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RESUMO 

A adoção de um estilo de vida ativo proporciona diversos benefícios á saúde, uma vez 

que é considerado uma importante componente para a melhoria da qualidade vida e 

da independência funcional do idoso. Por outro lado, a área do bem-estar subjetivo 

tem crescido notoriamente e tem estado fortemente associada ao envelhecimento 

saudável. Como tal, procurámos, com um primeiro estudo, compreender e analisar a 

relação da prática de atividade física com as variáveis sociodemográficas (e.g., sexo, 

idade) e com os hábitos de prática de atividade física. O segundo estudo consistiu em 

investigar a relação entre o bem-estar subjetivo na sua componente afetiva (felicidade 

e afetos) e na sua componente cognitiva (satisfação com a vida), diferentes variáveis 

sociodemográficas e a prática de atividade física. Participaram nestas investigações 

76 idosos, com idades compreendidas entre os 65 e os 99 anos, dos quais 50 eram do 

sexo feminino e 26 do sexo masculino. Foi utilizado um questionário de identificação 

sociodemográfica e sobre os hábitos de prática de atividade física. Aplicámos, ainda, 

versões portuguesas da Subjetive Hapiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999), da 

Satisfation Whit Life Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) e da Positive and 

Negative Affect Schedule (Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Resultados do estudo 1: 

(1) A grande maioria da nossa amostra possuía uma prática de atividade física 

moderada; (2) Os idosos que residiam numa instituição apresentavam o menor 

número de praticantes, contrariamente aos que viviam sozinhos; (3) Os idosos que 

praticavam atividade física com maior frequência viviam com o cônjuge e no meio 

rural; Resultados do estudo 2: (1) Na amostra global, a felicidade apresentou a média 

mais elevada e o afeto negativo assumiu uma média superior à do afeto positivo; (2) 

Os idosos com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos revelaram níveis mais 

elevados de afeto positivo do que aqueles com mais de 85 anos; (3) Os idosos que 

viviam com o cônjuge evidenciaram níveis superiores na satisfação com a vida e no 

afeto positivo, comparativamente com os que residiam sozinhos ou numa instituição; 

(4) Os idosos que viviam no meio urbano relataram níveis mais elevados de felicidade 

do que os idosos rurais; (5) Relativamente à influência da prática de atividade física no 

bem-estar subjetivo, os idosos praticantes exibiam níveis mais elevados de felicidade 

e mais baixos de afeto negativo do que os não praticantes. 

 

Palavras – Chave: ENVELHECIMENTO; ATIVIDADE FÍSICA; SATISFAÇÃO COM A VIDA; 

AFETO POSITIVO; AFETO NEGATIVO; FELICIDADE 
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ABSTRACT 

The adoption of an active lifestyle provides many benefits to health since it is 

considered an important component in improving quality of life and functional 

independence of the elderly. On the other hand, the area of subjective well-being has 

grown remarkably and has been strongly associated with healthy aging. As such, we 

have tried with a first study, to understand and analyse the relationship of physical 

activity with socio-demographic variables (e.g., gender, age) and with habits of the 

practice of physical activity. The second study consisted of exploring the relation 

between the subjective well-being in its affective component (happiness and affects) 

and in its cognitive component (satisfaction with life), different socio-demographic 

variables and the practice of physical activity.76 seniors participated in these 

investigations, with ages between 65 and 99, of which 50 were female and 26 male. 

We have used a questionnaire on socio-demographic identification and on habits of the 

practice of physical activity. We have applied, furthermore, the Portuguese versions of 

Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999), Satisfaction with Life Scale 

(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) and Positive and Negative Affect Schedule 

(Watson, Çlark & Tellegen, 1988). The results of study 1: (1) The vast majority of our 

sample possessed a moderate practice of physical activity; (2) The elderly who lived in 

an institution had the lowest number of practitioners, unlike those who lived alone; (3) 

The elderly who practised physical activity more frequently, lived with their spouse and 

in rural environment; The results of study 2: (1) In the overall sample, happiness 

showed the highest average and negative affect showed a higher average than positive 

affect; (2) The elderly with ages between 65 and 74  revealed higher levels of positive 

affect than those over 85; (3) The elderly  who lived with their spouse revealed higher 

levels in satisfaction with life and positive affect compared to those who lived alone or 

in an institution; (4) The elderly who lived in an urban environment reported higher 

levels of happiness than those who lived in a rural environment; (5) Regarding the 

influence of the practice of physical activity in subjective well-being, the elderly who 

were physically active showed higher levels of happiness and lower negative affect 

than non-practitioners. 

 

KEYWORDS: OLD AGING; PHYSICAL ACTIVITY; SATIFACTION WITH LIFE; 

NEGATIVE AND POSITIVE AFFECT; HAPPINESS  

 



xiv 
 

 

  



xv 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AP - Afeto Positivo 

AN - Afeto Negativo 

FADEUP - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

INE - Instituto Nacional de Estatística 

OMS - Organização Mundial de Saúde  

ONU - Organização das Nações Unidas 

PAF - Prática de Atividade Física 

SPSS - Statistical Package for Social Sciences 

SV - Satisfação com a Vida 

SWLS - Satifaction With Life Scale 

WHO - World Health Organization  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] Nós envelhecemos um dia, se tivermos esse privilégio. Olhemos para as pessoas 

idosas como nós seremos no futuro. Reconheçamos que as pessoas idosas são 

únicas, com necessidades e capacidades individuais, e não um grupo homogéneo por 

causa da idade. 

KOFI ANNAN, EX SECRETÁRIO-GERAL DA ONU. 
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A escolha da temática da presente dissertação – “O Envolvimento na 

Prática de Atividade Física em Idosos de meios rurais e urbanos: Felicidade, 

Afetos e Satisfação com a Vida: ” - surgiu de uma simbiose entre motivações 

pessoais e profissionais, e de um conjunto de motivos alicerçados na 

investigação sobre o bem-estar subjetivo e a atividade física. 

Os paradigmas face ao envelhecimento humano têm vindo a evoluir, não 

apenas à velocidade das alterações demográficas, populacionais e sociais, 

mas também devido ao ajustamento progressivo do que era considerado no 

século passado a fatalidade do envelhecimento (Debert, 2011). Atualmente, o 

envelhecimento está enquadrado numa nova perspetiva: mais anos de vida 

com saúde e com independência, maior funcionalidade, mais qualidade e 

segundo uma perspetiva de intergeracionalidade (Mauritti, 2004). De facto, o 

envelhecimento da população é considerado um dos maiores triunfos da 

humanidade. No entanto, representa também um grande desafio.  

O fenómeno do envelhecimento, além de um processo diacronicamente 

complexo, não ocorre da mesma forma para todos os indivíduos. Com efeito, 

para Moraes e Souza (2005) as diferenças são explicadas pela combinação de 

fatores ambientais, genéticos e pessoais, ou seja, cada indivíduo traz consigo a 

sua história de vida que não está confinada apenas a ele próprio. 

Nesse sentido, além de ser pessoal (dependente da biologia e dotação 

genética de cada indivíduo o envelhecimento é, também, um fenómeno 

contextual (depende de como vivemos, das experiências, do ambiente, da 

sociedade e da região geográfica) A complexa interação entre essas duas 

ordens de fatores determina a imensa variedade das experiências individuais 

do envelhecimento (Coleman & O'Hanlon, 2004; Paúl & Fonseca, 2005; Silva, 

2008).  

Paralelamente, existem diversos estudos que têm sido desenvolvidos 

nos últimos anos com o propósito de saber o que contribui para um 

envelhecimento com saúde e qualidade. Neste âmbito, todos esses estudos 

apontam a prática de atividade física como um dos fatores essenciais (Almeida, 
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2007; Araújo, 2007; Civinski, Montibeller, & Braz, 2011). O reconhecimento das 

vantagens da prática de atividade física regular na melhoria da qualidade de 

vida tem vindo a despertar uma atenção acrescida quanto à complexa relação 

entre os níveis de prática de atividade física e o estado de saúde das pessoas 

(Guedes & Guedes, 1995; López, 2002; Pitanga, 2002). Também a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) aponta um estilo de vida ativo como 

uma das principais formas de prevenir doenças, manter o funcionamento 

cognitivo e providenciar a integração na sociedade (OMS, 2006). 

Para Garuf et al. (2011), a realização de atividade física regular e a 

presença de um estilo de vida ativo têm um papel determinante no processo de 

envelhecimento, estando diretamente associados a uma melhoria da 

mobilidade, dos componentes da capacidade funcional e para a qualidade de 

vida (Cheik, et al., 2003). Assim, é consensual a ideia de que a adoção de um 

comportamento ativo por parte do idoso proporciona um meio de prevenção e 

promoção para a saúde, através das suas inúmeras vantagens físicas, 

psicológicas e sociais, que estão associadas não só no envelhecimento, como 

também em todas as idades (Caspersen, Powell, & Christensen, 1985; 

Shephard, 2003). 

Neste sentido, considerando que a presente investigação é constituída 

por dois estudos principais, pareceu-nos pertinente analisar, num primeiro 

estudo, a relação entre a frequência da prática de atividade física e as 

diferentes variáveis sociodemográficas, nomeadamente o sexo, idade, contexto 

de residência (com quem o idoso vivia; meio - rural ou urbano) e, por último, os 

hábitos de prática (i.e., com quem o idoso praticava atividade física).  

Entretanto, devido à necessidade de ampliar o entendimento de como as 

pessoas com idade mais avançada percebem a vida, o bem-estar subjetivo é 

um dos aspetos da vida do idoso que tem sido analisado recentemente (Ehrlich 

& Isaacowitz, 2002; Paula et al., 2010). De facto, nos últimos anos tem vindo a 

crescer o interesse pelo estudo dos estados afetivos e emocionais, entre os 

quais o bem-estar subjetivo e a felicidade (Lyubomirsky & Lepper, 1999). O 

bem-estar subjetivo consiste na forma como as pessoas avaliam as suas vidas 
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(Diener,1984; Otta & Fiquer, 2004). Estas avaliações podem ser cognitivas 

(e.g., satisfação com a vida, sensação de realização pessoal) ou afetivas (a 

presença de emoções e estados de humor positivos e ausência de emoções e 

estados de humor negativos) (Diener & Fujita, 1994; Ryan & Deci, 2001). De 

forma ampla, este constructo refere-se ao que as pessoas pensam e como elas 

se sentem nas suas vidas, além de ser considerado, também, a avaliação 

subjetiva da qualidade de vida.  

Importa ressaltar que o constructo bem-estar subjetivo é apresentado, 

diversas vezes, como sinónimo de felicidade e de satisfação com a vida. Na 

verdade, a felicidade pode ser entendia como uma avaliação positiva subjetiva 

da qualidade global da vida, refletindo o ajustamento global do indivíduo à vida 

(Cropanzano & Wright, 2001) e abrangendo ainda, componentes afetivas e 

cognitivas, consideradas também na definição de bem-estar subjetivo (Diener, 

1994; Lyubomirsky, 2001). No entanto, Lyubomirsky e Lepper (1999) defendem 

que uma avaliação da felicidade subjetiva, na medida em que implica uma 

avaliação global, por parte de alguém, como uma pessoa feliz ou infeliz, reflete 

uma categoria mais ampla do bem-estar e remete para um fenómeno 

psicológico mais global.  

À medida que a pessoa envelhece os comportamentos e os afetos vão 

sendo cada vez mais influenciados por agentes exógenos e endógenos ao 

indivíduo. Com efeito, quando exposto ao meio ambiente e constatado que este 

é um determinante na promoção do bem-estar, o idoso fica mais vulnerável 

(Almeida, 2007). Depreende-se, deste modo, que a capacidade de adaptação 

da pessoa idosa diminui à medida que a pessoa envelhece (Teixeira, 2010).  

Neste sentido, o bem-estar subjetivo é um critério essencial para a 

velhice bem-sucedida, uma vez que está associado a uma forma mais 

saudável de envelhecimento, revelando-se um indicador da saúde mental e 

também sinónimo de felicidade, ajuste e integração social (Ehrlich & 

Isaacowitz, 2002). 
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Entretanto, os últimos 30 anos de pesquisas permitem demonstrar que 

face aos aspetos demográficos (e.g. sexo, idade, estado civil), os aspetos 

genéticos, como o temperamento, assumem maior pertinência para o bem-

estar subjetivo (Diener & Fujita, 1994; Diener, Suh, & Oishi, 1997). Contudo, 

apesar das variáveis sociodemográficas contarem muito pouco para a variância 

do bem-estar subjetivo, é erróneo concluir que este constructo resulta 

completamente do temperamento da pessoa (Tov & Diener, 2007), até porque, 

apesar de todos os avanços, a área do bem-estar subjetivo ainda precisa de 

crescer em algumas direções (Ryan & Deci, 2001). 

À semelhança da relação existente entre a atividade física e o 

envelhecimento, também as dimensões do bem-estar subjetivo parecem ter 

uma relação estreita com a atividade física (Stephens, Jacobs, & White, 1985). 

A existência desta relação, além de ter suscitado maior interesse nos últimos 

anos, parece ser uma questão aceite pelos investigadores da área. Segundo 

Fox (1999), pelo menos 20 revisões de estudos já foram publicadas 

demonstrando a relação da prática de atividade física com estados afetivos 

positivos. De facto, diversas pessoas têm vindo a considerar o exercício físico 

uma estratégia eficaz para lidarem com estados de humor negativos 

(Balanguer & Castillo, 2002; Diener & Lucas, 1999). Para Caspersen, Powell, e 

Christensen (1985), o efeito benéfico da atividade física pode estar relacionada 

com a redução da mortalidade cardiovascular. Mas, tão importante como as 

repercussões nas áreas biológicas, são aquelas que envolvem a dimensão 

psíquica, uma vez que a atividade física promove o bem-estar, o aumento da 

autoestima, do autoconhecimento e da rede social. No entanto, os dados 

atualmente disponíveis neste domínio do conhecimento, particularmente no 

que concerne à realidade portuguesa, não são ainda suficientemente 

esclarecedores. Importa, por isso, compreender o padrão de inter-relações 

entre o envolvimento dos idosos na atividade física (frequência e hábitos de 

prática) e o modo como avaliam a sua felicidade e o seu bem-estar. 

Neste contexto, o segundo estudo pretendeu examinar os níveis de 

satisfação com a vida, felicidade e afeto positivo e negativo numa população de 
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idosos analisando os dados em função do sexo, idade, contexto residencial 

(com quem o idoso vivia e em que meio - rural ou urbano) e prática de 

atividade física (frequência e com quem o idoso praticava - sozinho e/ou 

acompanhado).  

Abordar o bem-estar subjetivo concomitantemente com o processo de 

envelhecimento e a prática de atividade física a partir de uma revisão da 

literatura que focalize esta temática, tanto em termos teóricos como por meio 

de resgate de estudos empíricos, parece promissor. Esta perspetiva configura 

a possibilidade de, por um lado, conhecer mais detalhadamente as variáveis 

que podem estar relacionadas com bem-estar subjetivo em idosos, e, por outro, 

verificar se os estudos encontrados são suficientes. 

Resumindo, a presente dissertação apresenta numa primeira fase, uma 

revisão da literatura (Capítulo II) sobre as questões que considerámos mais 

pertinentes para o nosso estudo. Foram abordadas questões relacionadas com 

o envelhecimento (ver ponto 2.1), a prática de atividade física (ver ponto 2.2), o 

bem-estar subjetivo (ver ponto 2.3), e, por último, foi abordada a relação entre 

o envelhecimento e a prática de atividade física no bem-estar subjetivo (ver 

ponto 2.4). 

 

De seguida, são apresentados os dois estudos desenvolvidos (Capítulo 

III - Estudo 1 e Capítulo IV - Estudo 2. Como foi referido anteriormente o 

primeiro pretendeu analisar a relação da prática de atividade física com as 

diferentes variáveis sociodemográficas, e o segundo estudo pretendeu 

compreender e analisar o bem-estar subjetivo na sua componente afetiva e 

cognitiva, e a sua relação com a prática de atividade física. 

 

No Capítulo V surgem as conclusões gerais e sugestões, e no Capítulo 

VI as referências bibliográficas. 
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2.1 ENVELHECIMENTO 

 

2.1.1 Traços do Envelhecimento Demográfico 

 

O envelhecimento demográfico assume atualmente uma dimensão mundial 

(Rosa, 2012). Segundo a hipótese média de projeção das Nações Unidas, a 

população com 65 ou mais anos regista uma tendência crescente, aumentando 

de 5,3% para 6,9% do total da população mundial, entre 1960 e 2000, e para 

15,6% em 2050. No sentido inverso, a proporção de jovens entre 1960 e 2000 

(0-14 anos) diminuiu cerca de 37% para 30%, e continuará a diminuir, para 

atingir os 21% do total da população em 2050 (OMS, 2006). 

Para Schneider e Irigara (2008) o processo de envelhecimento demográfico 

fez-se sentir, sobretudo, na União Europeia, embora através de um panorama 

com ritmos e contextos diversos consoante as regiões e os países. Os mesmos 

autores referem que apesar destas diferenças, o contínuo aumento da 

esperança de vida, o decréscimo da taxa de natalidade e o aumento da 

população com idade superior a 60 anos, são tendências comuns a todos os 

países. Infere-se, assim, que o envelhecimento demográfico é na atualidade, 

um dos maiores desafios colocados em toda a Europa (Rosa, 2012).  

Perante os dados referidos, verifica-se que Portugal não é exceção. 

Constata-se igualmente um aumento da proporção das pessoas idosas na 

população total, em detrimento da população jovem, e/ou em detrimento da 

população em idade ativa (Mendes, 2013). Nas projeções de população 

residente em Portugal 2008-2060, o Instituo Nacional de Estatística (INE), 

prevê que a população continuará a crescer até 2034, atingindo 10 898,9 

milhares de indivíduos. Embora seja expetável um decréscimo posteriormente, 

estipula-se que a proporção da população com 65 anos ou mais será o triplo do 

número de jovens, cerca de 32,3% no ano de 2060 (INE, 2011). Segundo a 

perspetiva de alguns pesquisadores, para o aumento da população mais velha 

contribuirá, sobretudo, o grupo de 80 ou mais anos de idade, passando para 

15,8% do total da população em 2060 (Rosa, 2012; Simões, 2006). 
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Atentando ao panorama atual da esperança média de vida para os 

portugueses, a média ronda os 75,4 anos para os homens e 82 anos para as 

mulheres. No entanto, projeta-se que em 2060 aumente para 82,3 e 87,9, 

mantendo-se a diferença entre os sexos desfavorável para os homens (Ribeiro 

& Paúl, 2011).  

Com o acréscimo de expectativa de vida surge, recentemente, um novo 

termo, a “quarta idade”, que pretende evocar o grupo de pessoas com mais de 

80 anos de idade (Hamilton, 2002). Esta fase tem sido massivamente 

referenciada, uma vez que a própria fatia da população idosa, além de ser cada 

vez mais idosa, atinge idades cada vez idades mais elevadas (Imaginário, 

2004). Alguns autores descrevem esta nova faceta como um período final e de 

dependência em relação aos outros, na medida em que acarreta um nível de 

vulnerabilidade e imprevisibilidade que o diferencia da terceira idade. Segundo 

Paúl (2007) os idosos, na quarta idade, estão no limite de sua capacidade 

funcional, o que conduz a restrições e intervenções da pesquisa e da prática 

social. No entanto, a investigação sobre a quarta idade é um território novo e 

desafiador na pesquisa interdisciplinar, sendo que futuros estudos e discursos 

deverão focalizar uma gestão crítica. 

Entretanto, voltando ao fenómeno do envelhecimento demográfico, para 

Dinis (1997) as alterações na estrutura etária da população resultam 

fundamentalmente de dois aspetos: (a) da diminuição constante da taxa de 

natalidade - as gerações deixam de ser substituídas numericamente e o lugar 

dos adultos e dos mais velhos aumenta na sua totalidade; (b) do aumento 

significativo da esperança de vida, resultante das melhores condições sociais e 

tecnológicas, dos progressos da medicina preventiva, curativa e reabilitadora. 

Neste entendimento, a inversão da pirâmide etária acabou por transformar-

se num problema de ordem pública, principalmente por acarretar demandas de 

investimento económico, legitimando a importância de estudos sobre esta nova 

realidade (Correa, 2009). O aumento quantitativo deste grupo etário transforma 

o envelhecimento numa questão social, tornando-se um dos principais desafios 

políticos para o século XXI. Seja nos países centrais ou nos periféricos, a 



- 10 - 
 

Organização das Nações Unidas (ONU) considera que as políticas para o 

desenvolvimento serão ineficientes se não priorizarem a busca de alternativas 

para as demandas de uma sociedade envelhecida (Rosa, 1993). 

Segundo a visão de Rosa (2012) o verdadeiro problema da sociedade 

envelhecida está para além do envelhecimento da sua população. A mesma 

autora defende que a questão se debruça sobre o que as sociedades não 

mudaram desde que começaram a envelhecer, sendo este um ponto pouco 

debatido mas necessário. Com efeito, mais importante do que mobilizar 

esforços para anular o envelhecimento demográfico, é procurar formas que 

permitam potenciar os seus benefícios ou, pelo menos, evitar quaisquer ruturas 

sociais com ele relacionado (Santos, Andrade, & Bueno, 2009).  

Não sendo propriamente objetivo para o presente estudo estendermo-nos 

além do que foi mencionado, propomos, no entanto, uma reflexão segundo 

uma perspetiva mais humanista. Ou seja: o aumento da população idosa não 

deve estar confinado a explicações de natureza quantitativa. O idoso requer da 

sociedade a sua valorização como pessoa e, consequentemente, direitos e 

deveres como qualquer outro cidadão, independentemente do significado social 

atribuído à idade. É legítimo, pois, inferir que o problema não estará 

exclusivamente no aumento da população idosa, mas também no modo como 

estas idades vão sendo valorizadas pela sociedade.  

 

2.1.2 Definições e terminologias 

 

O fenómeno de natureza demográfica, consequente do facto das 

pessoas viverem mais tempo, foi acompanhado por um interesse crescente das 

ciências sociais e humanas em conhecer melhor o desenvolvimento do 

envelhecimento, fazendo com que os investigadores se ocupassem dos 

estudos relativos aos referidos processos com um duplo objetivo: a) obter um 

melhor conhecimento; b) descobrir possibilidades de intervenção (Fonseca, 

2006). Contudo, a definição do início do processo de envelhecimento em cada 

indivíduo está longe de ser consensual entre os diversos autores.  
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Neste sentido, enquanto há especialistas que defendem que o 

envelhecimento se inicia na fase da conceção, outros sustentam que começa 

entre a segunda e a terceira décadas de vida e, outros, ainda defendem que o 

envelhecimento ocorre nas fases mais avançadas da existência humana.  

Por outro lado, assumindo o envelhecimento como um processo gradual, 

corroboramos Pimentel (2001) quando refere que a definição de uma categoria 

específica que inclua as pessoas idosas resulta sempre de uma construção 

abstrata e normativa. A este respeito, Fontaine (2000) faz uma elucidação 

importante ao distinguir o envelhecimento da velhice, dizendo que enquanto a 

velhice é um estado que carateriza um grupo de determinada idade, o 

envelhecimento é um processo. Osório (2007, p.13) partilha da mesma opinião 

ao referir que “o envelhecimento é um processo vital que tem vindo a ganhar 

vitalidade nos últimos anos, ao passo que o conceito de velhice aparece como 

um estado definitivo, caracterizado pela ausência de futuro e de capacidade de 

transformação rumo ao bem-estar”. 

Para (Debert, 2004), foram criada duas perspetivas distintas em relação 

ao idoso. Uma delas seria a perspetiva da miséria, segundo a qual o idoso foi 

confinado a uma existência sem significado e que muitas vezes está associado 

ao termo velhice, e uma outra perspetiva, onde o idoso se conceitua como a 

fonte de recursos. Nesta última, o envelhecimento é constituído pelos seres 

mais ativos, capazes de oferecer respostas criativas ao desafio do processo de 

envelhecer. Na consequência desta visão, surge uma redefinição da imagem 

da velhice na relação com a sociedade e a família, com a figura do idoso 

funcionalizada e revitalizada (Fechine & Trompieri, 2012). 

Ganhando traços mais revitalizadores, o envelhecimento de hoje possui 

várias faces, sendo que a “terceira idade” representa também uma das 

principais (Debert, 2011). Neste contexto, a terceira idade é vista como uma 

fase intermediária entre o estágio adulto e a ancianidade, marcada 

principalmente por contornos que a apresentam como um período de 

realizações de projetos adiados ao longo da vida e de busca pela satisfação 

pessoal (Correa, 2009).  
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Para Mauritti (2004), esta modificação da sensibilidade investida sobre o 

envelhecimento acabou por gerar uma profunda inversão dos valores a ele 

atribuídos. Anteriormente associado à decadência física e invalidez, passando 

mais recentemente a significar o momento do lazer, propício à realização 

pessoal, à criação de novos hábitos e habilidades, e ao cultivo de laços afetivos 

e amorosos. Contata-se, deste modo, que o discurso sobre o envelhecimento 

se desloca de um enfoque homogeneizador centrado nas doenças e debilidade 

das pessoas para um outro, igualmente unificador, que as apresenta como 

seres de significativa produtividade (Netto, 2002).  

Apesar de serem muitas as tentativas de caraterização, conceituação e 

delimitação do envelhecimento, não existe ainda um padrão universalmente 

aceite e defini-lo é uma tarefa complexa (Debert, 1998; Spirduso, 2005). Por 

outro lado, parece existir um consenso na literatura mais recente que conceitua 

este fenómeno, para além de natural e processual, complexo e inerente a todos 

os seres vivos (Coleman & O'Hanlon, 2004; Souza, Matias, & Brêtas, 2010).  

Nahas (2006) carateriza o envelhecimento como um processo universal 

e irreversível, responsável por provocar uma perda funcional progressiva no 

organismo. Na mesma linha de ideias, Netto (2002) refere-se ao 

envelhecimento como a fase final do ciclo da vida que apresenta algumas 

manifestações físicas, psicológicas, sociais e debilitantes, das quais se 

destacam a diminuição da capacidade funcional, trabalho e resistência, perda 

dos papéis sociais, prejuízos psicológicos, motores e afetivos. No entanto, o 

envelhecimento deve ser entendido não apenas como um período de maior 

vulnerabilidade, dependência e de perda gradual das suas capacidades mas, 

também, como uma etapa de grande sabedoria e conhecimento (Fernandes, 

2010; Rosa, 2012).  

Intrinsecamente ao fenómeno complexo do envelhecimento, brotam 

ainda outras definições, uma das quais também de difícil consenso: “idoso”. É 

óbvio, que não se poderia falar do envelhecimento, sem se abordar o alvo 

deste fenómeno.  



- 13 - 
 

Nesse sentido, numa tentativa de uniformizar critérios e opiniões, a 

OMS, baseando-se na idade cronológica, define idoso, independentemente do 

sexo e estado de saúde, os indivíduos numa idade a partir de 60 anos, para os 

países considerados em desenvolvimento, e de 65 anos para os países 

desenvolvidos (OMS, 2006). Portugal insere-se nesta última denominação 

(Sousa & Soares, 2006). Outro critério, também muito comum, é a passagem à 

reforma (Paúl & Fonseca, 2005). 

Por outro lado, Paúl e Fonseca (2005) salientam que o marco dos 65 

anos de idade deixou de ser um indicador rigoroso para sinalizar o início do 

envelhecimento. Com efeito, para além das diversas perspetivas que o 

envelhecimento pode adotar, um dos problemas que a pesquisa gerontológica 

enfrenta é a dificuldade na padronização das categorias etárias (Ferreira et al., 

2010). Spirduso (2005) ressalta essa problemática e refere que muitos dos 

profissionais caracterizam uma pessoa de 55 anos como velha ou idosa, 

contrariamente a outros profissionais que apresentam essa faixa etária como 

meia-idade.  

O número crescente de pessoas ativas e saudáveis, no extremo jovem 

do espetro de envelhecimento, levou à necessidade de agrupamentos etários 

mais definitivos. Desta forma, o estabelecimento de fronteiras etárias no 

decurso do envelhecimento tem dividido a população, frequentemente, em três 

grupos etários: entre os 65 e os 75 anos como jovens idosos, entre os 76 e os 

85 anos como idosos – idosos e os que têm mais de 85 anos como muito 

idosos (Debert, 1999; Fechine & Trompieri, 2012).  

Entretanto, para Schneider e Irigara (2008) o conceito de idade é 

multidimensional e não reflete a medida mais correta do desenvolvimento 

humano. Para estes autores a idade e o processo de envelhecimento possuem 

dimensões e significados que extrapolam as dimensões da idade cronológica. 

Também Guerreiro (1996) defende que a idade é, em grande parte, arbitrária e 

uma construção sociocultural, visto que nem sempre se firma numa 

materialidade ou numa cronologia de base biológica quanto às reais aptidões e 

possibilidades do idoso. Por outro lado, Sequeira (2007) defende que a idade 
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cronológica consiste somente num marco utilizado para definir o 

envelhecimento, sendo, por essa razão, um critério bastante útil e usual. 

Também Correa (2009) considera que as categorias de idade estão sempre 

presentes e são imprescindíveis na classificação dos indivíduos em 

determinados contextos da vida como, por exemplo, em planos de saúde, em 

concursos públicos e na aquisição de benefícios sociais. 

Segundo Shephard (2003), o processo de envelhecimento é um conjunto 

de fatores que vai além do facto de se ter mais de 60 anos. Devem ser 

consideradas também as condições biológicas, que estão intimamente 

relacionadas com a idade cronológica (Schneider & Irigara, 2008).  

Importa, deste modo, reconhecer que a idade cronológica não é um 

marcador preciso para as mudanças que acompanham esta fase mais tardia da 

vida. Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, 

participação e níveis de independência entre pessoas que possuem a mesma 

idade (Coleman & O'Hanlon, 2004; Fernández-Ballesteros, 2000). No entanto, 

ainda que qualquer classificação do envelhecimento operada apenas com base 

na idade cronológica traduza muito pouco os processos diferenciais do 

envelhecimento, podemos depreender, amplamente, que o envelhecimento 

pode ser encarado como um período da vida que compreende uma idade mais 

avançada. 

Por uma questão de clarificação existe a necessidade de adotar uma 

das convenções existentes. Assim, consideramos, neste trabalho, pessoa idosa 

todos os indivíduos com idade superior a 65 anos e as seguintes categorias 

cronológicas: idosos jovens (com idade igual ou superior a 65 anos até aos 74); 

idosos-idosos (com idade igual ou superior a 75 anos até aos 84), e muito 

idosos (com idade igual ou superior a 85 anos) (Imaginário, 2004). 

 

2.1.3 Aspetos Biopsicossociais do Envelhecimento 

Como referido anteriormente, existe uma grande dificuldade em 

apresentar uma definição precisa de envelhecimento, por se tratar de um 
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conceito multidimensional, multifatorial e extremamente complexo. A única 

certeza, e também a mais consensual, é que se trata de um processo inevitável 

e irreversível (Baltes & Carstensen, 1996; Coleman & O'Hanlon, 2004; 

Fonseca, 2006).  

Deste modo, segundo uma perspetiva biopsicossocial, não se envelhece 

da mesma forma, no mesmo ritmo e na mesma época cronológica, uma vez 

que existem características próprias de pessoa para pessoa, consoante a 

constituição biológica e a estrutura da personalidade (Spar & La Rue, 1998; 

Fontaine, 2000). É, por isso, impossível datar o seu começo, porque de acordo 

com o nível no qual se situa (biológico, psicológico e/ou social), a sua 

velocidade e gravidade variam de indivíduo para indivíduo (Fonseca, 2005).  

Sustentando a mesma linda de ideias, Antônio e Rauchbach (2005) e 

Lima-Costa e Barreto (2003) defendem que para uma maior perceção da idade 

e do envelhecimento, é fundamental considerar os fenómenos biopsicossociais 

que lhes estão inerentes, uma vez que ser idoso não passa apenas pela idade 

definida em anos de vida, mas implica um conjunto de alterações (Agostinho, 

2004; Moraes, Moraes, & Lima, 2010). Assim, com o intuito de uma 

compreensão holística do processo de envelhecimento iremos, de seguida, 

abordá-lo nas suas várias dimensões: biológica, psicológica e social. 

A base do envelhecimento biológico está relacionado com a evidente 

fragilidade do organismo e com a progressiva deterioração, quer estrutural e 

funcional, em todos os órgãos. Depende da programação genética e das 

alterações corporais que ocorrem tanto a nível celular como molecular e que 

são responsáveis pela na diminuição da capacidade de regeneração celular 

(Moraes, Moraes, & Lima, 2010). Acresce que, encontrando maior 

manifestação no envelhecimento do que noutras fases da vida, a capacidade 

funcional das áreas afetadas e sobrecarga dos mecanismos de controlo 

homeostático diminuem. Neste tipo de envelhecimento, as alterações que 

ocorrem refletem-se nos problemas de saúde, principalmente no aumento da 

vulnerabilidade a certas doenças, sendo disso exemplo a incidência das 
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doenças crónicas (Coleman & O'Hanlon, 2004). No entanto, o envelhecimento 

biológico é considerado natural, uma vez que o organismo apresenta 

alterações funcionais que são próprias do avançar dos anos (Sequeira, 2007).  

Por outro lado, o envelhecimento psicológico não é naturalmente 

progressivo nem ocorre inexoravelmente, como efeito da passagem de tempo. 

Depende, sobretudo, do esforço pessoal contínuo na busca do 

autoconhecimento e do sentido da vida. Para Vargas (1981) este 

envelhecimento está associado aos aspetos cognitivos e às emoções, que por 

sua vez se encontram diretamente relacionadas com as questões sociais e 

com o contexto sócio ambiental em que o indivíduo se insere (Moraes, Moraes, 

& Lima, 2010). De entre os aspetos psicológicos com maior destaque para o 

envelhecimento, surge a dificuldade de adaptação a novos papéis e a rápidas 

mudanças, a falta de motivação, a dificuldade de planear o futuro, a 

necessidade de trabalhar perdas orgânicas, afetivas e sociais, a baixa 

autoestima e os sinais de patologia (Neri, 1995). 

Por último, no que concerne ao envelhecimento social, este relaciona-se 

com o que é esperado em termos comportamentais segundo a idade. A idade 

reveste-se, assim, de uma natureza social devido à influência que exerce no 

modo de vida e nos padrões de interação do indivíduo (Cabanas, 1999). Mais 

concretamente, a participação do idoso na sociedade tende a ser reduzida e 

circunscrita a redes sociais mais pequenas e, com efeito, são despoletados no 

idoso sentimentos de medo, inutilidade e abandono, acabando por ser 

adquirido um comportamento de isolamento e solidão, que tantas vezes 

colmata com doenças como a depressão (Imaginário, 2004; Sequeira, 2007). 

Para Mauritti (2004) as dificuldades que o idoso enfrenta e a forma como 

envelhece devem-se, em parte, ao estatuto que determinada sociedade lhe 

confere. 

Parece, assim, fundamental que perante estas situações, inerentes às 

várias dimensões do envelhecimento (físico, psicológico e social) sejam 

reorganizadas redes de apoio formal e informal com o intuito de alcançar o 
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máximo de independência, participação social, níveis ótimos de saúde mental e 

satisfação com a vida. 

Respeitante ainda à dimensão biopsicossocial do envelhecimento, cabe 

aqui referir dois conceitos diferenciados mas que também se relacionam, o 

declínio e a deterioração (Fernández-Ballesteros, 2000). O declínio traduz-se 

pelo enfraquecimento de uma determinada função ou capacidade do 

organismo, experienciada por todos os seres humanos. Já a deterioração 

ocorre quando esse enfraquecimento se desvia significativamente da média do 

grupo etário ao qual o indivíduo pertence, estando associado, geralmente, à 

patologia. Em virtude desta distinção, pode, assim, falar-se de envelhecimento 

normal e de envelhecimento patológico. 

 

2.1.4 Envelhecimento Normal versus Envelhecimento Patológico 

Existem certas alterações ao longo do processo de envelhecimento que 

todos os indivíduos manifestam, mais tarde ou mais cedo, independentemente 

de ocorrerem segundo planos e velocidades diferentes (Baltes & Carstensen, 

1996). Deste modo, podemos falar em envelhecimento universal quando o 

indivíduo apresenta transformações comuns como o aparecimento de rugas, 

cabelo branco, flacidez muscular ou défices sensoriais e, por outro lado, em 

envelhecimento probabilístico, no caso das transformações que não sucedem a 

todos os indivíduos, como por exemplo, a artrite (Stuart-Hamilton, 2002).  

Para além destas alterações inerentes ao processo de envelhecimento, 

as mudanças que lhes estão associadas tanto podem ser típicas ou normais, 

como mudanças atípicas ou patológicas. As primeiras inserem-se no conceito 

de envelhecimento normal (ou senescência) enquanto as segundas no conceito 

de envelhecimento patológico (ou senilidade) (Agostinho, 2004).  

Neste sentido, o envelhecimento normal é caraterizado por perdas e 

alterações que são universais, progressivas, irreversíveis e inevitáveis nos 

seres vivos. Têm lugar nas dimensões de natureza biológica e psicológica do 

indivíduo e implicam a ausência de patologias físicas ou psicológicas 
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incapacitantes (Garcia, 1999). Denominado também como envelhecimento 

primário, o envelhecimento normal envolve parâmetros biológicos aceitáveis 

para cada fase do ciclo de vida (Fechine & Trompieri, 2012). 

Por outro lado, o envelhecimento patológico é o mais comum na 

sociedade e é acelerado pela presença de síndromes típicas do 

envelhecimento ou pelo agravamento de doenças preexistentes (Baltes & 

Carstensen, 1996; Jacob, 2004). Também denominado envelhecimento 

secundário, acontece quando as doenças alteram os parâmetros biológicos 

considerados normais para cada faixa etária ou quando a idade biológica do 

indivíduo é superior à sua idade cronológica (Fechine & Trompieri, 2012). 

Entretanto, Jacob (2004) refere que nem sempre é fácil distinguir o 

envelhecimento normal do patológico. Segundo a opinião deste autor, muitos 

profissionais da área da saúde confundem os sintomas e as alterações 

advindas do processo de envelhecimento e não valorizam as contestações 

feitas pelo idoso, atribuindo-as a défices do envelhecimento natural. 

Consequentemente, o tratamento de possíveis doenças é adiado. Outras 

vezes, os sintomas são atribuídos a doenças quando o idoso se encontra, 

simplesmente, sob efeitos inerentes ao envelhecimento natural (Jacob, 2004). 

A ocorrência de um envelhecimento normal ou patológico transparece o 

comportamento dos indivíduos ao longo da sua vida, isto é, a forma como 

envelhecemos tem a ver com a forma como nos desenvolvemos (Fonseca, 

2006). De facto, os problemas de saúde e de doença estão interligados, uma 

vez que são condicionados pelo modo de vida que o ser humano tem e pelo 

ambiente social em que surgem. Neste sentido, o envelhecimento deve, por 

isso, ser abordado a partir de todo o percurso da vida de cada indivíduo (Neri, 

1995). 

Face ao exposto anteriormente, podemos depreender que embora o 

processo de envelhecimento seja caracterizado por uma perda gradual das 

capacidades funcionais, comprometendo a autonomia da pessoa idosa para 

satisfazer as suas necessidades quotidianas, o declínio fisiológico não 
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determina inevitavelmente doença e incapacidade (Franchi & Junior, 2005). O 

organismo trabalha com níveis de reserva e, além disso, é possível controlar e 

atenuar os problemas de saúde inerentes ao envelhecimento, através de 

assistência adequada (Assis, 2005). Neste sentido, existe a possibilidade do 

idoso conviver com as eventuais limitações ou doenças, preservando uma 

perspetiva de vida pessoal e social mais positiva (Lima-Costa & Barreto, 2003). 

 

2.1.5 Envelhecimento Ativo 

 

Uma vez consideradas as diversas faces do envelhecimento, a 

gerontologia harmonizou o seu discurso. Procurou não só referir-se ao 

envelhecimento como uma fase de forte incidência de doenças, mas também 

de apresentar aspetos mais revitalizadores do mesmo, expressos no discurso 

da prevenção e manutenção de um ideário de envelhecimento ativo e saudável 

(Baltes & Carstensen, 1996; Ribeiro & Paúl, 2011). 

Por outro lado, considerando o envelhecimento uma consequência 

natural de qualquer sociedade o grande problema que se coloca é encontrar 

respostas para que a população envelhecida não perca qualidade de vida, e 

consiga agregar qualidade aos seus anos “adicionais” de vida (Lima-Costa & 

Barreto, 2003). A observação de padrões diferenciados de envelhecimento e a 

busca por compreender as determinantes da longevidade com qualidade de 

vida, têm motivado estudos na linha de compreensão do que constitui o “bom 

envelhecer” (Assis, 2005). 

Neste sentido, na sequência do envelhecimento saudável, que era 

preconizado até então como uma simples aplicação das perspetivas de saúde 

ao envelhecimento, a OMS avançou em 2002 com um novo conceito, o de 

“envelhecimento ativo” (WHO, 2002). Segundo a definição adotada pela OMS 

no final dos anos 90, o envelhecimento ativo refere-se ao “ processo de 

otimizar oportunidades para a saúde, participação e segurança com o objetivo 

de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas envelhecem” 

(Organização Pan-Americana de Saúde, 2005, p.13). Ainda de acordo com a 
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OMS a palavra “ativo” diz respeito à participação contínua nas questões sociais 

económicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à capacidade de estar 

fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho (OMS, 2006). 

O envelhecimento ativo estende-se, assim, para além do estado de 

saúde, referindo-se a aspetos socioeconómicos, psicológicos e ambientais 

(Almeida, 2007). Ainda segundo a perspetiva da OMS (2006) o envelhecimento 

ativo passa a ser a resultante da interação multidimensional entre saúde física, 

saúde mental, independência na vida diária, integração social, suporte familiar 

e independência económica. No entanto, outros descritores têm sido utilizados 

para se referir ao mesmo conceito na literatura, nomeadamente 

envelhecimento “bem-sucedido”, “produtivo” e “robusto” (Araújo, 2007). 

Apesar desta ambiguidade, o novo paradigma relativo ao conceito de 

envelhecimento ativo assume um maior consenso, no sentido em que 

reconhece a importância dos direitos humanos das pessoas mais velhas e dos 

princípios de independência, participação, dignidade, assistência e 

autorrealização (Civinski, Montibeller, & Braz, 2011). Também para Gardner 

(2006) esta nova conceção evidencia diversos benefícios, designadamente ao 

nível da prevenção de doenças típicas das idades mais avançadas, prevenindo 

a solidão e a desafeição social. O mesmo autor acrescenta que 

independentemente da perspetiva, o principal objetivo da pesquisa em torno da 

temática do envelhecimento ativo, é identificar e explorar as determinantes de 

uma “boa velhice” (Gardner, 2006).  

Um envelhecimento “ativo”, bem-sucedido” ou “satisfatório”, não 

depende exclusivamente de fatores como a sorte ou o património genético. 

Depende, sobretudo, das ações e responsabilidade de cada indivíduo (Teixeira 

& Neri, 2008). A saúde, mas também os padrões comportamentais e os afetos, 

as amizades e os contextos de vida, o tempo socioeconómico e histórico que 

cada um experiencia, tendem a confundir-se com os resultados dos percursos 

individuais, num balanço constante entre os fatores da pessoa e do meio, 

mediado por significados e valores (Ferraz & Peixoto, 1997).  
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O extenso programa de investigação dedicado ao envelhecimento ativo 

revela, assim, a multidimensionalidade e complexidade deste fenómeno à 

medida que situa o envelhecimento muito além da saúde e da longevidade 

(Ferreira et al., 2010). Neste contexto, é visível a mudança da gerontologia em 

direção ao reconhecimento da heterogeneidade dos idosos e aos aspetos mais 

positivos do envelhecimento. 

 

2.1.6 Envelhecimento no Meio Rural e no Meio Urbano  

 

Para Sequeira e Silva (2002) ao processo de envelhecimento são 

atribuídas alterações a diferentes níveis e qualquer vulnerabilidade física, 

psicológica e social pode ser atenuada ou incrementada pelo contexto 

ambiental no qual o idoso se encontra inserido. De facto, mais do que a idade 

do idoso, importa o contexto sócio cultural em que ele se insere, uma vez que 

este pode ser determinante para o desenvolvimento da capacidade de 

reestruturação e manutenção da saúde intelectual e mental (Schneider & 

Irigara, 2008).  

Neste sentido, analisando o fenómeno do envelhecimento, conjugando a 

dimensão demográfica e individual, muitos estudos têm-se dedicado a estudar 

o envelhecimento sob o ponto de vista da qualidade de vida, bem-estar e 

satisfação com a vida. Contudo, a maioria dos estudos realizados refere-se a 

idosos que habitam em ambientes urbanos, sendo poucas as pesquisas que 

abordam o tema do envelhecimento no ambiente rural. Assim, tendo em conta 

os dados do INE (2011) relativamente ao envelhecimento demográfico e ao 

desequilíbrio na distribuição da população, meio urbano versus meio rural, 

parece importante explorar as diferenças entre o envelhecimento ocorrido 

nestes dois contextos. 

Embora a indefinição entre o que é rural e o que é urbano revele 

dificuldades crescentes para se pensar nas especificidades em um ou outro 

espaço (Gusmão & Alcântara, 2008), para Magarreiro (2008) o meio rural está 

por norma associado a um contexto fracamente povoado, com poucos 
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recursos, problemas de saúde, baixos rendimentos e solidão. As populações 

residentes neste meio apresentam não só dificuldades económicas evidentes 

para aceder a serviços e equipamentos afastados da sua zona residencial, 

como também se encontram mais vulneráveis a uma condição psicológica 

pouco positiva (Fonseca et al., 2005). Gusmão e Alcântara (2008) referem que 

a baixa produtividade das explorações agrícolas tradicionais reflete 

rendimentos menores, as pessoas são menos instruídas, estão pior alojadas e 

com menos possibilidades de saneamento dos locais e de cuidados médicos. 

O facto de os idosos residirem em áreas rurais, faz com que as suas 

vulnerabilidades sejam naturalmente acentuadas, comparativamente com as 

dos idosos urbanos (Morais, Rodrigues & Gerhard,  2008). Tais 

vulnerabilidades refletem-se, no geral, no baixo rendimento e nos problemas de 

saúde acrescidos, uma vez que os serviços de saúde são escassos, 

inacessíveis e mais custosos que na área urbana. No entanto, as populações 

do meio rural vivem em condições mais próximas do meio natural nas suas 

funções fisiológicas e atividades profissionais, sofrendo menos com a poluição 

sonora e ambiental. 

No que respeita ao meio urbano, Fonseca (2005) refere que para muitos 

dos idosos residentes em cidades de grandes dimensões, as redes sociais de 

apoio são frágeis e o suporte social revela-se insuficiente. De facto, são vários 

os estudos que concluem que as atitudes face ao processo do envelhecimento 

são mais negativas no meio urbano do que no meio rural. Para Melo e Neto 

(2003) a diminuição da qualidade de vida em idosos urbanos pode ser 

consequência do anonimato em que estão envolvidos, refletindo uma menor 

intimidade entre as pessoas. 

Lawton é dos teóricos quem mais contribuiu para a abordagem da 

relação pessoa idoso/ambiente. Segundo o Modelo Ambiental de Lawton 

(1983), o comportamento apenas pode ser compreendido em função da 

dinâmica da interação pessoa/ambiente, sendo que a satisfação com a vida 

resulta da eficaz interação do indivíduo com o meio em que está inserido. O 

modelo ecológico considera o comportamento num dado contexto, implicando 
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que o desempenho do indivíduo seja visto como o resultado de uma transação 

com o meio, e que a força relativa do indivíduo e do meio se harmonizam. Para 

este autor, todo o comportamento é transacional, ou seja, não pode ser 

entendido apenas com base numa variável, mas em função das variáveis 

presentes, só sendo compreensível na dinâmica das relações 

pessoa/ambiente. 

Além da conceptualização de modelos teóricos das transações entre o 

meio e o indivíduo idoso, é importante o desenvolvimento de programas que 

sejam abrangentes das privações e dificuldades às quais a população idosa 

está mais vulnerável (Biazzo, 2008). Tendo em consideração que o aspeto 

mais importante do ambiente são as ligações sociais aos vizinhos e a 

vinculação ao local (Paúl, Fonseca, Martín & Amado, 2003), maior relevância 

ganha a teoria de Lawton, que explora a influência do contexto de residência 

sobre a perspetiva pessoal do envelhecimento. 

De facto, à medida que a pessoa envelhece vão decrescendo as 

capacidades de adaptação e o idoso fica mais sensível ao meio onde está 

inserido. Com efeito, o meio ambiente é um fator determinante na promoção do 

bem-estar e permite uma vivência mais positiva do envelhecimento (Lawton, 

1983; Teixeira, 2010).  

Revela-se, assim, a importância de estudar a influência do contexto na 

experiência de envelhecer do idoso, na medida em que só a partir da análise 

transacional da unidade ecológica pessoa/ambiente é que é possível 

compreender os idosos que vivem em diferentes cenários, sendo que cada 

cenário ambiental dita de forma única a experiência do envelhecimento 

(Sequeira & Silva, 2002). 
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2.2 ATIVIDADE FÍSICA 

2.2.1 Conceito 

Embora não seja evidente um consenso entre os investigadores, é 

unanime a ideia de que a atividade física pode ser traduzida como qualquer 

manifestação humana, tendo um significado especial e diferenciado na espécie 

(Caspersen, Powell, & Christensen, 1985; Cheik, et al., 2003; Hallal et al., 

2005).  

Na perspetiva de Pitanga (2002) a atividade física é compreendida como 

qualquer movimento corporal, produzido pela musculatura esquelética, que 

resulta num gasto energético maior do que os níveis de repouso, incluindo 

atividades físicas de lazer, atividades desportivas, atividades de trabalho 

profissional e outras que provoquem dispêndio energético. Por outro lado, na 

perspetiva de Faria Junior (1997) este conceito é redutor na medida em que a 

atividade física é uma qualidade substancial do ser humano que apresenta um 

teor que ultrapassa o que o biológico e o funcional lhe conferem.  

Embora assumam algumas semelhanças, atividade física e desporto são 

conceitos diferentes. Na verdade, tanto a atividade física como o desporto 

implicam a realização de movimentos corporais que conduzem a um gasto 

energético (Civinski, Montibeller & Braz, 2011). Todavia, o desporto é uma 

atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem como objetivo a 

melhoria e a manutenção de um ou mais componentes da aptidão física 

(Caspersen, Powell, Christensen, 1985). Guedes e Guedes (1995) defendem 

que o desporto, para além de se apresentar como um conceito mais restritivo e 

como uma das formas e modalidades da atividade física, implica regras, jogo e 

competição. Por outro lado, a atividade física é mais abrangente que o 

desporto, uma vez que envolve tudo aquilo que implique movimento, força ou 

manutenção da postura corporal contra a gravidade e se traduza num consumo 

de energia (Cheik, et al., 2003; Shephard, 2003). 
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De facto, o conceito de atividade física revela-se de difícil definição, uma 

vez que existem diferentes significados atribuídos por diferentes investigadores 

(Shephard, 2003). No entanto, a investigação apresenta dados com qualidade 

suficiente para concluir que a atividade física, quando praticada de forma 

regular, é um comportamento saudável (Nunes, 2006; OMS, 2006). 

 

2.2.2 Papel e Benefícios da Atividade Física para o Envelhecimento 

Está comprovado atualmente que quanto mais ativa é uma pessoa 

menos limitações físicas tem. Ou seja, um dos inúmeros benefícios que a 

prática de atividade física promove é a proteção da capacidade funcional em 

todas as idades (Franchi & Junior, 2005; Guedes & Guedes, 1995).  

Por outro lado, o avançar da idade faz com que o indivíduo se torne 

menos ativo diminuindo, assim, as suas capacidades físicas (Mazo, Lopes, & 

Benedetti, 2004). Como consequência, surge o sentimento de incapacidade e 

invalidez, fatores que contribuem significativamente para uma maior diminuição 

da atividade física e para o surgimento de doenças crónicas (Okuma, 1998).  

Neste sentido, dos diversos estudos que têm sido desenvolvidos nos 

últimos anos com o intuito de tentar descobrir os fatores que contribuem para 

um envelhecimento com qualidade e ativo, todos apontam a prática de 

atividade física como um dos fatores essenciais (López, 2002; Ribeiro & Paúl, 

2011). De facto, a prática regular de atividade física melhora a qualidade de 

vida e maximiza as funções prolongando a independência e minimizando ou 

até, revertendo, o impacto adverso do processo de envelhecimento nas suas 

funções físicas, psicológicas e sociais (Shephard, 2003). Com efeito, é 

crescente a busca de fatores de proteção como o desenvolvimento de 

atividades/exercícios que tenham o intuito amenizar e prevenir tanto os 

distúrbios emocionais, como as desordens somáticas (e.g., doenças 

cardiovasculares) (Caspersen, Powell, & Christensen, 1985).  

A estimulação da prática de atividade física contribui seguramente para 

a manutenção da capacidade funcional, desenvolvendo as capacidades mais 
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afetadas na população idosa, nomeadamente as componentes da aptidão 

física (e.g., aptidão cardiorrespiratória, a força, resistência muscular e a 

flexibilidade (Saldanha & Caldas, 2004; Tribess & Virtuoso, 2005). Além disso, 

a prática de atividade física também promove melhoras na composição 

corporal, diminui dores articulares, ajuda no aumento da densidade mineral 

óssea, diminui os níveis de triglicerídeos e melhora o perfil lipídico (Shephard, 

2003). Os idosos têm ganhos significativos na capacidade aeróbia, força, 

flexibilidade, equilíbrio e marcha, diminuem a incidência de quedas, o risco de 

fraturas e a mortalidade em portadores de doença de Parkinson (Assis, 2005; 

Ettinger, Wright, & Blair, 2005; Faria Junior, 1997).  

Por outro lado, a atividade física favorece, ainda, diversos benefícios a 

nível psicológico (Moraes, Moraes, & Lima, 2010). Para Civinski, Montibeller, e 

Braz (2011) a prática de atividade física é uma intervenção com potencial para 

reduzir a associação entre a depressão e a deterioração cognitiva dos idosos, 

produzindo efeitos positivos no humor. É estimulada a criação de laços de 

amizade com indivíduos de diferentes faixas etárias, aumentando a 

autoconfiança e melhorando autoestima (Corazza, 2005; Franchi & Junior, 

2005). Com efeito, o idoso torna-se mais autónomo e independente, fatores 

que interferem diretamente na diminuição da angústia (Neri, 1995).  

Segundo Ferreira et al. (2010) também existe uma ligação direta entre a 

atividade física e a esperança de vida, uma vez que as populações fisicamente 

ativas tendem a viver mais tempo do que as populações inativas. Para tal, 

apela-se para importância de um estilo de vida ativo, onde a prática de 

atividade física se assume como uma das bases fundamentais para o sucesso 

de uma vida com qualidade (Civinski, Montibeller, & Braz, 2011).  

A adoção de um estilo de vida ativo apresenta, assim, efeitos positivos, 

quer a nível dos aspetos fisiológicos, quer a nível dos aspetos psicossociais 

(Sheppard et al., 2003).  

De acordo com os dados disponíveis pelas Orientações da União 

Europeia para a Atividade Física (2009), tem-se observado uma maior 
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consciência da importância da atividade física e, por conseguinte, um estilo de 

vida fisicamente ativo passa a fazer parte de qualquer programa de promoção 

da saúde para o envelhecimento (Silva & Pereira, 2010). Neste sentido, a 

atividade física tem vindo a ganhar um crescente relevo existindo hoje 

evidências que demonstram o seu papel determinante na promoção da saúde e 

na prevenção das doenças associadas ao envelhecimento (Lima, 2002; 

Nogueira, Silva, & Santos, 2006).  

Entretanto, se por um lado a prática de atividade física está intimamente 

ligada a um envelhecimento saudável, é na inatividade física que está a origem 

de muitas patologias, sobretudo as que estão, por norma, associadas ao 

processo de envelhecimento (Tabela 1) (Araújo, 2007).  

A inatividade física e a falta de condicionamento físico resultam na 

diminuição das valências físicas, fazendo com que ocorra um défice no 

condicionamento funcional e na habilidade de executar tarefas diárias (Civinski, 

Montibeller e Braz, 2011). De forma ampla, aliado à inatividade, o processo de 

envelhecimento é deteriorado e a perda da capacidade funcional é acentuada. 

Tabela 1 - Consequências da Inatividade Física (adaptado de Paúl & Ribeiro, 2011) 

 

Fisiológicas 

 

Psicológicas 

 

 

Sociais 

 

Patologia cardiovascular e 

respiratória precoce 

Patologias metabólicas 

Patologia osteoarticular 

Debilitação do sistema imunitário 

Diminuição da produção de 

hormonas 

 

Apatia 

Confusão 

Insónias 

Ansiedade 

Depressão 

Baixa autoestima 

 

 

 

Imagem social negativa 

 

Isolamento 

 

De acordo com Civinski, Montibeller e Braz (2011), também o aumento 

da idade cronológica tende a provocar um estilo de vida mais sedentário, 

provocando declínio nos níveis de atividade física habitual. Consequentemente, 



- 28 - 
 

as capacidades físicas dos mais idosos diminuem, assim como a manifestação 

de doenças é maior.  

O sedentarismo tem uma grande propensão para acompanhar o 

envelhecimento e os avanços tecnológicos são um fator de risco relevante para 

o desenvolvimento de doenças crónicas degenerativas, particularmente as 

cardiovasculares que são a principal causa de óbito em idosos (Pitanga, 2002). 

Para Guimarães, Duarte e Dias (2011), segundo um mecanismo de causa e 

efeito, a pessoa sedentária corre um risco quase duas vezes maior de 

apresentar doença cardíaca coronária que a maioria dos indivíduos ativos.  

Neste sentido, tendo presente a progressiva tendência para a 

sedentarização dos idosos, torna-se necessário criar hábitos de atividade 

física. A prática da atividade física deverá ser valorizada como estratégia de 

prevenção das doenças de evolução prolongadas, bem como da promoção da 

saúde. De facto, existe uma panóplia de evidências que nos permite considerar 

a atividade física como uma importante componente de um estilo de vida 

saudável.  

 

2.2.3 Atividade Física Recomendada 

A atividade física deve ser adequada e adaptada à idade e a qualquer 

condicionalismo que o indivíduo apresente. Em idades jovens podem ser de 

caráter competitivo pois, geralmente, quanto maior for a sua intensidade em 

termos de duração e frequência maiores serão as repercussões orgânicas em 

termos cardiovasculares. Por outro lado, em indivíduos acima dos 35 anos, os 

exercícios devem ser, sobretudo, de caráter não competitivo e encaradas como 

forma de lazer. Atividades físicas muito intensas em indivíduos de escalões 

etários ainda mais elevados podem não ser as mais indicadas (Fries & Crapo, 

1981; Guedes & Guedes, 1995). 

Na escolha de uma atividade física é fundamental garantir que são 

contemplados todos os componentes da aptidão física mais influenciados pela 

prática de atividade física (Araújo, 2007). Entenda-se pelo termo “aptidão” o 
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estado geral de prontidão motora e bem-estar, orientada para as questões 

relacionadas com a saúde e também com a performance desportivo-motora 

(Pitanga, 2002). Como tal, a aptidão cardiorrespiratória, a força, a resistência 

muscular e a flexibilidade, além de serem as componentes mais avaliadas são, 

também, os melhores preditores da condição de saúde (Franchi & Junior, 2005; 

Nelson et al., 2007).  

Um programa de atividade física deve, assim, ser iniciado com um 

trabalho de baixo impacto e intensidade, com uma realização acessível e de 

curta duração devido, sobretudo, às limitações músculo-esqueléticas que o 

idoso pode apresentar (Cardoso, 1992; Pitanga, 2002). 

Neste contexto, os exercícios de força (anaeróbicos), de resistência 

(aeróbicos) e de alongamento e flexibilidade (amplitude de movimento) são os 

mais recomendados pelos profissionais de saúde. Importa ressaltar, também, 

que exercícios para o equilíbrio e para a coordenação têm um papel 

determinante na melhoria da saúde idoso (Sheppard et al., 2003). 

Na perspetiva de Matsudo et al. (2001) e Simões (2005) os exercícios de 

resistência são os mais privilegiados para a população idosa devido aos seus 

efeitos no sistema cardiovascular, no sistema respiratório e no sistema 

esquelético, que permitem aumentar a energia e a manutenção do movimento 

por longos períodos de tempo. Atividades como a caminhada, a corrida, a 

hidroginástica e a natação são as mais indicadas habitualmente (Salin, Mazo, 

Cardoso, & Garcia, 2011).  

Por outro lado, alguns profissionais da área dão especial importância 

aos exercícios que envolvem força e flexibilidade, uma vez que contribuem 

significativamente para a melhora e manutenção da capacidade funcional e 

autonomia do idoso (Franchi & Junior, 2005). Também Mendes (2013) refere 

que o treino resistido é o que possibilita maiores ganhos em termos de força 

para os idosos. De facto, muitas pesquisas recentes têm demonstrado que, 

com um treino perfeitamente adequado, consegue-se evitar a perda de massa 

muscular e aumentar a massa gorda  (Araújo, 2007). 
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De forma geral, a elaboração de um programa de atividade física bem 

direcionado e eficiente para a população idosa, deve ter como meta a melhora 

da capacidade física do indivíduo, abordando aspetos como a reeducação 

postural, força muscular, mobilidade articular, equilíbrio, coordenação, 

capacidade aeróbica, respiração e relaxamento, e promover o aumento do 

contato social e a redução de problemas psicológicos, como a ansiedade e a 

depressão (Cardoso, 1992; Civinski, Montibeller, & Braz, 2011).  

Horta e Barata (1995) acrescentam que se deve ter em conta as 

atividades que vão para além da prática desportiva ou competitiva, pois, 

atividades diárias como jardinagem, a marcha, subir e descer escadas, danças 

e jogos são atividades físicas importantes no dia-a-dia das pessoas. Também 

Nunes (2006, p.198) “defende que é aconselhada a atividade física, mas não a 

competição. Interessa sim fazer um treino regular, progressivo a moderado, 

que compense o sedentarismo vigente, mas sem a competição nem a 

preocupação da obtenção de recordes”. 

Os programas de incentivo à prática de atividade física para populações 

idosas ainda são escassos e pouco explorados em ambientes de promoção 

para a saúde. Urge, assim, a necessidade de repensar algumas práticas, 

nomeadamente quanto a uma maior atenção dos gestores, dos atendimentos 

de saúde, dos programas em educação da saúde e da própria sociedade 

(Franchi & Junior, 2005). 

 

2.3 BEM-ESTAR SUBJETIVO  

2.3.1 Contribuição da psicologia e evolução conceitual do bem-estar 

subjetivo  

 

A psicologia dos últimos 50 anos gerou diversos benefícios, 

nomeadamente o desenvolvimento de sofisticados métodos longitudinais e 

experimentais, contributos essenciais para o entendimento do funcionamento 

humano (Paludo & Koller, 2007). No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, 
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a psicologia tornou-se uma ciência em grande parte dedicada à cura das 

perturbações e distúrbios mentais, focando-se sobretudo na recuperação e 

remediação de défices e patologias, negligenciando os aspetos saudáveis e 

mais positivos do ser humano (Selingman & Csikszentmihayi, 2000; Snyder & 

Lopez, 2002).  

Com o intuito de contrariar essa tendência, alguns pesquisadores 

procuraram trazer evidências científicas sobre o bem-estar com o intuito de dar 

força a uma visão mais positiva do ser humano (Seligman, 2004). Com efeito, 

nas últimas três décadas, o conceito acabou por ser instalado no campo da 

psicologia e revelou-se um tema enfático para compreender os fatores 

psicológicos que integram uma vida saudável (Siqueira & Padovam, 2008). A 

psicologia passou, então, a assumir particular interesse pelos aspetos positivos 

do espetro da saúde mental, ao invés de se focar somente nos fatores que 

conduzem a perturbações, como a ansiedade e a depressão (Galinha & 

Ribeiro, 2005; Seligman, 2004).  

No sentido de romper o viés negativo sobre o desenvolvimento humano 

surge, então, o movimento da psicologia positiva que teve início em 1998, 

quando o psicólogo Martin Seligman assumiu a presidência da American 

Psychological Association (APA) (Gable & Haidt, 2005; Selingman & 

Csikszentmihayi, 2000). Esta nova proposta científica teve como objetivo 

catalisar uma mudança na psicologia, prometendo melhorar a qualidade de 

vida dos indivíduos e prevenir algumas das patologias (Paludo & Koller, 2007). 

Temas como otimismo, esperança, felicidade e criatividade passaram a figurar 

em livros e artigos científicos (Dela, Lopes, & Coleta, 2012), conduzindo à 

preocupação constante e crescente em mudar o foco da ciência psicológica 

para as forças e virtudes, e em assegurar a cientificidade das publicações e 

intervenções neste domínio (Snyder & Lopez, 2002).  

Também com uma orientação mais positiva, a OMS publicou no ano de 

2011 a International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), 

para substituir a versão de 1980, a International Classification of Impairements 

Disabilities and Handicaps (ICIDH). Aliada à perspetiva da psicologia positiva, 
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esta nova grelha de estudo para as incapacidades humanas, veio expressar 

uma orientação para os aspetos positivos, substituindo a anterior, mais 

focalizada nos aspetos negativos, como também ainda algumas das 

organizações mais clássicas de saúde o fazem atualmente (Argyle, 2001; 

Ribeiro, 2009).  

Neste contexto, importa salientar que a psicologia positiva não implica 

que outras perspetivas da psicologia sejam conotadas negativamente, embora 

de forma compreensível, o sentido seja, na maior parte das vezes, esse 

(Marújo, Neto, Caetano, & Rivero, 2007). De facto, a psicologia positiva 

cresceu em grande parte em consequência do reconhecimento de um 

desequilíbrio na psicologia clínica, onde a maioria das pesquisas se 

concentravam nas doenças e perturbações mentais (Gable & Haidt, 2005). 

Todavia, autores como Snyder e Lopez (2002) defendem que não é objetivo da 

psicologia positiva a negação dos aspetos desagradáveis ou negativos da vida, 

uma vez que estes lhe são inerentes e/ou indissociáveis.  

Na perspetiva de Paludo e Koller (2007), no estudo dos tópicos em 

psicologia positiva, não se abdica de reconhecer plenamente a existência do 

ser humano em sofrimento, do egoísmo, da família disfuncional, dos sistemas e 

instituições ineficazes, entre outros. Para estes autores, o que está subjacente 

na psicologia positiva é o estudo de ambos os lados, procurando resolver 

assim o espetro da experiência humana. Na mesma linha de ideias, Mestre e 

Ribeiro (2010) defendem que não compete à psicologia positiva descobrir ou 

demonstrar a superioridade de um ou outro modelo explicativo do 

comportamento humano, mas conduzir ao reconhecimento de uma nova 

abordagem constituída de rigorosos métodos da ciência para a investigação. 

Novamente Paludo e Koller (2007) referem que a psicologia positiva deve 

encaminhar-se para um mapeamento correto no que concerne ao domínio do 

funcionamento ideal humano, ou seja, deve entender os fatores que constroem 

os mais fortes, o contorno dos contextos de resiliência, determinar o papel de 

experiências positivas e delinear a função das relações positivas com os 

outros.  
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Verificou-se, deste modo, uma massiva investigação sobre os aspetos 

relacionados com a felicidade, o otimismo, as emoções positivas e os traços de 

personalidade mais saudáveis dos indivíduos (Argyle, 2001). Neste sentido, 

com a evidente viragem do foco da investigação para a dimensão positiva do 

ser humano, o bem-estar assumiu-se um conceito chave para a psicologia 

positiva, suscitando nas últimas décadas o interesse generalizado não só para 

muitas vertentes da psicologia como também para a comunidade em geral 

(Giacomoni, 2004).  

Entretanto, na década de 1980, os debates sobre o conceito de bem-

estar intensificaram-se, havendo a ampla utilização do conceito por 

pesquisadores de várias áreas da psicologia. Em contrapartida, os limites da 

sua definição tornam-se arbitrários e não consensuais e, por conseguinte, os 

estudos sobre o bem-estar passaram a indicar a diferenciação entre o bem-

estar subjetivo (Diener, 1984) e o bem-estar psicológico (Ryff, 1989).  

Em decorrência desses debates, Ryan e Deci (2001) afirmam que os 

estudos atuais sobre o bem-estar podem ser organizados sob duas perspetivas 

filosóficas distintas. Uma que aborda o estado subjetivo de felicidade (bem-

estar hedónico), e que se donomina bem-estar subjetivo, e outra que investiga 

o potencial humano (bem-estar eudemónico), referindo-se ao bem-estar 

psicológico. De acordo com estes autores, o bem-estar subjetivo forma um 

campo de estudo que integra as dimensões de satisfação com a vida, afetos 

positivos e afetos negativos. Por outro lado, o bem-estar psicológico integra 

conceitos de autoaceitação, autonomia, propósito de vida, domínio do 

ambiente, crescimento pessoal e relações positivas com os outros (Ryan & 

Deci, 2001). No entanto, as evidências mais recentes apresentam que o bem-

estar é provavelmente melhor conceituado como um fenómeno 

multidimensional, constituído por aspetos tanto da conceção hedonista como 

eudaimonista (Ryan & Deci, 2001). 

Para Diener (1984), o bem-estar subjetivo envolve a satisfação com a 

vida, os afetos positivos e negativos e senso de felicidade. Esse autor, entre 
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outros (Keys, Shmotkin, & Ryff, 2002; Otta & Fiquer, 2004; Tov & Diener, 2007) 

utilizam maioritariamente o adjetivo subjetivo quando se referem ao bem-estar. 

Face ao referido anteriormente, percebe-se que o tema do bem-estar é 

amplo e diverso. Contudo, o bem-estar subjetivo não procura investigar 

estados psicológicos negativos ou patológicos, como a depressão e a 

ansiedade. Procura, por outro lado, diferenciar os níveis de bem-estar que as 

pessoas obtêm das suas experiências ao longo da vida. Neste sentido, o bem-

estar subjetivo compreende, assim, um tema aderente aos princípios 

defendidos pelos atuais propagadores da psicologia positiva (Siqueira & 

Padovam, 2008; Snyder & Lopez, 2002).  

 

2.3.2 Definições sobre o Bem-estar Subjetivo  

 

Embora o bem-estar subjetivo esteja associado a um conceito 

abrangente e para o qual não existe ainda um consenso teórico, a continuidade 

das investigações e dos estudos focalizados nesta temática, têm contribuído 

cada vez mais para a consistência do termo (Galinha & Ribeiro, 2005; 

Giacomoni, 2004; Oliveira, Queiroz & Costa, 2012). Assim, grande parte 

ressalta que o bem-estar subjetivo deve ser definido como uma área de estudo 

e não como um constructo específico (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999; 

Giacomoni, 2004; Scorsolini-Comin & Santos, 2012).  

Neste sentido, Ryan e Deci (2001) caraterizam o bem-estar subjetivo 

como uma área da psicologia que na última década tem assumido um 

crescimento acelerado, cobrindo estudos que têm utilizado diversas 

denominações, tais como: felicidade, satisfação, estado de espírito e afeto 

positivo. No entanto, a satisfação com a vida, os afetos e a felicidade têm sido 

os principais tópicos de pesquisa sobre esta temática (Tov & Diener, 2007), 

sendo também as três componentes que iremos abordar mais detalhadamente 

ao longo do presente trabalho. 

Segundo a revisão de Diener, Suh e Oishi (1997), o bem-estar subjetivo 

também pertence a uma dimensão da saúde mental, na medida em que 
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abrange aspetos positivos como a perceção de autoeficácia, a autonomia, a 

competência, a autoatualização do potencial intelectual e do emocional próprio 

(Keys, Shmotkin, & Ryff, 2002). Embora muitos critérios de saúde mental sejam 

ditados do exterior, por investigadores ou clínicos, o bem-estar subjetivo é 

medido a partir da perspetiva do próprio indivíduo e, deste modo, diferencia-se 

da psicologia clínica tradicional (Diener, 1994). 

Diener e Lucas (1999) defendem que o bem-estar subjetivo apenas pode 

ser observado e relatado pelo próprio indivíduo e não por indicadores externos 

já estipulados por terceiros. Como tal, é necessário considerar que cada 

pessoa avalia a sua própria vida de acordo com as suas conceções subjetivas, 

apoiando-se ao longo desse percurso, nas suas próprias expetativas, emoções, 

valores e nas suas experiências antecedentes.  

Para que seja relatado um nível adequado de bem-estar subjetivo é 

necessário que a satisfação com a vida e a frequência de experiências 

emocionais positivas assumam níveis elevados para os indivíduos, e a 

frequência de experiências emocionais negativas seja baixa (Siqueira & 

Padovam, 2008). Nesta perspetiva, os indivíduos que evidenciam um bem-

estar subjetivo positivo experienciam uma maior predominância de emoções 

positivas, relativamente às emoções negativas (Diener, 1994).  

Neste sentido, o bem-estar subjetivo foi definido como um vasto conceito 

que compreende um indeterminado leque de dimensões, tal como a satisfação 

com a vida, o afeto positivo, a felicidade, as relações sociais satisfatórias, a 

autonomia e o desenvolvimento pessoal (Diener & Fujita, 1994; Fox, 1999). No 

entanto, a grande maioria das perspetivas atuais definem este constructo como 

uma ampla categoria de fenómenos que inclui tanto as respostas emocionais 

das pessoas (componente afetiva), como também os domínios de satisfação e 

os julgamentos globais de satisfação com a vida (componente cognitiva) 

(Likken & Tellegen, 1996; Otta & Fiquer, 2004). 

Na mesma linha de ideias, para Sirgy (2002) o bem-estar subjetivo é 

definido como um estado emocional de longa duração que compõe três 
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componentes, nomeadamente a experiência acumulada de afetos positivos e 

de afetos negativos em domínios da vida salientes, e a avaliação da satisfação 

com a vida em domínios da vida importantes (Tabela 2).  

Tabela 2 - Componentes do bem-estar subjetivo (adaptado de Diener et al., 1999) 

 

Afetos Positivos 

 

Afetos Negativos 

 

Satisfação com a Vida 

Satisfação com 

domínios 

 

 

Alegria 

Elação 

Contentamento 

Orgulho 

Felicidade 

Extâse 

 

Culpa 

Vergonha 

Tristeza 

Ansiedade ou 

preocupação 

Ódio 

Depressão 

Inveja 

 

 

Desejo de mudar de vida 

Satisfação com a vida 

atual 

Satisfação com a vida 

passada 

Estimativa de Satisfação 

com o futuro 

 

 

Trabalho 

Família 

Lazer 

Saúde 

Finanças 

 

 

Diener (1984) propõe três aspetos fundamentais do bem-estar subjetivo 

que devem ser destacados: (1) a sua subjetividade, uma vez que pertence ao 

âmbito da experiência individual; (2) inclui uma medida global, ao invés de 

somente uma medida limitada de um aspeto da vida; (3) o entendimento de 

que o bem-estar subjetivo não se fundamenta apenas na avaliação dos afetos 

positivos, mas também nos negativos. 

Paralelamente, Diener et al. (1999) indicam que os principais modelos 

explicativos do bem-estar subjetivo são apresentados dentro de dois modelos 

explicativos que relacionam os conceitos de satisfação e de felicidade de 

acordo com dois grandes eixos: (1) Modelo explicativo Topo Base (Top Down) 

que visa compreender as variáveis culturais e sociais. (2) Modelo explicativo 

Base Topo (Bottom Up) que visa compreender os fatores referentes ao 

individuo. 

O modelo Top Down atribui ao bem-estar subjetivo as dimensões globais 

da personalidade, que por sua vez serão responsáveis por influenciar a forma 

como as pessoas vão reagir aos problemas e percecionar o mundo. Mais 

concretamente, o grau de satisfação necessário para produzir felicidade é 
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dependente da adaptação ou do nível de aspiração do indivíduo. Por sua vez, 

numa perspetiva Bottom Up, o bem-estar está associado aos eventos 

experienciados que são mais favoráveis ao longo da vida. Neste modelo, a 

satisfação imediata de necessidades causa felicidade, enquanto a persistência 

de necessidades com intuito de satisfazer, gera infelicidade (Galinha & Ribeiro, 

2005). Do desenvolvimento desta revisão, Warner Wilson concluiu, ainda, que 

para o contributo da felicidade de um ser humano, ser-se saudável, bem-

educado, extrovertido, otimista, religioso e ter aspirações modestas, deveriam 

ser aspetos inerentes à vida de qualquer individuo (Diener, Suh, Lucas, & 

Smith, 1999).  

Na atualidade existem ainda outras teorias que procuram compreender 

como ocorre o processo de interpretação dos eventos e as suas relações com 

a autoavaliação da vida. Neste sentido, são três os blocos que constituem esta 

área de estudo: as teorias de personalidade e os seus diferentes modelos, as 

teorias de discrepância e as teorias relativas aos processos de adaptação e 

coping (Giacomoni, 2004). No entanto, não é objetivo da presente investigação 

desenvolver a explicação de cada uma das teorias.  

 

2.3.2 Componente Cognitiva e Componente Afetiva do Bem-estar 

Subjetivo  

Após a abordagem ao bem-estar subjetivo, podemos constatar que este 

constructo não é uma entidade unidimensional (Diener & Fujita, 1994). É uma 

estrutura complexa e multidimensional, ou seja, possui múltiplas facetas que 

incluem respostas emocionais, julgamentos globais da satisfação com a vida, 

descrição de humor momentâneo, entre outros (Ryff & Keyes, 1995; Tov & 

Diener, 2007).  

Apesar das discordâncias relativas à sua conceituação existe um 

consenso de que o bem-estar subjetivo possui pelo menos duas componentes: 

afeto e cognição (Diener, 1984; Giacomoni, 2004; Seligman, 2004). Mais 

especificamente, o bem-estar subjetivo articula duas teorias, uma que assenta 
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nos estados emocionais, afetos e sentimentos (afetos positivos e afetos 

negativos), e outra que se sustenta nos domínios da cognição e se 

operacionaliza por avaliações da satisfação com a vida em geral e com aspetos 

específicos da vida, como o trabalho (Siqueira & Padovam, 2008).  

Também para Neto (1999), o bem-estar subjetivo pode ser estruturado 

de tal forma que as suas componentes formam um fator global de variáveis 

interrelacionadas. Consequentemente surgem duas perspetivas que se 

completam, sendo a satisfação com a vida a vertente cognitiva e os 

afetos/emoções a vertente afetiva do bem-estar subjetivo (Lawton, 1983). 

Neste sentido, Ryan e Deci (2001) referem-se à componente afetiva 

como um contentamento hedónico puro experimentado num determinado 

momento como um estado de alerta, de entusiasmo e de atividade. Esta 

componente afetiva pode ser identificada como responsável pelo equilíbrio 

entre os afetos positivos e os afetos negativos, uma vez que envolve os 

aspetos emocionais (Tov & Diener, 2007). 

Relativamente ao afeto positivo, este é considerado um sentimento 

transitório de prazer ativo que se refere mais à descrição de um estado 

emocional do que de um julgamento cognitivo, onde prevalecem emoções 

como alegria, afeição e orgulho (Diener, 1984). Por sua vez, o afeto negativo 

traduz-se num estado de distração e engajamento não prazeroso que é de 

igual modo transitório, mas que inclui emoções desagradáveis como 

ansiedade, depressão, agitação, aborrecimento, pessimismo e outros sintomas 

psicológicos aflitivos e angustiantes (Lawton, 1983; Scorsolini-Comin & Santos, 

2012).  

No que respeita à segunda conceção, que se refere à componente 

cognitiva, a satisfação com a vida é enfatizada como o principal indicador do 

bem-estar (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Nesta componente, 

prevalecem aspetos como a racionalidade e a intelectualidade, responsáveis 

pelo processo de julgamento e avaliação geral da própria vida (Giacomoni, 

2004).  
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2.3.2.1 Satisfação com a Vida 

Com o intuito de tentar integrar a satisfação com a vida ao conceito de 

bem-estar subjetivo, foi feita uma pesquisa coordenada por Gurin (1957) na 

qual constavam os níveis de satisfação com a vida, a felicidade e moral. Neste 

estudo, a satisfação com a vida era considerada uma componente de 

qualidade de vida e através desta perspetiva, passou também a compor um 

dos elementos que integram a definição de bem-estar subjetivo mais 

recentemente (Siqueira & Padovam, 2008). 

Neste sentido, a componente cognitiva satisfação com a vida teve as 

suas origens nas conceções de qualidade de vida, sendo considerado por 

muitos investigadores especializados como o principal indicador do bem-estar 

(Giacomoni, 2004). Para Elvas e Moniz (2010) um dos parâmetros importantes 

para avaliação da qualidade de vida é a satisfação, salientando ainda, que a 

satisfação com a vida inclui aspetos de interação familiar e social, desempenho 

físico e exercício profissional.  

Na perspetiva de Scorsolini-Comin e Santos (2010) a dimensão 

satisfação com a vida é um julgamento cognitivo e refere-se a um processo de 

juízo pessoal em que cada individuo avalia a qualidade da sua vida tendo em 

conta a comparação entre as circunstâncias da sua vida e as circunstâncias 

ideais. De uma forma ampla, a satisfação com a vida é uma avaliação geral da 

própria vida do indivíduo de acordo com um critério próprio. Para Diener, 

Lucas, e Smith (1999) este julgamento depende de uma comparação entre as 

circunstâncias de vida do indivíduo e um padrão por ele escolhido implicando, 

por isso, uma comparação com o seu meio social, cultural e histórico. Da maior 

ou menor correspondência entre as duas, surge uma maior ou menor 

satisfação com a vida (Pavot & Diener, 1993).  

A satisfação com a vida, mais do que se referir a um processo de 

avaliação cognitiva é também diretamente influenciada pelas suas 

componentes e largamente definida por referências específicas e dominantes 

da vida, como trabalho, lazer, família, amizade e ambiente (Diener & Lucas, 
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1999). A satisfação com a vida deve, assim, englobar todos os aspetos da vida 

dos indivíduos e, contrariamente ao que acontece com as reações afetivas que 

são geralmente imediatas e efémeras no tempo, a satisfação com a vida reflete 

uma perspetiva a longo prazo (Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961). 

Na mesma ordem de ideias, Spirduso (1995) afirma que a relação entre 

o bem-estar subjetivo e a satisfação com a vida é veemente próxima na medida 

em que o conceito de bem-estar subjetivo está intimamente relacionado com 

sentimentos de satisfação dos indivíduos com eles próprios, com as suas 

famílias, com a profissão e com a sua situação profissional.  

 

2.3.2.2 Afetos 

 

Os primeiros debates focalizados na componente afetiva do bem-estar 

subjetivo surgiram com o estudo de Brandburn, realizado por volta dos anos 

1960. Bradburn concluiu que o afeto positivo e o afeto negativo apresentam 

correlações particulares e, por isso, são relativamente independentes 

(Bradburn, 1969). A partir daqui, a relação entre estes dois tipos de afetos 

revelou-se controvérsia. No entanto, a grande parte dos investigadores 

partilhou a mesma perspetiva que Brandburn quando este propôs uma 

estrutura bidimensional para os afetos: afetos positivos e afetos negativos 

(Siqueira & Padovam, 2008).  

Neste sentido, segundo a visão de Diener (1996) e Scorsolini-Comin e 

Santos (2012) o afeto positivo manifesta um contentamento puro, sendo 

experimentado num determinado momento como um estado de alerta, de 

entusiasmo e de atividade. Já o afeto negativo refere-se a um estado de 

distração e engajamento desprazível que é de igual modo transitório, mas que 

abrange emoções negativas e sintomas psicológicos desagradáveis, aflitivos e 

angustiantes.  

Embora o leque para definir os componentes afetivos seja extenso, ao 

afeto positivo são por norma apontadas emoções específicas como a 

autoaceitação, a autoestima, a autoimagem e o autorrespeito. Para Watson, 

Clark e Tellegen (1988) o afeto positivo representa a extensão na qual uma 
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pessoa se sente entusiasta, ativa e alerta. De facto, um nível alto de afeto 

positivo traduz-se num estado de maior energia e engajamento prazeroso. Por 

sua vez, ao afeto negativo estão atribuídas emoções como ansiedade e 

depressão, assumindo no seu nível mais alto, sensações como raiva, desprezo 

e culpa. 

Considerando que o conceito de bem-estar subjetivo inclui um balanço 

entre as dimensões emocionais mencionadas anteriormente, a vivência de 

emoções positivas tem que ser superior à vivência de emoções negativas, 

resultando, assim, numa relação positiva entre as emoções vividas (Keys, 

Shmotkin, & Ryff, 2002).  

Por outro lado, no que se refere à intensidade dos afetos, os indivíduos 

que experienciam maiores níveis de intensidade de afetos negativos também 

tendem a presenciar altos níveis de intensidade de afetos positivos. Também 

outros estudos defendem que as pessoas são consistentes nos seus padrões 

de reação e, por isso, a tendência do individuo em experienciar emoções fortes 

ou leves não sofre grandes variações ao longo do tempo (Giacomoni, 2004). 

Para Diener e Lucas (1999) o que reflete a intensidade do afeto não é o nível 

do bem-estar subjetivo que uma pessoa experiencia, mas a sua qualidade. Os 

mesmos autores referem que os estudos sobre o bem-estar subjetivo estão 

mais relacionadas à frequência com que se experienciam emoções positivas do 

que à intensidade dessas emoções. 

 

2.3.2.3 Felicidade 

 

De uma forma ampla, verifica-se uma tendência teórica que aponta o 

bem-estar subjetivo como sinónimo de felicidade (Oliveira, Queiroz & Costa, 

2012). No entanto, importa salientar que embora a felicidade seja muitas vezes 

apresentada como sinónimo de bem-estar subjetivo, Lyubomirsky e Leeper 

(1999) defendem que uma avaliação global, por parte de alguém, como uma 

pessoa feliz ou infeliz, reflete uma categoria mais ampla do bem-estar, 

rementendo, ainda, para um fenómeno psicológico mais global. Neste aspeto, a 

felicidade difere das medidas do bem-estar subjetivo, as quais são baseadas 
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na memória e requerem um autorrelato sobre a vida do indivíduo num passado 

recente (Diener & Lucas, 1999). 

Muitos investigadores consideram a felicidade como como o sentimento 

referente à comparação entre os afetos positivos e os afetos negativos 

experimentados pelo indivíduo (Diener & Lucas, 1999; Seligman, 2004). Na 

mesma linha de ideias, para Wilson (1967) a felicidade é definida como o 

equilíbrio entre o afeto positivo e o afeto negativo.  

Segundo Scorsolini-Comin e Santos (2010), a felicidade pode ser 

definida como a predominância da frequência de ocorrência de reflexões e 

experiências espontâneas de sentimentos agradáveis e desagradáveis, numa 

determinada experiência da vida. A felicidade representa, assim, a componente 

afetiva, mais emocional do bem-estar subjetivo, traduzindo a avaliação que 

cada individuo faz acerca das suas vivências emocionais positivas e negativas 

(Dias, 2006; Lyubomirsky & King, 2005).  

Por outro lado, a felicidade pode ser entendida como uma avaliação 

positiva e subjetiva da qualidade de vida, refletindo o ajustamento global do 

indivíduo. Além disso, está associado à alegria momentânea, à satisfação com 

a vida a curto e longo prazo e ao bem-estar positivo (Seligman, 2004). 

Contudo, enquanto que a felicidade é baseada em reflexões espontâneas de 

sentimentos agradáveis e desagradáveis numa determinada experiência 

imediata, a satisfação com a vida representa uma avaliação da vida a longo 

prazo (Lyubomirsky, 2001; Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961). 

Amplamente, o bem-estar subjetivo pode ser definido como o sentimento 

de conforto e harmonia; a felicidade como o estado subjetivo em que existe 

predominância de afetos positivos em relação aos negativos e, por fim, a 

satisfação como o resultado experimentado do sentimento aquando a 

conquista de um objetivo. 
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2.3.3 Bem-estar Subjetivo vs. Variáveis Sociodemográficas 

Para Diener, Lucas e Smith (1999), não são apenas as condições 

sociodemográficas relativas, por exemplo, à idade, sexo, estado civil, renda e 

etnia, que parecerem ser preditoras na configuração do bem-estar. Segundo a 

visão dos autores citados, importa, além das varáveis sociodemográficas, a 

conjugação das mesmas com os processos internos ao próprio indivíduo, uma 

vez que os processos interiores ajudam a determinar como as circunstâncias 

externas são percebidas e conduzem à reflexão na avaliação geral do bem-

estar.  

Os últimos trinta anos de pesquisa permitiram demonstrar que as 

variáveis demográficas influenciam muito pouco a variância do bem-estar 

subjetivo dos indivíduos (Guedea et al., 2006). Segundo Giacomoni (2004) tal 

se deve, em parte, porque os efeitos das variáveis demográficas são 

provavelmente mediados pelos processos psicológicos como as metas, 

habilidades de coping (enfrentamento), entre outros. No entanto, podemos 

constatar através da literatura a existência de inúmeros estudos, principalmente 

de natureza transcultural, que indicam diferenças importantes nas variáveis 

associadas ao bem-estar subjetivo, satisfação, felicidade e afetos, quando se 

consideram características biográficas, sociais e psicológicas dos indivíduos 

(Coleta, Lopes e Coleta, 2012). 

Neste sentido, relativamente ao sexo, Wilson (1967) concluiu após a 

realização de diversos pesquisas que relativamente ao género este não tem 

influência na felicidade, afirmando, ainda, que tanto indivíduos do sexo 

feminino como do sexo masculino podem ser considerados felizes (Diener & 

Ryan, 2009). Embora as mulheres sejam mais predispostas a transtornos 

ansiosos e depressivos (American Psychiatric Association, 2000) o género é 

uma das características que não prediz a felicidade (Watson, 2000). No 

entanto, Chaves et al. (2002) verificou através das suas revisões que os 

homens evidenciavam níveis de bem-estar superiores relativamente aos níveis 

de bem-estar das mulheres. Para Lucas e Gohm (2000) as mulheres tendem a 

experimentar mais afetos não prazerosos que os homens, sendo que estes têm 
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maior tendência para serem felizes. Na perspetiva de (Diener, 1996), as 

mulheres aparecem frequentemente como extremamente felizes ou infelizes, 

pelo facto de experimentarem com mais frequência e intensidade as emoções, 

tanto positivas como negativas, face ao sexo masculino. Na mesma linha de 

ideias Diener e Fujita (1994) referem que as pessoas que experienciam muitas 

emoções negativas, também tendem a experienciam mais afetos negativos, ou 

seja, apesar das mulheres reportarem mais afetos negativos, também parecem 

viver mais experiências agradáveis.  

Inglehart (1990) entrevistou mais de 150 mil pessoas ao longo de 16 

países, obtendo índices equivalentes de satisfação com a vida entre os dois 

géneros. Isso não quer dizer que eles se comportem de maneira idêntica 

afetivamente, pois como referido por alguns autores, as mulheres tendem a 

reportar índices de afetos positivos e negativos discretamente mais elevados 

do que os homens (Argyle, 1987; Diener, 1984). Também relativamente à 

satisfação com a vida, Sousa e Lyubomirsky (2001) constataram na maioria 

dos estudos que não se observaram diferenças entre os géneros. Embora não 

sejam evidentes diferenças significativas entre os géneros, a satisfação com a 

vida é influenciada por diversos aspetos (Chaves et al., & Araújo, 2002). Neste 

contexto, Pinquart e Sorensen (2001) referem que a satisfação com a vida nos 

homens é, sobretudo, influenciada pelo estatuto socioeconómico, rendimento e 

educação, contrariamente ao que se observa nas mulheres, que atribuem 

especial importância às suas redes sociais.  

A definição multidimensional de bem-estar subjetivo também concede 

diferentes questões acerca da estabilidade ou mudança na sua relação com a 

idade e, por isso, segundo a perspetiva de indicadores sociais, como as 

variáveis sociodemográficas, o bem-estar subjetivo diminui com a idade; 

segunda a teoria da seletividade socioemocional, aumenta; e, de acordo com a 

teoria de set-point, a idade é irrelevante (Otta & Fiquer, 2004). Não sendo 

objetivo deste ponto colocar à prova as previsão de cada teoria, faremos 

apenas um sucinto levantamento de diversas revisões. 
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Neste sentido, a revisão elaborada por Wilson (1967) mostrou que a 

idade se encontra negativamente relacionada ao bem-estar subjetivo. Para 

este autor, os jovens são, por isso, os que declaram experimentar níveis mais 

elevados de felicidade. Contudo, recentes revisões e estudos empíricos de 

grande escala modificaram estas conclusões, ao afirmarem que a idade não 

está uniformemente associada ao declínio do bem-estar subjetivo (Watson, 

2000).  

Neto (1999) refere que, de um modo geral, a maior parte dos estudos 

não mostra que as pessoas idosas estão menos satisfeitas com as suas vidas 

comparativamente a outras. No entanto, importa ressaltar o facto de existirem 

variações individuais no modo como as pessoas idosas obtêm a felicidade, 

assim como podem existir variações interculturais no modo como as pessoas 

obtêm a satisfação.  

Otta e Fiquer (2004) demonstraram com os seus estudos que os 

indivíduos com idades mais avançadas julgam-se mais satisfeitos com a vida, 

explicando que as emoções são melhor reguladas com o avançar da idade, 

fator que contribui para o sentimento de bem-estar mais positivo. Ainda no que 

respeita à variável satisfação com a vida, Mroczek e Spiro (2005) referiram que 

o índice de satisfação com a vida aumenta até aos 65/70 anos, sofrendo um 

decréscimo posteriormente. Também Lucas e Gohm (2000) verificaram que em 

90% das nações envolvidas nos seus estudos, os afetos positivos  diminuiram 

com o acréscimo da idade. 

Apesar de alguns estudos revelarem diferenças entre a relação da idade 

e o bem-estar subjetivo, Ehrlich e Isaacowitz (2002) referem que tanto a 

satisfação com a vida não diminui com a idade avançada, assim como os 

afetos negativos também não aumentam. Os mesmos autores mencionam, 

ainda, que o rebaixamento dos afetos positivos parece ser efeito de estratégias 

de estabilidade emocional e adaptação às condições da vida (coping). 

Apesar de alguns estudos revelarem diferenças entre as variáveis 

sociodemográficas (estado civil, idade, sexo, renda, raça, etc.) na sua relação 
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com o bem-estar subjetivo, importa conjugar estas condições com os 

processos internos ao próprio indivíduo. Neste contexto, Argyle (2001) 

menciona que os sujeitos com sentimentos mais elevados de felicidade, 

gratidão e satisfação com a vida, atribuem a esses estados causas internas 

(pessoais), enquanto os sujeitos com níveis mais baixos, apontam as causas 

externas para explicar esses sentimentos. Consequentemente, as 

circunstâncias externas são percebidas, o que poderá refletir na sua avaliação 

geral do bem-estar (Chaves & Fonsêca, 2006). 

 

3.4  O Envelhecimento e a Prática de Atividade Física no Bem-estar 

Subjetivo  

 

Como já foi constatado, o processo normal de envelhecimento, 

conhecido também como senescência, carateriza-se por perdas graduais a 

nível cognitivo, funcional e social. Aos mais velhos é exigido, assim, o 

desenvolvimento de estratégias de adaptação às suas novas condições de vida 

(Neri, 1995; Santana & Maia, 2009; Spirduso, 2005). Para muitas pessoas, o 

envelhecimento é vivido como uma etapa cheia de acontecimentos adversos e 

marcado pela vulnerabilidade e fragilidade do organismo e pela dependência 

económica, social, afetiva e física. Consequentemente, o estado de ânimo e a 

perceção do bem-estar em geral é muitas vezes afetado para os indivíduos que 

o experienciam (Garcia, 1997). Neste sentido, urge a necessidade de garantir 

aos idosos não apenas uma maior longevidade, mas também felicidade e 

satisfação com a vida é cada vez mais urgente (Joia, Ruizz & Donalisio, 2007).  

De acordo com Pitanga (2002), a atividade física assume, neste mundo 

contemporâneo, um papel cada vez mais importante na procura e manutenção 

do bem-estar das populações, revelando-se um fator decisivo no incremento do 

bem-estar em idosos. De facto, a atividade física representa um impacto 

positivo não apenas nas funções físicas dos idosos, como também contribui 

nos aspetos psicológicos, sociais e no bem-estar geral, além de promover uma 

convivência saudável (Baltes & Carstensen, 1996; Fox, 1999) 
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Na compreensão de Shephard (2003), a prática regular de atividade 

física além de influenciar beneficamente as capacidades funcionais e a 

qualidade de vida do indivíduo, também influenciam a saúde mental dos 

idosos. Este mesmo autor constata que a atividade física regular pode 

aumentar de 6 a 10 anos a expectativa de vida, aliada à qualidade. Assim, o 

aumento na qualidade de vida refletirá, também, maior bem-estar, melhor 

autoestima, sensações de autoeficácia, redução do risco de ansiedade e da 

depressão. 

Para Neri (2001) baixos níveis de saúde na velhice estão por norma 

associados com altos níveis de depressão e angústia e com baixos níveis de 

satisfação com a vida e bem-estar. O mesmo autor afirma, ainda, que as 

dificuldades do idoso em realizar as atividades da vida diária, devido ao 

comprometimento físico, ocasionam dificuldades nas relações sociais e na 

manutenção da autonomia, trazendo prejuízos à sua saúde emocional. 

Neste sentido, além dos benefícios que a prática de atividade física 

acarreta, alguns autores (Guedea et al., 2005; Stathi, Fox, & McKenna, 2002; 

WHO, 2002) apontam, também, o bem-estar subjetivo como um importante 

indicador de adaptação na terceira idade, ressaltando que a capacidade de 

adaptação se encontra diretamente relacionada à perceção de bem-estar. Os 

estudos que procuram compreender a relação entre o envelhecimento e o bem-

estar subjetivo têm demostrado que este constructo é influenciado por diversos 

fatores, nomeadamente pela capacidade funcional e saúde física, pela idade e 

género, e pelas relações familiares, sendo que os níveis de dificuldades 

adaptativas não são iguais em todos os idosos (Moraes & Souza, 2005; Neri, 

1995).  

De acordo com Gracia (1997) o bem-estar subjetivo encontra-se, assim, 

associado a uma forma mais saudável de envelhecimento, sendo um indicador 

de saúde mental e também sinónimo de felicidade, ajuste e integração social.  

Neste direcionamento, outras variáveis além do estado de saúde e da 

idade, tais como o nível de atividade física diária e apoio social, devem estar 
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presentes nas análises que abordam o bem-estar subjetivo com o intuito de 

contextualizar o idoso espacial e temporalmente e compreendê-lo a partir de 

uma perspetiva ecológica pessoa-ambiente (Sequeira & Silva, 2002).  

É neste sentido que o presente estudo se revela pertinente, uma vez que 

procura compreender as possíveis relações entre o nível de atividade física e o 

bem-subjetivo em idosos, lançando um olhar sobre o impacto que um estilo de 

vida ativo pode apresentar para a realização e desenvolvimento pessoal em 

todos os momentos da vida. 

Procurou-se, neste capítulo, realizar uma revisão do conhecimento 

existente na área do envelhecimento, da atividade física, do bem-estar 

subjetivo e das suas componentes (satisfação com a vida, felicidade e afetos), 

especificamente no que se refere aos aspetos que julgamos mais relevantes e 

com maior pertinência. Concomitantemente dá-se também lugar à 

apresentação de algumas dúvidas, discussões e divergências existentes na 

comunidade científica.  

Finalizado este capítulo, avançamos então para a recolha de dados que 

nos permite atingir os objetivos inicialmente propostos.  
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A ATIVIDADE FÍSICA E A SUA RELAÇÃO COM AS VARIÁVEIAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS E HÁBITOS DE PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

RESUMO 

A adoção de um estilo de vida ativo proporciona diversos benefícios à saúde, uma vez 

que é considerado uma importante componente para a melhoria da qualidade de vida 

e da independência funcional do idoso. Neste sentido, o presente estudo teve como 

objetivo analisar a prática de atividade física entre idosos e a sua relação com 

diferentes variáveis sociodemográficas (e.g., idade, sexo, contexto de residência) e 

hábitos de prática de atividade física. Participaram neste estudo 76 idosos de ambos 

os sexos (34% do sexo masculino e 65% do sexo feminino), com idades 

compreendidas entre os 64 e os 99 anos de idade (M = 77,5 ± 8,82). Foi utilizado um 

questionário de Identificação Sociodemográfica e outro sobre a Prática de Atividade 

Física. A análise dos resultados evidenciou que o maior número de idosos não 

praticantes vivia numa instituição. Por outro lado, os idosos que viviam com o cônjuge 

foram os que evidenciaram praticar atividade física mais frequentemente, 

contrariamente aos institucionalizados que foram os que mostraram praticar atividade 

física pouco frequentemente. Verificou-se, ainda, um baixo número de idosos urbanos 

com prática frequente, ocorrendo o oposto nos idosos rurais.  

 

Palavras-chave: idosos; atividade física; variáveis sociodemográficas; hábitos de 

prática de atividade física 
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INTRODUÇÃO  

Vivemos atualmente numa sociedade cada vez mais envelhecida. 

Embora a principal causa esteja, por norma, associada à baixa taxa de 

natalidade, a realidade é que o avanço da medicina também tem contribuído 

para uma diminuição da taxa de mortalidade e aumento da esperança média 

de vida.  

Até recentemente, a sociedade apresentava uma visão da velhice como 

algo relacionado, sobretudo, à doença, à dependência e às perdas biológicas, 

funcionais, psicológicas e sociais (Baltes & Carstensen, 1996; Debert, 2011). 

No entanto, com o progresso dos estudos focados na área da gerontologia, o 

envelhecimento tem vindo a ganhar traços mais revitalizadores. O 

envelhecimento de hoje é marcado principalmente por contornos que o 

apresentam como um período de realizações de projetos adiados ao longo da 

vida e de busca pela satisfação pessoal (Almeida, 2007; Coleman & O'Hanlon, 

2004; Guedea et al., 2006;  

Paralelamente, diversas evidências científicas têm vindo a referir que os 

idosos fisicamente ativos apresentam um substancial baixo risco de 

incapacidade ou limitações funcionais melhorando o bem-estar físico e 

aumentando as atividades sociais (Shephard, 2003). Inversamente, os 

indivíduos fisicamente inativos acarretam maiores riscos de saúde, 

nomeadamente, a atrofia muscular, reduzida resistência e força muscular, e 

aumento da mortalidade (Oguma, Sesso, Paffenbarger, & Lee, 2002). 

Depreende-se, por isso, que o sedentarismo, a incapacidade e a dependência 

são importantes adversidades à saúde e quando associadas ao 

envelhecimento e a um possível declínio cognitivo contribuem para a perda de 

autonomia e um maior risco de institucionalização (Mazo, Marize, & Benedetti, 

2004). 

Segundo as recomendações da OMS (2006), a prática de atividade 

física deve ser contínua ao longo dos anos e mantida com uma frequência 

semanal adequada. Para a mesma organização, quando a prática regular de 
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atividade física é iniciada numa fase tardia da vida, é conquistada uma melhor 

qualidade de vida e recuperada e/ou mantida a autonomia funcional dos 

praticantes.  

Algumas das investigações mais recentes têm vindo a demonstrar que a 

partir do conhecimento dos níveis de atividade física nas diferentes 

populações, é possível elaborar políticas públicas de incentivo a essa prática, 

adaptadas às questões sociais, ambientais e culturais de cada população 

(Civinski, Montibeller, & Braz, 2011). De facto, os benefícios associados a 

saúde em decorrência da prática de atividade física ocorrem mesmo se esta for 

iniciada numa fase mais tardia da vida; por sedentários ou por portadores de 

doenças crónicas (López, 2002). Através da prática regular de atividade física a 

expectativa de vida é incrementada, as condições debilitantes típicas no 

envelhecimento são atenuadas e adiadas, e ocorrem muitos ganhos na 

qualidade de vida (Fries & Crapo, 1981).   

Pese embora a escassez das investigações, as relações encontradas 

entre a prática de atividade física e o sexo e a idade, mostram, em geral, o 

padrão referido por outros estudos, que demonstram a prevalência de 

inatividade física, sobretudo, em mulheres, idosos, indivíduos de baixo nível 

socioeconómico e escolaridade (OMS, 2006; Paúl, 2007). No que concerne à 

idade, de facto, a maior parte das evidências científicas mostra que a prática de 

atividade física declina com a idade, sendo ainda mais acentuada em sujeitos 

com idades superiores a 85 anos (Ettinger, Wright, & Blair, 2005; Nelson, 

2007). 

Por outro lado, apesar do considerável aumento do número de 

pesquisas epidemiológicas sobre a atividade física em Portugal, mais 

especificamente em populações urbanas e em função de variáveis 

sociodemográficas, os estudos com o objetivo específico de medir os níveis de 

atividade física em populações rurais são ainda muito escassos e controversos. 

No entanto, algumas investigações revelaram que embora a prevalência de 

doenças e enfermidades seja maior no meio rural, os sujeitos residentes em 

meios rurais são os que apresentam um estilo de vida mais vigoroso, 
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resultando em melhores desempenhos motores e níveis superiores de aptidão 

física (Hallal et al., 2005; Morais, Rodrigues, & Gerhard, 2008). Também um 

estudo realizado por Nogueira, Silva e Santos (2006) avaliou a prática de 

atividade total, em função de três componentes - atividades domésticas, 

atividades desportivas e atividades de tempos livres - em idosos portugueses 

rurais e urbanos. Neste estudo, os autores concluíram que relativamente à 

atividade física total nas atividades domésticas e nas atividades de tempos 

livres, os idosos rurais apresentavam valores superiores aos idosos do 

contexto urbano. Na verdade, apenas a atividade desportiva apresentou 

valores nulos no contexto rural. 

Um outro aspeto que importa ressaltar, é o considerável número de 

idosos que vive em instituições e que não pratica qualquer tipo de atividade 

física. No sentido oposto ao que é recomendado pela literatura, os idosos 

institucionalizados apresentam um nível de atividade física muito inferior ao que 

é sugerido pela OMS (2006). Um estudo realizado por Gobbi et al. (2008) 

concluiu que os idosos institucionalizados apresentavam como principais 

barreiras os motivos relacionados com a saúde. Porém, as investigações não 

permitem ainda esclarecer o motivo do elevado número de idosos sedentários 

residentes em instituições. 

Diante este cenário, e porque os dados neste domínio de conhecimento 

não são ainda esclarecedores nem se revelam suficientes, torna-se premente a 

realização de estudos na população idosa que procurem investigar os seus 

hábitos de (in)atividade física, no sentido de garantir a manutenção da 

capacidade funcional e de suportar a qualidade de vida nestes indivíduos. 

Neste contexto, o presente estudo focou-se nas questões relativas à 

prática de atividade física na população idosa. Pretendemos, mais 

especificamente, estimar os níveis de atividade física e estudar a sua relação 

com diferentes fatores sociodemográficos (e.g., sexo, idade, contexto de 

residência - com quem o idoso vivia e em que meio - rural ou urbano) e hábitos 

de prática de atividade física (com que o idoso praticava atividade física).  
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MÉTODOS 

 
Participantes  

 
Participaram neste estudo 76 idosos (34% do sexo masculino e 65% do 

sexo feminino) com idades compreendidas entre os 64 e os 99 anos de idade 

(77,5±8,82) residentes em meio rural e urbano. No quadro 1 são apresentados 

de forma mais detalhada alguns dados demográficos dos participantes.  

 

Quadro 1 - Características sociodemográfica dos participantes 

Características n % 

Sexo  

     Feminino  

     Masculino 

 

50 

26 

 

65,8 

34,2 

Estado Civil  

     Solteiro 

     Casado/ União de Facto 

     Viúvo 

 

9 

26 

37 

 

11,8 

34,2 

48,7 

Habilitações Literárias 

     S/estudos 

     Escola Primária 

     Ciclo Preparatório 

     Liceu 

     Curso Superior 

     Mestrado/ Doutoramento 

     Não sabe 

 

23 

33 

8 

5 

2 

1 

4 

 

30,3 

43,4 

10,5 

6,6 

2,6 

1,3 

5,3 

Com quem vivia 

     Instituição 

     Cônjuge 

     Sozinho 

 

33 

25 

18 

 

43,4 

32,9 

23,7 

Meio 

     Urbano 

     Rural 

 

40 

36 

 

52,6 

47,4 

 

Instrumentos  
 

Os participantes responderam a um questionário desenvolvido 

especificamente para este estudo pelo Laboratório de Psicologia da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. Este questionário era composto por 
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questões relativas á prática de atividade física e às variáveis 

sociodemográficas, como detalhado de seguida: 

 

 Prática de Atividade Física 

No que respeita à atividade física efetuada pelos idosos, foram avaliados 

indicadores da frequência atividade física, que variavam entre “nunca”, “1 a 3 

vezes/mês”, “1 vez/semana”, “2 a 3 vezes/semana”, “4 a 5 vezes/semana” e 6 a 

7 vezes/semana”. Adicionalmente, também se pediu para indicarem com quem 

praticavam atividade física (“mais sozinho”, “depende, sozinho e/ou 

acompanhado”, “mais acompanhado”).  

 Variáveis Sociodemográficas 

Os idosos foram questionados quanto à idade, sexo, com quem viviam 

(“instituição”, “cônjuge”, “sozinho”), meio onde residiam (rural ou urbano). 

 

Procedimentos 
 

Recolha de dados  

Os dados foram recolhidos em lares e/ou centros de dia, ou nas 

habitações próprias dos participantes. Previamente à aplicação do questionário 

foram explicados os principais objetivos do estudo e garantido o anonimato. 

Posteriormente, uma vez que o questionário nos pareceu extenso e de difícil 

compreensão, e tendo em conta a faixa etária da amostra, optamos pela leitura 

individual dos questionários em voz alta e, ao mesmo tempo, assinalámos as 

respostas. Para os idosos residentes em instituições, a metodologia foi a 

mesma, com a exceção de que foi necessário recorrermos à autorização dos 

responsáveis para nos ser permitido a aplicação dos questionários 

Análise de Dados 

Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa de análises 

estatísticas SPSS (Statistical Package for Social Sciences – Windows) versão 

20.0. 
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Para efeitos de comparação entre idosos de diferentes faixas etárias, os 

sujeitos foram enquadrados em três grupos: 65 – 74 anos (n = 33, 43%), 75 – 

84 (n = 22, 29%) e maiores de 85 anos (n = 21, 28%). Adicionalmente foram 

também criados grupos em função da frequência de atividade física: prática 

inexistente (não praticantes), prática pouco frequente (até 1 vez/ semana), 

prática moderada (2 a 3 vezes/ semana) e prática muito frequente (4 a 7 vezes/ 

semana). 

A análise descritiva dos dados foi efetuada a partir das medidas 

descritivas (M ± DP, frequências e percentagens).  

Para comparações entre variáveis nominais utilizámos a estatística 

inferencial do teste Qui-quadrado.  

Os valores de significância considerados estatisticamente significativos 

foram p < .05. 

 
Resultados 
 

Relativamente aos resultados, começamos por analisar os dados de 

prática de atividade física de todos os sujeitos envolvidos na investigação. Esta 

análise revelou que embora grande parte dos idosos (43%) fosse sedentária, 

23,7% estavam envolvidos numa prática moderada (Quadro 2). 

 

Quadro 2 - Frequência da prática de atividade física na amostra global 

 Prática de Atividade Física N % 

Inexistente 33 43.3 

Pouco frequente 13 17.1 

Moderada 18 23.7 

Muito Frequente 12 15.8 

Total 76 100 

 

De seguida, com o objetivo de aprofundar a relação entre a prática de 

atividade física e as diferentes variáveis sociodemográficas envolvidas no 

estudo, comparamos os sujeitos que praticavam e os que não praticavam 

(independentemente da frequência com que o faziam).  
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Como podemos constatar no Quadro 3, apenas se observaram 

diferenças significativas na prática de atividade física em função do contexto de 

residência, mais especificamente com quem o idoso vivia. Neste caso, ainda 

que a maioria dos idosos residisse numa instituição, estes foram os que 

evidenciaram maior percentagem de não praticantes. Além disso, foi evidente o 

elevado número de idosos que, vivendo sozinhos, praticavam atividade física. 

Por outro lado, também se pode salientar o facto de parecer haver um 

número elevado de mulheres e de residentes em meios urbanos a praticarem 

atividade física, bem como a elevada percentagem de idosos não praticantes 

entre o grupo de ‘maiores de 85 anos’. Convém, porém, ressaltar que as 

diferenças, nestas variáveis, não eram estatisticamente significativas.  

 

Quadro 3 - Praticantes e não praticantes. Análise das características sociodemográficas 

 

Características 

Não pratica 

% 

Pratica 

% 

TOTAL 

% 

Sexo  

     Feminino  

     Masculino 

= 1.75; p = .19 

 

38 

53.8 

 

 

46.2 

 

100 

100 

Idade  

      64 – 74 

     75 – 84 

     Maiores de 85 

= 4.04; p = .13 

 

36.4 

36.4 

61.9 

 

63.6 

63.6 

38.1 

 

100 

100 

100 

Com quem vivia 

     Cônjuge  

     Sozinho  

     Instituição 

= 6.10(2); p = .047 

 

40 

22.2 

57.6 

 

 

60 

77.8 

42.4 

 

 

100 

100 

100 

Meio 

     Urbano 

     Rural 

= 2.44(1); p = .12 

 

35 

52.8 

 

 

65 

47.2 

 

 

100 

100 

Os valores sublinhados a negrito referem-se aos resíduos ajustados estandardizados que em 

módulo eram superiores a 1.96 (Pestana & Gageiro, 2005). 
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Posteriormente, analisámos a relação entre diferentes níveis de prática 

de atividade física e as variáveis sociodemográficas, considerando apenas os 

idosos que praticavam atividade física (i.e., excluindo os não praticantes) 

(Quadro 4). Foi acrescentada mais uma variável, referente aos hábitos de 

prática de atividade física (com quem o idoso praticava atividade física).  

A análise dos resultados revelou diferenças significativas nos níveis de 

atividade física dos idosos que viviam sozinhos e em instituições, bem como 

nos que viviam em meio rural e urbano. No primeiro caso, as principais 

diferenças residiam na percentagem mais elevada de idosos com uma prática 

frequente que viviam com o cônjuge e, inversamente, na elevada percentagem 

de idosos institucionalizados que praticavam atividade física pouco 

frequentemente. No segundo caso pode salientar-se o baixo número de idosos 

urbanos com uma prática frequente, ocorrendo o oposto nos idosos rurais. 

Além disso, embora as diferenças não fossem significativas, podemos 

ressaltar o elevado número de idosas com uma prática pouco frequente ou 

moderada de atividade física. Entre os homens, o número de praticantes pouco 

frequente pareceu-nos ser bastante ser bastante menor do que os que 

praticavam moderada ou frequentemente.  

Relativamente aos escalões etários, sublinhe-se o baixo número de 

idosos com uma prática moderada nas idades dos 65 aos 74 anos, ao contrário 

do que acontecia nos outros dois escalões. 

Por último, pudemos constatar que a prática de atividade física dos 

idosos que a faziam sozinhos parecia ser mais frequente do que a daqueles 

que praticavam sozinhos e/ ou em grupo e mais em grupo, grupos nos quais 

prevalecia uma prática moderada. Contudo, uma vez mais, não foram 

evidentes diferenças significativas 
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Quadro 4 - Frequência da prática de atividade física. Análise das características 

sociodemográficas 

 

Características 

 Pouco 

frequente 

% 

 

  Moderada 

% 

 

 Frequente 

% 

 

Total 

% 

Sexo  

     Feminino  

     Masculino 

= 2.14; p = .34 

 

35.5 

16.7 

 

 

41.9 

41.7 

 

22.6 

41.7 

 

100 

100 

Idade  

      65 – 74 

     75 – 84 

     Maiores de 85 

= 5.76(4); p = .22 
 

 

38.1 

21.4 

25 

 

23.8 

57.1 

62.5 

 

38.1 

21.4 

12.5 

 

100 

100 

100 

Com quem vive 

     Cônjuge  

     Sozinho  

     Instituição 

= 10.43(4); p = .03 

 

26.7 

14.3 

50 

 

26.7 

50 

50 

 

46.7 

35.7 

0 

 

100 

100 

100 

Meio 

     Urbano 

     Rural 

= 15.43(2); p < .000 

 

46.7 

5.9 

 

46.2 

35.3 

 

7.7 

58.8 

 

100 

100 

Com quem pratica  

     Mais Sozinho 

     Depende, sozinho 

e/ou em grupo 

     Mais em grupo 

= 0.34(4); p = .99 

 

33.3 

27.3 

 

31.8 

 

 

33.3 

45.5 

 

40.9 

 

33.3 

27.3 

 

27.3 

 

100 

100 

 

100 

Os valores sublinhados a negrito referem-se aos resíduos ajustados estandardizados que em 

módulo eram superiores a 1.96 (Pestana & Gageiro, 2005) 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A adoção de um estilo de vida ativo proporciona inúmeros benefícios à 

saúde, estando a prática de atividade física consistentemente associada à 

manutenção da funcionalidade, e à redução dos efeitos deletérios do 



- 61 - 
 

envelhecimento (Mazo, Marize, & Benedetti, 2004). Sendo assim, tão 

importante quanto investigar os benefícios proporcionados pela prática de 

atividade física, é compreender a relação dessa prática com os diferentes 

fatores inter e intrapessoais, no sentido de criar estratégias específicas de 

intervenção que promovam a adesão da população idosa às atividades físicas.    

Nesse entendimento, a presente investigação propunha-se analisar a 

prática de atividade física e a sua relação com diferentes variáveis 

sociodemográficas, nomeadamente o sexo e a idade, o contexto de residência 

(com quem o idoso vivia e o meio em que residia - rural ou urbano), e os 

hábitos de prática de atividade física (com quem praticava atividade física).   

No que concerne aos resultados encontrados, embora grande parte dos 

idosos praticasse atividade física regularmente, o número de não praticantes 

(43%) pareceu-nos demasiado elevado. De facto, constata-se que o 

sedentarismo continua a sofrer atualmente um aumento a nível mundial, pese 

embora o conhecimento das consequências dessa prevalência na população 

idosa (OMS, 2006). Outra causa conhecida para o elevado índice de 

inatividade física está associada ao estigma, sobretudo popular, de que, com o 

processo de envelhecimento, deve-se diminuir a prática de atividade física 

(Mazo, Lopes, & Benedetti, 2004).  

Entretanto, foram encontradas diferenças significativas na análise dos 

resultados obtidos da prática de atividade física em função do contexto de 

residência. Por um lado, verificámos que a maior parte dos idosos não 

praticantes residia numa instituição. Entre os que praticavam, destacavam-se 

os que faziam pouco. De acordo com a literatura, os idosos institucionalizados 

apresentam um nível de atividade física médio muito inferior ao que é 

recomendado (Corazza, 2005). Neste sentido, é provável que a 

institucionalização do idoso se encontre altamente relacionada com baixos 

níveis de atividade física. Umas das possíveis justificações poderá surgir da 

falta de recursos económicos das instituições, da falta de preparação técnico 

pedagógica e, eventualmente, pela falta de alguma sensibilidade humana. Na 

verdade, no decorrer dos inquéritos realizados nas instituições, grande parte 
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dos idosos referiu que as alternativas para momentos de lazer e/ou distração 

eram quase inexistentes. 

Outro aspeto que nos parece pertinente referenciar diz respeito ao 

elevado número de idosos praticantes de atividade física e que viviam 

sozinhos. De facto, grande parte dos idosos que moravam sozinhos assumiu 

que procuravam na atividade física um possível escape, não apenas para 

atenuar e/ou melhorar eventuais problemas de saúde, como também para não 

se sentirem tão sozinhos e isolados da sociedade, procurando, assim, praticar 

atividade física com os vizinhos mais próximos. 

 Corroborando esses dados, um estudo realizado por Hallal et al., (2005) 

mostrou que indivíduos com mais de 50 anos de idade realizam atividades 

físicas, não apenas em função da orientação médica, amigos, familiares, mas 

também pela procura de companhia e de programas de incentivo à prática de 

atividades físicas. Contatou-se, ainda, que relativamente à frequência da 

prática de atividade física, os idosos que viviam com o cônjuge eram os que 

praticavam mais frequentemente comparativamente com os que viviam 

sozinhos ou com o cônjuge. Destes resultados podemos depreender que a 

prática de atividade física, quando feita com o cônjuge e/ou em grupo, pode 

constituir uma influência positiva, nomeadamente para a praticarem com maior 

frequência e, eventualmente, para permaneceram durante mais tempo na 

prática. No entanto, embora os estudos que procuram analisar a relação entre 

os níveis de prática de atividade física e com quem o idosos vive sejam ainda 

escassos, será expetável, e de algum modo compreensível, que aqueles que 

vivem sozinhos e/ou numa instituição, pratiquem atividade física com pouca 

frequência, tal como foi evidenciado nos resultados do nosso estudo. Com 

efeito, o suporte social deve ser inteligível no seio familiar, nos amigos ou na 

sociedade, na medida em que pode refletir um elemento decisivo para a 

aquisição de hábitos de prática de atividade física mais frequente.   

No que concerne à análise da prática de atividade física em função do 

meio onde os idosos residiam, foram encontradas diferenças significativas 

naqueles com diferentes níveis de prática. Verificou-se, mais especificamente, 
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uma prática de atividade física mais frequente nos idosos urbanos e menos 

frequente nos idosos de meios rurais. Okuma (1992) refere que os exercícios 

físicos se manifestam como um fenómeno social, predominantemente urbano. 

De facto, no meio urbano, as condições de espaços públicos destinados à 

prática de atividade (como ginásios, parques e praças), são tanto numerosas 

como diversas, em comparação com o meio rural. Na perspetiva de Antônio e 

Rauchbach (2005) os idosos residentes em meio rural são mais sedentários 

que os urbanos. Neste sentido, a menor prática de atividade física nos idosos 

rurais pode, em parte, ser consequência da inexistência de qualquer tipo de 

organismo promotor da mesma, e também por questões culturais, como um 

sentimento de pertença apenas dos jovens.  

Adicionalmente, embora as diferenças não tenham sido significativas, 

observou-se uma maior tendência para a inatividade por parte dos idosos do 

sexo masculino. No entanto, a maior parte das evidências científicas atribui o 

elevado índice de sedentarismo, sobretudo a mulheres (Silva, Pereira & Costa, 

2011). Na mesma linha de ideias, Matsudo et al. (2001) relatam que 

geralmente os homens idosos são mais ativos fisicamente que mulheres da 

mesma idade, o que parece fornecer suporte para a noção tradicional de 

género, segundo o qual o sexo masculino é mais incentivado por outros 

significativos (Stephens, Jacobs, & White, 1985). Por outro lado, apesar de as 

mulheres parecerem ser mais ativas que os homens, os dados relativos à 

frequência de prática de atividade física sugeriram que as mulheres praticavam 

com menos frequência do que os homens. Importa ressaltar, porém, que a 

nossa amostra era residente tanto no meio urbano como no meio rural, e, por 

isso, as diferenças que pareciam existir entre os sexos pode estar relacionada 

com os hábitos e aspectos socioculturais nos quais a população idosa estava 

inserida.  

 Relativamente à idade, verificou-se uma maior tendência para o 

sedentarismo nos idosos com idades superiores a 85 anos. Além disso, 

considerando apenas os idosos fisicamente ativos, poucos praticavam 

atividade física frequentemente. De facto, diversos estudos referem que a 
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presença de fatores incapacitantes e doenças crónicas são superiores nos 

indivíduos mais velhos, o que poderá explicar a elavada inatividade física no 

grupo de idosos com idades mais avançada (Barbosa, Lebrão, & Maurucci, 

2007). Neste contexto, seria expetável que os restantes escalões etários não 

só revelassem, como aconteceu, menos inatividade, mas também que os 

praticantes exibissem uma frequência mais elevada de prática. E, de facto, os 

idosos com idades entre os 65 e os 74 anos foram os que revelaram praticar 

atividade física com maior frequência. Na verdade, os idosos mais jovens ainda 

usufruem de uam vida relativamente independente. tivessem obtido maior 

percentagem de prática de atividade física (Antônio & Rauchbach, 2005). 

Finalmente, no que concerne aos resultados encontrados na relação da 

prática de atividade física e com quem o idoso praticava atividade física, 

verificámos que, contrariamente ao que seria de esperar, os sujeitos que 

praticavam em grupo pareciam praticar atividade física com menos frequência 

do que os que o faziam sempre sozinhos. No entanto, as diferenças não foram 

significativas. Ressalte-se que um dos resultados obtidos no estudo realizado 

por Freitas (2007) demonstrou que 90% dos participantes de programas de 

exercícios físicos preferia exercitar-se acompanhados (com um companheiro 

ou em grupo), ao invés de praticarem sozinhos. Na verdade, as influências 

sociais, nomeadamente a influência dos amigos e “outros significativos”, são 

determinantes para a atividade física.  

Em suma, uma vez que a ciência comprova a importância de se praticar 

atividade física, o presente estudo forneceu apoio para a noção de que é 

urgente intervir ao nível da promoção de condições que possibilitem aos idosos 

experienciar os benefícios resultantes da adoção de uma estilo de vida ativo. 

Para tal, independentemente da idade e da condição de saúde, torna-se 

necessário aplicar estratégias que alterem o quadro tendencioso da inatividade 

física. Neste sentido, um programa de atividade física deve ser bem 

direcionado e eficiente para esta idade, tendo como meta a melhora da 

capacidade física do indivíduo, o aumento do contato social e a redução de 
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problemas psicológicos, não descurando a importância de se atender às 

especificidades de cada um.  

Um outro aspeto que importa ressaltar é a importância de compreender 

a perceção das barreiras à prática de atividade física, que é modulada pela 

faixa etária e pelas particularidades de cada população. Gobbi et al. (2008) 

referiu que no seu estudo com idosos institucionalizados, a falta de local e 

equipamentos apropriados, a falta de clima adequado, a falta de conhecimento, 

o medo de lesões e a necessidade de repouso foram as principais barreiras 

relatadas pelos idosos. Percebe-se, assim, que para além da importância em 

estudar os fatores sociodemográficos na relação com a prática de atividade 

física, também são necessários estudos que visem compreender os fatores 

motivacionais e as barreiras que podem estar associadas a um estilo de vida 

mais ativo, ou por outro lado, mais sedentário 

Diante este cenário, é evidente a necessidade de mais estudos que 

procurem investigar não apenas em que meio os idosos são fisicamente mais 

ativos, como também compreender quais as barreiras e/ou aspetos 

facilitadores que podem estar na origem de uma maior ou menor prática em 

meios diferentes.  

Como nota final, sugere-se que outros estudos sejam realizados, 

respeitando uma homogeneidade da amostra com relação à quantidade de 

idosos de ambos os géneros e idade, uma vez que foi percebida a escassez de 

pesquisas que abordem a relação do nível de atividade física com o aumento 

da idade após os 65 anos. Acresce, ainda, que na decorrência de muitas das 

diferenças encontradas nos resultados deste estudo não terem sido 

significativas, revela-se urgente a necessidade de mais estudos que procurem 

investigar, numa população idosa, a relação da prática de atividade física com 

as variáveis sociodemográficas e com as dimensões do bem-estar subjetivo.  
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IV. ESTUDO 2 
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A RELAÇÃO DO BEM-ESTAR SUBJETIVO (SATISFAÇÃO COM A VIDA, 

AFETOS E FELICIDADE) E A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA 

 

RESUMO 

O avanço da ciência e da tecnologia não só diminui o tempo durante o qual se 

manifesta grande parte das doenças, como também aumenta a esperança média de 

vida, logo, uma população que irá viver mais anos trará consigo novas exigências de 

cuidados e atenção. Estes factos fundamentam a importância de um conhecimento 

acrescido sobre a população idosa, para que os cuidados e os suportes específicos a 

prestar-lhes sejam os mais adequados e eficazes possíveis. Sendo assim, o presente 

estudo pretendeu analisar a relação do bem-estar subjetivo com algumas variáveis 

pessoais (e.g., sexo, idade) e contextuais (e.g., contexto de residência, hábitos de 

prática de atividade física). Participaram 76 idosos de ambos os sexos (34% do sexo 

masculino e 65% do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 64 e os 99 

anos de idade (M = 77,5 ± 8,82). Foram aplicadas versões portuguesas da Subjetive 

Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper, 1999), da Satisfaction With Life Scale 

(Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985) e da Positive and Negative Affect Schedule 

(Watson, Clark, & Tellegen, 1988). Em geral, a análise dos resultados revelou: i) níveis 

mais elevados de afeto positivo nos idosos com idades compreendidas entre os 65 e 

os 74 anos; ii) maior satisfação com a vida e afeto positivo nos idosos que viviam com 

o cônjuge do que nos idosos institucionalizados; ii) níveis superiores de felicidade nos 

idosos que viviam no meio urbano; iii) os idosos praticantes de atividade física eram 

mais felizes que os não praticantes;  

 

 

Palavras-chave: Idosos; prática de atividade física; satisfação com a vida; afetos; 

felicidade 
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INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento não ocorre da mesma forma para todos 

os indivíduos. Estas diferenças são explicadas pela combinação de fatores 

ambientais, genéticos e pessoais (Moraes & Souza, 2005). Neste sentido, cada 

sociedade, de acordo com o tempo, num ciclo de valorização e desvalorização, 

atribui valores e interesses diferentes à pessoa idosa, à temática da velhice e, 

consequentemente, ao envelhecer (Freitas, Mauyama, Ferreira, & Motta, 2012).  

A OMS (2002) define o idoso a partir da idade cronológica, sendo, idosa 

aquela pessoa com 60 anos ou mais, em países em desenvolvimento, e com 

65 anos ou mais, em países desenvolvidos. No entanto, é importante 

reconhecer que a idade cronológica não é um marcador preciso para as 

mudanças que acompanham o envelhecimento (Coleman & O'Hanlon, 2004). 

Existem diferenças significativas relacionadas ao estado de saúde, participação 

e níveis de independência entre pessoas que possuem a mesma idade. Cada 

individuo traz consigo a sua história de vida e a qual é gerenciada pelo 

património genético e psicossocial (Agostinho, 2004). Depreende-se, então, 

que as formas de ser velho e de envelhecer são tanto distintas quanto diversas.  

Paralelamente, a adoção de um estilo de vida ativo tem um papel cada 

vez mais preponderante na promoção de um estilo de vida saudável 

(Balanguer & Castillo, 2002). Acresce que esta convicção assume particular 

interesse, tanto por parte da população em geral como da comunidade 

científica, nomeadamente acerca das vantagens físicas, psicológicas e sociais 

em todas as idades (Pitanga, 2002).  

Transpondo estas evidências para uma população com idade mais 

avançada, é sabido que o exercício físico pode ser usado no sentido de 

retardar e, até mesmo, atenuar o processo de declínio das funções orgânicas 

que são observadas com o envelhecimento (McArdle, Kath, & Kath, 1992; 

Nelson et al., 2007). A prática de atividade física regular promove melhoras na 

capacidade respiratória, na reserva cardíaca, no tempo de reação, na força 
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muscular, na memória recente, na cognição e nas habilidades sociais 

(Caspersen, Powell, & Christensen, 1985; Fries & Crapo, 1981). 

Phelan e Larson (2002), ao elaborarem uma revisão sobre a forma de 

envelhecer com saúde, verificaram que os fatores preditores de sucesso 

variaram conforme diversos autores, destacando-se o nível educacional 

elevado, a prática de atividade física regular, o senso de autoeficácia, a 

participação social e a ausência de doenças crónicas. Atentando a uma 

população idosa, faz ainda mais sentido incutir à sociedade a importância da 

adoção de um estilo de vida ativo, sobretudo, se considerarmos que atividade 

física declina com a idade (Assis, 2005).  

No entanto, embora as vantagens associadas à prática de atividade 

física sejam na atualidade perfeitamente evidentes, diversos estudos realizados 

com idosos têm destacado o seu elevado sedentarismo (Nahas, 2006). Neste 

sentido, em virtude do considerado número de pessoas inativas, a promoção 

de hábitos de prática regular de atividade física deve constituir-se como um dos 

principais objetivos das políticas de educação para a saúde (Stephens, Jacobs, 

& White, 1985).  

Sobre os benefícios psicológicos proporcionados pela prática de 

atividade física, Meurer, Benedetti e Mazo (2009) realizaram um estudo com 

150 idosos praticantes de atividade física. Os resultados permitiram considerar 

a prática de atividade física um dos fatores responsáveis por uma autoimagem 

a autoestima positivas na população estudada. A autonomia do idoso em 

executar um tipo de exericício parece promover a sua autoestima, ajudando no 

combate de doenças como a depressão, bem como na melhoria motora e no 

seu bem-estar  

Paralelamente, o bem-estar subjetivo também sido fortemente associado 

à prática de atividade física parecendo ser uma questão consensual e aceite 

por parte dos investigadores (Neto et al., 2012). Para Otta e Fiquer (2004) o 

bem-estar subjetivo consiste na forma como as pessoas avaliam as suas vidas. 

Estas avaliações podem ser cognitivas (e.g., satisfação com a vida, sensação 
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de realização pessoal) ou afetivas (a presença de emoções e estados de 

humor positivo e ausência de emoções e estados de humor negativos) (Diener 

& Fujita, 1994; Ryan & Deci, 2001). De forma ampla, este constructo refere-se 

ao que as pessoas pensam e como elas se sentem nas suas vidas (Diener & 

Lucas, 1999).  

No entanto, apesar de, nos últimos anos, ter vindo a crescer o número 

de estudos neste domínio, vários autores afirmam que ainda não existe um 

consenso teórico acerca do termo ‘bem-estar subjetivo’. Deste modo, este 

constructo tem sofrido diversas nomeações, como, felicidade, satisfação, 

estado de espírito e afeto positivo (Diener & Lucas, 1999; Lyubomirsky & 

Lepper, 1999; Seligman, 2004).  

Especificamente, o constructo de bem-estar subjetivo é apresentado por 

diversos autores como sinónimo de felicidade e de satisfação com a vida. 

Neste sentido, a felicidade é entendida como uma avaliação positiva subjetiva 

da qualidade global da vida, refletindo o ajustamento global do indivíduo à vida 

(Cropanzano & Wright, 2001) e abrangendo, ainda, componentes afetivas e 

cognitivas (Lyubomirsky, 2001), consideradas também na definição de bem-

estar subjetivo. No entanto, Lyubomirsky e Lepper (1999) defendem que uma 

avaliação da felicidade subjetiva, na medida em que implica uma avaliação 

global, por parte de alguém, como uma pessoa feliz ou infeliz, reflete uma 

categoria mais ampla do bem-estar e remete para um fenómeno psicológico 

mais global. Por outro lado, a satisfação com a vida é vista como a componente 

cognitiva que complementa a felicidade, dimensão afetiva do funcionamento 

positivo (Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961). 

Existem inúmeros estudos, sobretudo de natureza transcultural, que 

mostram diferenças importantes nas variáveis associadas à satisfação, à 

felicidade e aos afetos, quando se consideram características biográficas, 

sociais e psicológicas dos indivíduos. Discutindo sobre os fatores que 

influenciam o bem-estar subjetivo, Lykken e Tellegen (1996) e Albuquerque e 

Tróccoli (2004) consideram que este é um constructo que sofre influência tanto 

cultural, como da hereditariedade. Na mesma linda de ideias, Diener (1984) 
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defende que as componentes afetivas e cognitivas do bem-estar subjetivo 

podem ser influenciadas por diversas variáveis, nomeadamente pela idade, 

pelo género ou pelo nível socioeconómico e cultural.  

Neste contexto, dentre as tendências de investigação apontadas por 

Neri (1995), o bem-estar subjetivo e a satisfação na velhice têm sido 

consideravelmente estudados pela gerontologia. Para Gracia (1997), o bem-

estar subjetivo quando associado à terceira idade reflete uma forma mais 

saudável de envelhecimento, sendo um indicador da saúde mental e também 

sinónimo de felicidade, ajuste e integração social. Nesta perspetiva, também 

Strawbridge, Wallhagen, & Cohen (2002) afirmam que o bem-estar subjetivo 

pode assumir-se um critério essencial para a velhice bem-sucedida. 

À semelhança das variáveis sociodemográficas e do bem-estar 

subjetivo, a relação entre os estados afetivos e emocionais e a prática 

sistemática de atividade física, tem despertado um interesse crescente por 

parte dos investigadores. De facto, segundo Fox (1999), várias revisões já 

foram publicadas demonstrando a forte relação entre a prática de atividade 

física e os estados afetivos positivos. 

Todavia, apesar do consenso quanto á relevância do bem-estar 

subjetivo e/ou da felicidade em relação com a prática de atividade física, em 

Portugal, a investigação neste domínio ainda é restrita e difusa, e, por isso, 

tornam-se prementes mais estudos focados nesta temática. Neste sentido, o 

presente estudo procurou examinar a relação entre a prática de atividade física, 

a satisfação com a vida, afetos e felicidade, e as diferentes variáveis 

sociodemográficas (sexo, idade, contexto de residência) em idosos com idade 

superior a 65 anos.  

 

MÉTODOS 

Os participantes e os procedimentos referentes à recolha de dados 

utilizados para o presente estudo, foram os mesmos usados no Estudo I. Desta 

forma, com o intuito de não tornar repetitiva a metodologia, optámos por nos 

cingir apenas aos aspetos distintos.   
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Instrumento 
 

Os participantes responderam a um questionário desenvolvido 

especificamente para este estudo pelo Laboratório de Psicologia da Faculdade 

de Desporto da Universidade do Porto. O questionário constava de quatro 

partes: 

1. Bem-estar Subjetivo  

Para avaliar a satisfação com a vida foi utilizada a Satisfaction With Life 

Scalep, versão traduzida e adaptada à realidade nacional por Fonseca (2006) 

da Satisfaction With Life Scale (SWLS; Diener, Emmons, Larsen e Griffin, 

1985). A SWLS foi desenvolvida para medir a componente cognitiva do bem-

estar (i.e., a satisfação global com a vida) e é constituída por cinco itens (e.g., 

“Na maioria dos aspetos, a minha vida aproxima-se do meu ideal de vida”), 

respondidos numa escala tipo Likert que variava entre 1 e 5 (e não entre 1 e 7 

como na escala original), desde (1) “Discordo Totalmente” a (5) “Concordo 

Totalmente”. Em estudos anteriores, a SWLS mostrou ter boas propriedades 

psicométricas, incluindo uma elevada consistência interna e boa validade 

convergente e discriminante (Pavot & Diener, 1993). 

Para avaliar os afetos, foi utilizada a Positive and Negative Affect Schedulep, 

versão traduzida e adaptada para a língua portuguesa por Fonseca (2006) da 

Positive and Negative Affect Schedule (PANAS; Watson, Clark & Tellegen, 

1988). Este instrumento é constituído por duas escalas com 10 itens cada, que 

visam avaliar duas dimensões conceptualmente independentes do estado de 

humor: afeto negativo (10 itens; e.g., “angustiado”, “irritado”) e afeto positivo 

(10 itens; e.g., “excitado”, “entusiasmado”, “inspirado”). As respostas variavam 

entre (1) “Não sou nada assim” e (5) “Eu sou sempre assim”. Na versão 

utilizada no presente estudo também foi evidente a existência de uma elevada 

consistência interna tanto para o afeto positivo (α=0.89) como para o afeto 

negativo (α=0.69).  

2. Felicidade  
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Para avaliar a felicidade foi utilizada Subjective Happiness Scalep, versão 

traduzida e adaptada por Fonseca (2006) da Subjetive Happiness Scale (SHS; 

Lyubomirsksy & Lepper, 1999). A SHS é uma medida da felicidade subjetiva e 

global, composta por quatro itens (e.g., “De uma forma geral, considero-me 

uma pessoa feliz.”) respondidos numa escala tipo Likert entre (1) “Discordo 

Totalmente” e (5) “Concordo Totalmente”. Um resultado compósito único é 

obtido calculando-se a média das respostas a esses itens.  

3. Atividade Física 

Para avaliar a prática de atividade física efetuada pelos idosos, foram 

avaliados indicadores da frequência que variavam entre “nunca”, “1 a 3 

vezes/mês”, “1 vez/ semana”, “2 a 3 vezes/ semana”, “4 a 5 vezes/ semana” e 6 

a 7 vezes/ semana”. Os idosos foram também questionados sobre com quem 

praticavam atividade física, variando as respostas entre “mais sozinho”, 

“depende, sozinho e/ ou em grupo” e “mais em grupo”.  

4. Variáveis Sociodemográficas 

Os idosos foram questionados quanto à idade, ao sexo e ao contexto de 

residência (com quem viviam “Cônjuge”, “Sozinho” “Instituição” e em que meio - 

“rural” ou “urbano”).  

 

 
Procedimentos 

Análise dos Dados 

Para o tratamento estatístico foi utilizado o programa de análises 

estatísticas SPSS (Statistical Package for Social Sciences – Windows) versão 

20.0.  

A análise descritiva dos dados foi efetuada a partir das medidas 

descritivas com apresentação das frequências, percentagens, médias, desvios-

padrão, e valores máximos e mínimos.  

Aplicamos também o teste t para medidas independentes, para 

comparar médias nas medidas de satisfação com a vida, felicidade e afetos em 
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amostras não emparelhadas (e.g., sexo). Quando as variáveis apresentavam 

mais do que duas categorias utilizámos a análise de variância (ANOVA), 

recorrendo ao teste post hoc de Scheffe quando foram encontradas diferenças 

significativas. 

O nível de significância foi estabelecido em 5% (Pestana & Gageiro, 

2005).  

 

Resultados 
 

A Satisfação com a Vida, os Afetos e a Felicidade  

 

A análise dos dados relativos à satisfação com a vida, aos afetos e à 

felicidade revelou que, na amostra global, a felicidade apresentou a média mais 

elevada. Além disso, podem considerar-se de uma forma geral, níveis 

moderados de afeto negativo. No que concerne aos afetos, o afeto negativo 

assumiu uma média superior à do afeto positivo (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo, e felicidade (N = 76) 

 

Variáveis 

 

Média ± dp 

 

Máximo 

 

Mínimo 

 

Satisfação com a vida 

 

Afeto Positivo 

 

Afeto Negativo 

 

Felicidade 

 

3.28 ± 0.72 

 

3.46 ± 0.56 

 

2.73 ± 0.57 

 

3.64 ± 0.53      

 

 

1.40 

 

1.40 

 

1.10 

 

2.00 

 

4.60 

 

4.60 

 

4.00 

 

4.75 

 

A análise das diferenças nos níveis de satisfação com a vida, afeto e 

felicidade em função das diferentes variáveis sociodemográficas avaliadas 

(Quadro 6) apenas revelou diferenças significativas no afeto positivo 

experienciado por idosos de diferentes faixas etárias, na satisfação com a vida 

e afeto positivo de idosos que viviam sozinhos ou acompanhados (i.e., com o 
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cônjuge ou numa instituição), e na felicidade dos idosos que viviam no meio 

rural ou no meio urbano.  

Mais especificamente, os idosos com idades compreendidas entre os 65 

e os 74 anos revelaram experienciar níveis mais elevados de afeto positivo que 

aqueles com mais de 85 anos. Na verdade, o grupo dos mais velhos parecia 

experienciar, de uma forma geral, menos bem-estar e felicidade que os outros 

dois grupos etários.  

Quadro 6 - Satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo e felicidade em função das 

variáveis sociodemográficas 

 

Variáveis 

 

Satisfação com 

a Vida 

Média ± dp 

 

Afeto Positivo  

 

Média ± dp 

 

Afeto Negativo 

 

Média ± dp 

 

Felicidade  

 

Média ± dp 

Sexo  

Feminino 

Masculino 

 

3,2 ± 0.77 

3.43 ± 0.60 

t = 1,28 ; p = .20 

 

3.45 ± 0.61 

3.47 ± 0.47 

t = 0,12 ; p = .90 

 

2.78 ± 0.56 

2.62 ± 0.60 

t = -1.17 ; p = .24 

 

3.56 ± 0.48 

3.19 ± 0.61 

t = 1.80 ; p= .08 

Idade  

65 – 74 

75 – 84 

> 85 

 

 

3.44 ± 0.68 

3.20 ± 76 

3.12 ± 0.72 

F = 1.53 ; p = .22 

 

3.55 ± 0.49 

3.57 ± 0.45 

3.19 ± 0.69 

F = 3.57 ; p = .3 

 

2.67 ± 0.51 

2.88 ± 0.62 

2.65 ± 0.62 

F = 1.14 ; p= .33 

 

3.69 ± 0.55 

3.66 ± 0.45 

3.54 ± 0.59 

F = 0.55 ; p = .58 

Com quem vive 

Cônjuge 

Sozinho 

Instituição 

 

 

3.59 ± 0.61 

3.21 ± 0.71 

3.09 ± 0.74 

F = 3.83 ; p = .03 

 

3.74 ± 0.43 

3.52 ± 0.54 

3.21 ± 0.56 

F = 7.59 ; p = .001 

 

2.72 ± 0.54 

2.76 ± 0.61 

2.71 ± 0.60 

F= 0,04 ; p = .96 

 

3.81 ± 0.42 

3.65 ± 0.64 

3.50 ± 0.53 

F= 2.51 ; p = .09 

Meio 

     Urbano 

     Rural 

 

3.21 ± 0.80 

3.37 ± 0.62 

t = -.99 ; p = .32 

 

3.43 ± 0.62 

3.48 ± 0.48 

t = -.39 ; p = .70 

 

2.67 ± 0.61 

2.79 ± 0.53 

t = -.86 ; p= .39 

 

3.77 ± 0.53 

3.49 ± 0.51 

t =  2.32 ; p = .02 

O mesmo acontecia com os idosos que viviam com o cônjuge, os quais 

evidenciaram mais bem-estar e felicidade que os que viviam institucionalizados 

ou sozinhos, embora só tenham sido encontradas diferenças significativas na 
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satisfação com a vida e no afeto positivo entre os idosos que viviam com o 

cônjuge e aqueles que residiam numa instituição.  

Além disso, os idosos que viviam no meio urbano relataram níveis de 

felicidade significativamente superiores aos que viviam no meio rural. No 

entanto, os idosos rurais pareciam experienciar, ainda que as diferenças não 

fossem significativas, maiores níveis de satisfação com a vida e afeto positivo 

que os idosos urbanos. Esta tendência estendia-se também aos homens, que 

reportaram níveis mais elevados de bem-estar e felicidade que as mulheres. 

Relações entre Satisfação com a Vida, Afetos e Felicidade e a Prática de 

Atividade Física 

Para examinar a relação entre as variáveis psicológicas do bem-estar 

subjetivo e felicidade, e a prática de atividade física, começámos por avaliar a 

existência de diferenças. Nas variáveis psicológicas, nos idosos praticantes e 

não praticantes de atividade física. Como se pode ver no Quadro 7, os idosos 

que praticavam atividade física exibiam níveis significativamente mais elevados 

de felicidade e mais baixos de afeto negativo, parecendo também haver 

tendência para experienciarem mais afeto positivo e satisfação com a vida que 

os não praticantes. 

Quadro 7 - Satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo e felicidade em função da 

prática de atividade física 

 

 

 

Satisfação com a Vida 

 

Afeto Positivo 

 

Afeto Negativo 

 

Felicidade 

 

Não Praticantes 

Média ± dp 

 

3.13 ± 0.67 

 

3.37 ± 0.56 

 

2.96 ± 0.50 

 

3.47 ± 0.54 

 

Praticantes 

Média ± dp 

 

3.40 ± 0.74 

 

3.52 ± 0.55 

 

2.55 ± 0.57 

 

3.77 ± 0.49 

 

teste t 

 

 

t = 1.68 ;  p = .097 

 

t = -1.14 ; p = .26 

 

t = 3.22 ; p = .002 

 

t = 2.50 ; p = .02 
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De seguida, com o intuito de aprofundar e compreender melhor a 

relação da frequência da prática de atividade física e as variáveis psicológicas 

em estudo, procurámos analisar diferenças naquelas variáveis considerando 

apenas os idosos que praticavam atividade física, e posteriormente, os seus 

hábitos de prática (i.e., com quem praticavam). 

Apesar de estas análises não terem revelado diferenças significativas 

observou-se uma tendência para os idosos com uma prática pouco frequente 

de atividade física exibirem valores mais baixos de satisfação com a vida e 

felicidade e valores mais elevados de afeto negativo, do que aqueles que 

praticavam modera ou frequentemente (Quadro 8). 

 

Quadro 8 - Satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo e felicidade em função da 

frequência da prática de atividade física 

 

 

Variáveis 

 Pouco 

Frequente 

Média ± dp 

     

Moderada 

Média ± dp 

 

Frequente 

Média ± DP 

 

One Way 

ANOVA 

 

Satisfação com a 

vida 

 

3.14 ± 1.1 

 

3.55 ± 0.51 

 

3.47 ± 0.57 

 

F = 1.22 ; p = .31 

 

Afeto Positivo 

 

3.55 ± 0.52 

´ 

3.52 ± 0.61 

 

 

3.49 ± 0.54 

 

F = 0.03 ; p = .97 

 

Afeto Negativo 

 

2.78 ± 0.76 

 

 

2.47 ± 0,45 

 

 

2.43 ± 0.45 

 

 

F = 1.53 ; p = .23 

 

 

Felicidade 

 

3.71 ± 0.51 

 

3.83 ± 0.45 

 

3.73 ± 0.57 

 

F = 0.21 ; p = .77 

 

A análise entre a satisfação com a vida, afetos e felicidade e os hábitos 

de prática de atividade física relativos a com quem o idoso praticava atividade 

física não revelaram diferenças estatisticamente significativas. Todavia, os 

resultados mostraram uma tendência para os idosos que geralmente 

praticavam atividade física sozinhos relatarem mais felicidade e menos afeto 

negativo que os outros dois grupos (Quadro 9). 
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Quadro 9 - Felicidade, satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo em função de com 

quem o idoso pratica atividade física 

 

 

Variáveis 

 

Mais Sozinho 

Média ± dp 

Sozinho e/ ou 

Acompanhado 

Média ± dp 

Mais 

acompanhado 

Média ± dp 

 

One Way 

ANOVA 

 

Satisfação com a 

vida 

 

3.46 ± .76 

 

 

3.22 ± 0.78 

 

 

3.47 ± 0.73 

 

 

F = 0.45 ; p = .64 

 

Felicidade  

 

4 ± 0.54 

 

 

 

3.82 ± 0.64 

 

 

3.66 ± 0.37 

 

 

F = 1.73 ; p = .2 

 

Afeto Positivo 

 

3.51 ± .45 

 

´ 

3.65 ± .47 

 

 

3.47 ± .63 

 

 

F = 0.46 ; p = .65 

 

Afeto Negativo 

 

2.19 ± .5 

 

2.73 ± .44 

 

2.60 ± .60 

 

F = 2.73 ; p = .08 

 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

 

A prática de atividade física em idosos possibilita benefícios nas 

relações com a família e amigos, na integração social e no bem-estar (Phelan 

et al. 2002). O estudo desenvolvido por Okuma (1998) fornece dados 

importantes que constatam essa realidade. A partir do enfoque 

fenomenológico, a autora captou a essência do significado da atividade física 

confirmando a sua importância para os idosos. De facto, a atividade física é um 

recurso para os idosos lidarem com eventos da sua vida, melhorarem a saúde 

e a capacidade funcional, possibilita a convivência com os seus pares, e 

favorece, ainda, a interação idoso-ambiente. 

Neste contexto, o presente estudo propunha-se analisar os diferentes 

níveis de atividade física e a sua relação com alguns fatores pessoais e 

contextuais que podem ser determinantes para a adoção de um estilo de vida 

ativo, nomeadamente na avaliação que os idosos fazem da sua felicidade e 
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bem-estar subjetivo, domínios em que a informação relativamente à população 

envolvida neste estudo ainda se revela insuficiente.   

Um primeiro aspeto que importa sublinhar refere-se ao facto de os 

idosos com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos terem reportado 

níveis significativamente mais elevados de afetos positivos que o grupo dos 

mais velhos. Estes resultados sugerem que forma como encaram a vida é mais 

positiva, levando-os a um melhor bem-estar, o que, de resto, é de certa forma 

complementado pelos valores globalmente mais positivos obtidos nas restantes 

variáveis psicológicas (nas quais as diferenças não foram significativas). Por 

outro lado, os idosos com mais de 85 anos pareciam experienciar menos bem-

estar e felicidade que os restantes grupos etários. Estes dados vão 

parcialmente ao encontro dos resultados de uma investigação de Lucas e 

Gohm (2000) onde em 90% das nações envolvidas nos seus estudos, os 

indivíduos mostraram decréscimo dos afetos positivos com o acréscimo da 

idade. Também um estudo desenvolvido por Ferring e Filipp (1995), 

envolvendo idosos jovens e idosos mais velhos, verificaram um declínio mais 

notório dos afetos negativos nos idosos mais velhos. Na mesma linha de 

ideias, Diener et al. (1999) defendem que a intensidade emocional com a qual 

são sentidas as experiências da vida diminui com o passar dos anos. No 

sentido oposto, estudos realizados por Otta e Fiquer (2004) referem que as 

emoções são melhor reguladas com o avanço da idade, fator que contribui para 

o sentimento de bem-estar mais positivo. No entanto, as dúvidas sobre se é 

difícil manter o bem-estar no último período de vida persistem (Kunzmann, 

Little, & Smith, 2000). Investigações neste âmbito sugerem que a idade não 

está uniformemente associada ao declínio do bem-estar subjetivo. Neto (1999) 

refere que devemos ter presentes as variações individuais e interculturais no 

modo como as pessoas obtêm a felicidade. Ou seja, as atitudes dos idosos 

perante a vida e o seu próprio envelhecimento surgem como um dado central e 

determinante na felicidade. 

Um outro dado relevante prende-se com as diferenças encontradas 

entre idosos de diferentes contextos residenciais. Com efeito, apesar de só 
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terem sido encontradas diferenças significativas na satisfação com a vida e no 

afeto positivo dos idosos que viviam com o cônjuge comparativamente àqueles 

que residiam numa instituição, uma perspetiva mais global dos resultados 

mostra uma tendência para os idosos que viviam com o cônjuge reportarem os 

níveis mais elevados de bem-estar e felicidade, ocorrendo o oposto nos que 

viviam em instituições. A propósito destes resultados importa sublinhar que 

geralmente os idosos institucionalizados vivenciam uma rutura radical dos seus 

vínculos relacionados afetivos, convivendo cotidianamente com pessoas com 

as quais não possuem qualquer vínculo afetivo (Mendonça & Marques, 2003). 

Como consequência do isolamento social, surge a perda de identidade, de 

liberdade, de autoestima, o estado de solidão e muitas vezes a recusa da 

própria vida, e que podem, por sua vez, justificar a alta prevalência de doenças 

mentais nas instituições (Ferraz & Peixoto, 1997). Na mesma linha de ideias, 

Paúl (1997) salienta que os idosos em ambientes institucionalizados 

desenvolvem fracas expetativas de autoeficácia provocadas por vários fatores, 

entre eles ambientais, em que o meio é em geral pouco recetivo à mudança e à 

atividade por parte do idoso. Com efeito, as mudanças do meio social 

associadas com o processo do envelhecimento podem provocar diminuição 

das capacidades motoras e cognitivas, devido à falta de uso. A ausência de 

atividades que preencham os tempos livres e que simultaneamente contribuam 

para a formação e desenvolvimento dos idosos institucionalizados foi uma 

realidade constatada pelos inquiridos. Também este fator foi determinante nos 

resultados encontrados, pois aos idosos que vivem em lares está associado um 

estilo de vida sedentário e uma perda de controlo, responsável, pelo menos em 

parte, pelos sentimentos de desânimo e depressão, assim como do declínio 

físico acelerado. 

Finalmente, e ainda em relação com contexto residencial, refira-se que 

um estudo de Sequeira e Silva (2002) apontou índices mais elevados de bem-

estar em idosos que vivem em ambiente rural, concluindo que o ambiente rural 

oferece melhores condições para o envelhecimento do que o meio urbano. No 

entanto, os resultados obtidos no presente estudo foram mais equívocos, uma 

vez que apesar de os idosos em meios rurais terem relatado níveis mais 
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elevados de satisfação com a vida e afeto positivo, também pareciam 

experienciar menos felicidade e mais afeto negativo. Na verdade, apenas ao 

nível da felicidade esta diferença se revelou significativa. As populações do 

meio rural vivem em condições mais próximas do meio natural nas suas 

funções fisiológicas e atividades profissionais, sofrendo menos com a poluição 

sonora e ambiental. No entanto, é um meio que está por norma associado a um 

contexto fracamente povoado, com poucos recursos, problemas de saúde, 

baixos rendimentos e solidão (Magarreiro, 2008), o que poderá, assim, justificar 

os baixos níveis de felicidade constatados nos idosos rurais.  

Adicionalmente, os homens pareciam exibir, tendencialmente, níveis 

mais elevados de bem-estar e felicidade que as mulheres. Estes resultados 

corroboram conclusões de outras investigações que concluíram que os estados 

depressivos, o pessimismo e os afetos desagradáveis estão mais associados 

ao sexo feminino. Em consonância, num estudo realizado na Jamaica por 

Hutchinson et al. (2004) com o objetivo de identificar as variáveis que melhor 

predissessem o bem-estar, as mulheres apresentaram níveis mais inferiores de 

bem-estar e satisfação com a vida do que os homens. Ainda na mesma linha 

de ideias, Diener et al. (1999) afirmam que os homens tendem a ser um pouco 

mais felizes que as mulheres, e que estas relatam mais afetos negativos, um 

facto observado em quase todas as culturas. 

No que concerne aos resultados obtidos da comparação entre os idosos 

praticantes e não praticantes de atividade física, verificou-se que embora 

apenas se tenham revelado diferenças significativas na felicidade e no afeto 

negativo, os primeiros apresentaram, de forma geral, níveis mais elevados 

bem-estar subjetivo. Na mesma linha, entre os praticantes, os níveis globais 

mais baixos de bem-estar e felicidade pareciam estar associados a uma prática 

pouco frequente. Estes resultados confirmam a associação feita por Argyle 

(2001) que considera que a atividade física está associada aos benefícios no 

estado de espírito e ao aumento de experiências de alegria, divertimento e 

outras experiências positivas. Também Cheik et al. (2003) que afirmam que a 

prática de atividade física regular é decisiva no incremento do bem-estar em 
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idosos. Ainda neste contexto, Stathi, Fox e McKenna (2002) realizaram um 

estudo em adultos idosos e indicaram a influência da atividade física em todas 

as dimensões do bem-estar subjetivo, com exceção do bem-estar material. 

Acrescentam que a atividade física parece contribuir para a alerta mental e 

atitude positiva face à vida, evitando o stress, estados negativos e isolamento. 

Complementarmente, o facto de entre os idosos que praticavam atividade 

física, os que apresentaram níveis globais mais ‘positivos’ no bem-estar 

subjetivo e felicidade serem aqueles cuja prática de atividade física era 

moderada ou frequente, é consonante com investigações que referem que a 

prática de atividade física regular (6 a 7 dias na semana), em intensidades 

moderadas, de forma contínua ou acumulada, mesmo não promovendo 

mudanças nos níveis de aptidão física, é benéfica na redução do risco de 

diversas doenças, físicas e psicológicos (Nahas, 1997). No entanto, os 

resultados da relação entre a frequência da prática de atividade física e as 

componentes do bem-estar subjetivo, não revelaram diferenças 

estatisticamente significativas. 

Curiosamente, também foi possível verificar que, os idosos que 

praticavam atividade sozinhos pareciam experienciar, de uma forma geral, 

níveis superiores de satisfação com a vida e felicidade comparativamente com 

aqueles que praticavam acompanhados. No entanto, os resultados não 

consonantes com a literatura existente. A maior parte relata que as atividades 

em grupo, promovem a melhora da saúde física e emocional, diminuição da 

ansiedade e do risco de doença, manutenção e/ou melhora da capacidade 

funcional e promove, principalmente, a integração e sociabilização do 

praticante. Também um estudo realizado por Mutriel (2007) verificou que após 

12 semanas de intervenção em grupo foram obtidas melhoras físicas e 

psicológicas. Porém, importa ressaltar que as diferenças não foram 

significativas. 

É curioso observar que, embora a literatura sinalize com uma certa 

frequência, que as variáveis sociodemográficas apresentam uma correlação 

muito fraca com o bem-estar (Diener, 1984), a presente pesquisa apontou na 
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direção de que essas variáveis têm um importante papel na explicação desse 

constructo. Por outro lado, apesar de os resultados demonstrarem a 

importância de algumas variáveis no bem-estar, seria importante para 

eventuais estudos futuros, investigar o bem-estar subjetivo de idosos em 

função dos aspetos genéticos, como o temperamento, em relação com a 

prática de atividade física. Muitas linhas de estudo evidenciam que a influência 

da personalidade pode ser substancial para o bem-estar subjetivo (Dela Coleta 

& Coleta, 2006; Diener & Lucas, 1999). Ao mesmo tempo, há a necessidade de 

futuros estudos destinados a ampliar a cobertura, confiabilidade e validade das 

escalas para medida de diversas variáveis associadas à felicidade e ao bem-

estar subjetivo (Lyubomirsky & Lepper, 1999).  
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V. CONCLUSÕES FINAIS E SUGESTÕES 
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O envelhecimento continuado da população é uma realidade que se 

evidencia nas sociedades atuais e, por conseguinte, é notória a procura e o 

interesse mais profundo acerca desta fase da vida. Neste sentido, procurámos 

neste trabalho conhecer melhor os hábitos de prática de atividade física e o 

modo como os idosos se sentem e avaliam a sua vida. 

Embora nos dois estudos apresentados (1 e 2) sejam naturalmente 

percebidos aspetos que se cruzam, e neste sentido, vale salientar que os 

estudos partilham da mesma amostra e percurso metodológico, cada um deles 

tem vida própria. No entanto, uma vez que já foram mencionados os principais 

resultados e conclusões de cada estudo, serão feitas algumas conclusões que 

permitem encaixar a pertinência da elaboração dos dois estudos para o 

presente trabalho.  

Assim, os resultados obtidos permitiram-nos concluir que: 

 Mais de metade dos idosos participantes praticava atividade física, 

sendo estes os que exibiam níveis significativamente mais elevados de 

felicidade e baixos níveis de afeto negativo, comparativamente com os 

idosos não praticantes;  

 

 A nossa amostra era constituída maioritariamente por mulheres (65.8%), 

sendo o sexo masculino mais inativo que o feminino e os pareciam 

reportar níveis mais baixos de bem-estar e felicidade; 

 

 Os idosos com idades compreendidas entre os 65 e os 74 anos 

revelaram experienciar níveis mais elevados de afeto positivo que 

aqueles com mais de 85 anos. Estes últimos, pareciam corresponder à 

percentagem mais elevada de não praticantes, comparativamente com 

os restantes grupos etários; 

 

 Relativamente ao contexto de residência, os idosos que viviam numa 

instituição praticavam menos atividade física, evidenciando menos 

satisfação com a vida e afeto positivo que aqueles que viviam com o 
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cônjuge. Além disso, foi evidente o elevado número de idosos que, 

vivendo sozinhos, praticavam atividade física; 

 

 No que respeita ao meio, verificou-se mais número de idosos praticantes 

do meio urbano, sendo estes também os relataram níveis de felicidade 

significativamente superiores aos que viviam no meio rural; 

 

 Os resultados da frequência de prática de atividade física revelaram um 

maior número de idosos que possuíam uma prática mais frequente e 

viviam com o cônjuge, inversamente aos que estavam 

institucionalizados e que praticavam atividade física pouco frequente. 

Por outro lado, os idosos rurais praticavam atividade física mais 

frequente que os idosos urbanos. Apesar das análises entre a 

frequência de prática de atividade física e as variáveis psicológicas não 

terem revelado diferenças significativas, observou-se uma tendência 

para os idosos com uma prática pouco frequente de atividade física 

exibirem valores mais baixos de satisfação com a vida e felicidade, e 

valores mais elevados de afeto negativo. 

 

Como foi referenciado ao longo deste trabalho, o bem-estar subjetivo é um 

conceito relacionado diretamente com a opinião dos indivíduos acerca das 

suas condições de vida, isto é, se estão felizes e satisfeitos, e se experienciam 

emoções positivas ou negativas a respeito da mesma. Neste sentido, mesmo 

sendo um constructo que depende da avaliação individual e interna, as 

experiências externas podem influenciar a opinião de cada um nessa análise. 

Assim, embora muitos dos resultados não tenham evidenciado diferenças 

estatisticamente significativas, consideramos que esta investigação permitiu 

concluir que a prática de atividade física, além de ser influenciada pelas 

variáveis sociodemográficas, tem um papel muito relevante nos níveis do bem-

estar subjetivo.  
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Adicionalmente, não poderíamos deixar de mencionar um aspeto de 

natureza essencialmente metodológica que, de algum modo, condicionou a 

realização desta investigação. Referimo-nos, nesse âmbito, à aplicação dos 

questionários. Com efeito, por se tratar de uma população idosa, muitas vezes 

analfabeta ou com dificuldades de compreensão, os questionários foram todos 

aplicados e preenchidos individualmente pela autora, tornando o trabalho um 

pouco extenso e moroso.  

Entretanto, pese embora as limitações desta investigação, relativas, por 

exemplo, ao processo de amostragem dos sujeitos e a outras relações que 

poderiam ter sido feitas com os constructos aqui examinados, algumas 

contribuições importantes puderam ser oferecidas. A presente investigação, ao 

permitir identificar a relação existente entre a forma como os idosos avaliavam 

a sua vida e a sua prática de atividade física, poderá constituir-se como uma 

“chamada de atenção” para a importância destas variáveis psicológicas serem 

consideras como objetivos prioritários em intervenções que visem resultados 

positivos ao nível da saúde física e mental, não apenas nos idosos, mas 

também na população em geral. 

Por outro lado, qualidade de um trabalho de investigação também assume a 

sua importância pelas questões que deixa em aberto, para reflexão e futuros 

estudos. Neste sentido, lançamos as seguintes sugestões e/ou desafios: 

 

 Considerando o fenómeno do envelhecimento demográfico, e 

estabelecida a necessidade da realização de novas investigações, os 

estudos futuros deverão compreender uma análise multidimensional que 

permita a identificação de perturbações (funcionais, mentais e sociais) 

de modo a contribuir para um plano de intervenção em que a ênfase 

seja posta na manutenção e/ou recuperação de capacidades; 

 

 Apesar dos benefícios comprovadamente positivos da atividade física a 

nível físico, psicológico e social verificámos que muitos dos idosos não 

praticam atividade física. As razões de adesão estão muitas vezes 
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associadas a expectativas relacionadas com a saúde e à condição 

física. No entanto, consideramos que conhecer as razões que levam 

alguns idosos a praticar atividade física é uma questão pertinente e 

importante. Com efeito, torna-se necessário conhecer quais as 

expectativas e qual o valor que os idosos associam ao seu envolvimento 

na atividade física; 

 

  Relativamente à dimensão do bem-estar subjetivo, existe pouco 

conhecimento científico da realidade psicológica (da subjetividade e da 

perceção) que o idoso tem de si mesmo e do meio em que vive. Por 

extensão, existe um descuido social face à condição de ser idoso, no 

sentido de atender certas necessidades que lhe passam a ser vitais. De 

um modo geral, os estudos na área restringem-se aos aspetos 

socioeconómicos, demográficos, da saúde física, da seguridade social, 

tendendo a preterir a importância da saúde emocional dos idosos aliada 

intimamente aos significados específicos da sua subjetividade. Sugere-

se, por isso, a realização de outros estudos a fim de complementar e 

comparar os resultados da felicidade, satisfação com a vida e afetos, 

com outros grupos de idosos de outras regiões, com a perspetiva de 

obter uma classificação mais qualitativa do bem-estar subjetivo desta 

população com diversas características sociodemográficas e culturais; 

 

 Considerámos, também, ser necessário uma análise frequente das 

instituições direcionadas para os mais velhos, pois são o passo 

essencial para a introdução de mudanças e de novas estratégias, de 

forma a melhorar e qualificar este tipo de resposta social, promovendo a 

qualidade de vida e o bem-estar dos idosos institucionalizados; 

 

  Sugerimos, ainda, a elaboração e aplicação de um programa de 

atividade física direcionado para uma população idosa, de forma a 

avaliar a relação entre a atividade física e o bem-estar subjetivo. 
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A partir da investigação que realizámos, importa ainda concluir que é 

necessário olhar para a velhice como um período da existência humana que 

comporta em si mesmo desafios e dilemas (Fonseca, 2006): 

a) Desafios na medida que se revela fundamental juntar forças de 

diferentes naturezas (políticas, científicas, sociais) para desenvolver 

uma cultura positiva a alargada relativamente ao envelhecimento e 

às pessoas idosas; 

 

b) Dilemas na medida em que as evidências relativas à quarta idade 

chamam à atenção para realidades que sugerem novas perspetivas 

acerca de um conjunto de questões de natureza médica e 

psicossocial respeitantes ao envelhecimento. 
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