0 

15. Acha que as outras pessoas estão melhores que o Sr./Sra.? 1 0 

 

Parte III. Questões de validação sobre antecedentes sociodemográficos 

Agora vou falar-lhe de alguns aspetos da sua vida e vou pedir-lhe que me indique 

até que ponto cada uma das situações que lhe vou colocar afetou a sua vida nas últimas 

4 semanas: 

 
Nada 

(0) 

Pouco 

(1) 

Nem muito 

nem pouco 

(2) 

Muito 

(3) 

Totalmente 

(4) 

Até que ponto a sua saúde 

ou capacidade funcional o/a 

impediu de realizar as 

atividades que queria realizar 

nas quatro semanas 

     

Até que ponto outros 

assuntos relacionados com a 

sua vida ou o seu ambiente 

o/a impediram de realizar as 

atividades que queria realizar 

nas últimas quatro semanas 

     

 



113 
 

 

 

Muito 

boas 

(0) 

Boas 

(1) 

Nem boas 

nem más 

(2) 

Más 

(3) 

Muito 

más 

(4) 

Acha que as suas 

oportunidades de viver da 

maneira que deseja são: 

     

Como percebe a sua saúde 

neste momento? 
     

 

 

Muito 

má 

(0) 

Má  

(1) 

Nem boa 

nem má  

(2) 

Boa 

(3) 

Muito 

boa 

(4) 

Como avalia a sua qualidade 

de vida?  
     

 

 
Sim 

(0) 

Não 

(1) 

Esteve fora do seu próprio município durante as últimas semanas?    

Esteve fora da sua própria vizinhança durante as últimas semanas?    

Parte IV. Medição do nível de envelhecimento ativo 

 Sim 

(0) 

Não 

(1) 

Sente que tem controlo suficiente sobre a sua vida?   
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Nunca 

(0) 

Esporadic

amente 

(1) 

Pelo menos 

uma vez por 

mês  

(2) 

Pelo menos 

uma vez 

por semana 

(3) 

Todos os 

dias ou 

quase 

(4) 

Com que frequência usou um 

telemóvel nos últimos meses? 
     

Com que frequência usou um 

computador nos últimos 

meses? 

     

Com que frequência usou a 

internet nos últimos meses? 
     

 

 
Nunca 

(0) 

Ocasionalmente  

(1) 

Frequentemente  

(2) 

Com que frequência se envolve no 

cuidado dos seus filhos? 
   

Com que frequência se envolve no 

cuidado de familiares idosos e 

deficientes? 

   

Com que frequência realizou trabalho 

voluntário não remunerado nas 

organizações seguintes nos últimos 12 

anos? 

   

Com que frequência foi a palestras 

nos últimos seis meses? 
   

nos últimos 12 meses participou em 

ações políticas, como assistir a 

reuniões políticas, protestos ou 

manifestações, ou contatar um 

político ou funcionário público? 
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Com que frequência participou em 

cursos, seminários, aulas particulares 

para aprender algo novo dentro/fora 

do sistema de ensino regular nos 

últimos seis meses? 

   

Com que frequência leu livros, revistas 

ou jornais nos últimos seis meses? 
   

Com que frequência cantou/tocou um 

instrumento musical nos últimos seis  

meses? 

   

Com que frequência fez artesanato 

como passatempo nos últimos seis 

meses? 

   

Com que frequência fez caminhadas 

ou passeios nos últimos seis meses? 
   

Com que frequência participou em 

desportos/dança/exercício físico nos 

últimos seis meses? 

   

Com que frequência foi ao teatro ou 

cinema nos últimos seis meses? 
   

Com que frequência viajou ou fez 

excursões nos últimos seis meses? 
   

Com que frequência participou como 

membro de um clube ou organização 

nos últimos seis meses? 

   

Com que frequência fez jardinagem 

nos últimos seis meses? 
   

Com que frequência cozinhou ou 

preparou comida como hobby nos 

últimos seis meses? 
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Com que frequência viu 

televisão/ouviu rádio nos últimos seis 

meses? 

   

Com que frequência fez palavras-

cruzadas, sudoku, etc., nos últimos 

seis meses? 

   

Com que frequência jogou às 

cartas/outros jogos com outras 

pessoas nos últimos seis meses? 

   

Com que frequência visitou/foi 

visitado por 

amigos/familiares/vizinhos nos 

últimos seis meses? 

   

Com que frequência foi à 

igreja/participou em atividades 

religiosas nos últimos seis meses? 

   

Com que frequência passou tempo 

sozinho nos últimos seis meses? 
   

Com que frequência colecionou coisas 

como hobby nos últimos seis meses? 
   

 

 
Não 

(0) 

Sim 

(1) 

Sofre de alguma condição/doença crónica?   

Sofreu de alguma doença aguda/situação de stress psicológico nos 

últimos três meses? 
  

 

 
Totalmente 

(0) 

Muito 

(1) 

Bastante 

(2) 

Pouco 

(3) 

Nada 

(4) 
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Em que medida a sua saúde 

atual limita o desempenho 

das suas atividades diárias? 

     

Em que medida a sua 

memória ou atenção afetam 

a sua vida diária? 

     

Em comparação com os seus 

pares, como descreveria a 

sua saúde? 

     

 

 
Nunca/pouco 

(0) 

Às vezes 

(1) 

Muito/geralmente 

(2) 

Sentiu que as coisas estavam a correr 

como queria na semana passada? 
   

Sentiu-se feliz por ter pessoas com 

quem contar ou fazer algo na semana 

passada? 

   

Sentiu-se cheio/a de energia na 

semana passada? 
   

Sentiu-se confiante no seu futuro na 

semana passada? 
   

Sentiu-se particularmente estimulado 

ou interessado em algo na semana 

passada? 

   

Sentiu-se feliz ou satisfeito por ter 

alcançado algo? 
   

Sentiu que estava a divertir-se muito 

na semana passada? 
   

Sentiu-se bem-disposto/a ou feliz na 

semana passada? 
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Sentiu-se eufórico/a (muito feliz, 

sortudo/a) na semana passada? 
   

 

 
Nunca 

(0) 

Ocasional

mente 

(1) 

Pelo menos 

uma vez/mês  

(2) 

Pelo menos 

uma 

vez/seman

a 

(3) 

Todos os 

dias ou 

quase 

(4) 

Com que frequência se 

encontra com os seus amigos, 

familiares ou (ex) colegas? 

     

Com que frequência recebe 

visitas dos seus amigos e 

familiares? 

     

 

 

Muito 

menos do 

que 

gostaria 

(0) 

Bastante 

(1) 

Algo menos 

(2) 

Pouco 

menos 

(3) 

Tanto 

como 

gostaria 

(4) 

Em que medida conta com 

pessoas que se importam 

com o que acontece consigo? 

     

Em que medida tem a 

oportunidade de conversar 

com alguém sobre os seus 

problemas 

pessoais/familiares? 
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Em que medida recebe 

convites para se entreter ou 

sair com outras pessoas? 
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 Discordo 

totalmente 

(0) 

Discordo 

(1) 

Discordo 

ligeiramente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

ligeiramente 

(4) 

Concordo 

(5) 

Concordo 

totalmente 

(6) 

Em que medida recebe ajuda quando 

está doente na cama 
       

Em que medida recebe amor e 

afeto? 
       

Em que medida sente que a sua 

família o/a ama 
       

Na maioria dos aspetos, a minha vida 

aproxima-se do meu ideal 
       

As minhas condições de vida são 

excelentes 
       

Estou completamente satisfeito/a 

com a minha vida 
       

Até agora tenho as coisas 

importantes que quero na minha 

vida 
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Se eu pudesse viver a minha vida 

novamente, não mudaria nada 
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Nunca 

(0) 

Às Vezes 

(1) 

Quase sempre 

(2) 

Sempre 

(3) 

Com que frequência usa as seguintes formas de lidar com os seus problemas:  

Dar o seu melhor para mudar ou melhorar a 

situação 
    

Pensar muito sobre quais etapas deve seguir para 

resolver os seus problemas 
    

Tentar ser positivo/a e aprender com as situações 

difíceis 
    

Encarar a situação difícil com humor     

Procurar apoio emocional de alguém     

Procurar ajuda e conselhos de outras pessoas     

Dizer o que sente e expressar os seus sentimentos 

ou desagrado com alguma situação 
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 Discordo 

totalmente 

(0) 

Discordo 

(1) 

Discordo 

ligeiramente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

ligeiramente 

(4) 

Concordo 

(5) 

Concordo 

totalmente 

(6) 

De uma maneira geral, a minha vida 

está próxima do meu ideal 
       

As condições da minha vida são 

excelentes 
       

Estou satisfeito com a minha vida        

Até agora, consegui as coisas 

importantes que quero na vida 
       

Se eu pudesse viver a minha vida de 

novo, não mudaria quase nada 
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Parte V. Caraterização sociodemográficas 

1. Nome___________________________________________________________ 

2. Sexo__________ 

3. Idade__________ 

4. Estado Civil__________  

5. Grau de escolaridade__________  

6. Grau de dependência__________ 

7. Número de anos que se encontra a residir na ERPI São Lázaro? _____ 

 

Número da entrevista__________ 

Local de realização____________ 

Data________/_______/________ 
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