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Resumo 

O presente trabalho foca-se no estudo da influência da auto-perceção do 

envelhecimento e dos traços de personalidade na satisfação com a reforma, numa amostra 

de idosos oriundos da comunidade e sem psicopatologia diagnosticada. Tem como 

objetivos: (1) analisar a auto-perceção do envelhecimento, os traços de personalidade e a 

satisfação com a reforma; (2) avaliar a influência de variáveis sociodemográficas na 

satisfação com a reforma e (3) explorar a relação entre a auto-perceção do envelhecimento 

e os traços de personalidade com a satisfação com a reforma. Foram utilizados quatro 

instrumentos: Questionário de Perceções do Envelhecimento – QPE (Barker, O’Hanlon, 

McGee, Hickey, & Conroy, 2007) traduzido e adaptado em Portugal por Claudino (2007); 

Inventário dos Cinco Fatores – NEO-FFI (Costa, P. T. & McCrae, R. R., 1989, 1992), 

traduzido e adaptado em Portugal por Lima e Simões (2001); Inventário de Satisfação 

com a Reforma – ISR (Floyd, Haynes, Doll, Winemiller, Lemsky, Burgy, Werle, & 

Heilman, 1992), traduzido e adaptado em Portugal por Fonseca e Paúl (1999) e um 

Questionário Sociodemográfico, construído para recolha de dados sociodemográficos e 

psicossociais. Participaram neste estudo 30 indivíduos, masculinos e femininos, com 

idades compreendidas entre os 67 e os 80 anos de idade. Os resultados permitem verificar 

que (1) a maioria dos indivíduos se sente satisfeita com a sua reforma; (2) algumas 

variáveis sociodemográficas refletem diferenças quanto à satisfação com a reforma; (3) a 

perceção do envelhecimento de natureza crónica se associa a uma reforma motivada por 

circunstâncias imprevistas e o controlo percebido sobre as experiências positivas do 

envelhecimento se associa a uma reforma motivada por interesses pessoais; (4) a natureza 

crónica na perceção de envelhecimento se associa negativamente com a satisfação com a 

vida na reforma, ao nível da segurança pessoal e saúde física e da vida conjugal; (5) os 

traços neuróticos da personalidade se associam a uma reforma motivada por stress 

profissional; (6) os níveis de extroversão se associam positivamente com a satisfação com 

a vida na reforma, ao nível da segurança pessoal e saúde física e (7) os níveis de 

extroversão se associam às atividades sociais como motivos de prazer na reforma e os 

níveis de amabilidade se associam à liberdade e ao controlo da vida pessoal e às atividades 

sociais como motivos de prazer na reforma. 

Palavras-Chave: Auto-perceção do Envelhecimento; Traços de Personalidade; Processo 

de Reforma; Psicologia do Envelhecimento; Psicologia do Desenvolvimento. 

 



 
 

Resumen 

El presente trabajo se enfoca en el estudio de la influencia de la autopercepción 

del envejecimiento y de los rasgos de personalidad en la satisfacción con la jubilación, en 

una muestra de mayores provenientes de la comunidad y sin psicopatologías 

diagnosticadas. Tiene como objetivos: (1) analizar la autopercepción del envejecimiento, 

los rasgos de personalidad y la satisfacción con la jubilación; (2) evaluar la influencia de 

variables socio-demográficas en la satisfacción con la jubilación y (3) explorar la relación 

entre la autopercepción del envejecimiento y los rasgos de personalidad con la 

satisfacción con la jubilación. Fueron utilizados cuatro instrumentos: Cuestionario de 

Percepciones del Envejecimiento – QPE (Barker, O’Hanlon, McGee, Hickey, & Conroy, 

2007) traducido y adaptado en Portugal por Claudino (2007); Inventario de los Cinco 

Factores – NEO-FFI (Costa, P. T. & McCrae, R. R., 1989, 1992), traducido y adaptado 

en Portugal por Lima y Simões (2001); Inventario de Satisfacción con la Jubilación – ISR 

(Floyd, Haynes, Doll, Winemiller, Lemsky, Burgy, Werle, & Heilman, 1992), traducido 

y adaptado en Portugal por Fonseca y Paúl (1999) y un Cuestionario Socio-demográfico 

elaborado para la recolecta de datos socio-demográficos y psico-sociales. Participaron en 

este estudio 30 individuos, varones y mujeres, con edades comprendidas entre los 67 y 

los 80 años de edad. Los resultados permiten verificar que (1) la mayoría de los individuos 

se siente satisfecha con su jubilación; (2) algunas variables socio-demográficas reflejan 

diferencias en cuanto a la satisfacción con la jubilación; (3) la percepción del 

envejecimiento de naturaleza crónica se asocia a una jubilación motivada por 

circunstancias imprevistas y el control entendido hacia las experiencias positivas del 

envejecimiento se asocia a una jubilación motivada por intereses personales; (4) la 

naturaleza crónica en la percepción del envejecimiento se asocia negativamente con la 

satisfacción con la vida en la jubilación, al nivel de la seguridad personal y la salud física 

y de la vida conyugal; (5) los rasgos neuróticos de la personalidad se asocian a una 

jubilación motivada por el estrés profesional; (6) los niveles de extroversión de asocian 

positivamente con la satisfacción con la vida en la jubilación, al nivel de la seguridad 

personal y salud física y (7) los niveles de extroversión se asocian a las actividades 

sociales como motivo de placer en la jubilación y los niveles de amabilidad se asocian a 

la libertad y al control de la vida personal, así como a las actividades sociales como 

motivos de placer en la jubilación. 

Palabras Clave: Autopercepción del Envejecimiento; Rasgos de la Personalidad; Proceso 

de Jubilación; Psicología del Envejecimiento; Psicología del Desarrollo. 
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Introdução 

O envelhecimento da população a nível mundial e a suas consequências 

demográficas marcaram o final do século XX e sentenciaram uma herança para o século 

XXI. A Organização Mundial de Saúde (2011) estima que o número de pessoas com 65 

ou mais anos de idade seja de 1,5 biliões, em 2050. Um aumento proporcional, sem 

precedentes, se tivermos em conta que o referido grupo etário contabilizava, em 2010, 

um total estimado de 524 milhões de indivíduos. Se as previsões se efetivarem, 

assistiremos ao triplicar do número de idosos no mundo em apenas quatro décadas.  

O fenómeno do envelhecimento populacional, embora se evidencie mais 

consistentemente nas sociedades desenvolvidas, começa também a verificar-se nos países 

em desenvolvimento, onde se regista um rápido aumento da população idosa. Entre 2006 

e 2030, o número de pessoas idosas nos países em desenvolvimento deverá, segundo as 

projeções, aumentar em 140%, revelando uma assimetria significativa quando comparada 

com um aumento de 51% nos países ditos desenvolvidos (Krug, 2002, citado por Powell, 

2010).  

Em Portugal o cenário não difere da tendência mundial. Há duas décadas que 

sabemos que “o aumento da importância relativa dos indivíduos com idades mais 

avançadas e a diminuição da importância relativa dos indivíduos nas idades mais jovens 

se apresentam como uma evolução indiscutível da estrutura etária da população 

portuguesa” (Rosa, 1993, p. 679). Nesta perspetiva, o país, a par de tantos outros, evolui 

com o cunho das incontornáveis mutações demográficas que têm promovido o desenrolar 

de transformações profundas na realidade social, económica e cultural (Carneiro et al., 

2012). 

De acordo com os dados do Censos 2011, Portugal assistiu à redução da população 

nos grupos etários até aos 29 anos e assistiu ao aumento populacional em 9% dos 

indivíduos entre os 30 e os 69 anos, bem como em 26% daqueles com idade superior a 

69 anos. Estas mudanças justificam o facto de a idade média da população residente ter 

aumentado, na última década, em cerca de 3 anos, tendo-se fixado nos 41,8 anos. As 

evidências são igualmente suportadas pelo índice de envelhecimento da população que, 

em 2011, era de 128, o que significa que por cada 100 jovens existiam 128 idosos. Em 

2001, o mesmo índice era de 102.  
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Se por um lado observamos um aumento do número de indivíduos com maior 

capacidade de sobrevivência, ao longo da idade, pela melhoria das condições de vida e 

da qualidade da assistência na saúde, por outro, assiste-se, por fatores de múltipla ordem, 

à diminuição da capacidade de procriar, e por conseguinte, à redução dos nascimentos. O 

facto expressa-se nos valores de descendência média que se encontram, atualmente, em 

níveis bastante inferiores ao limiar que garante a substituição das gerações. Segundo 

Fernandes (2005), desta alteração entre a permanência dos que estão no topo da pirâmide 

demográfica e a redução dos que deveriam preencher a base resulta um desequilíbrio 

intergeracional. 

Na verdade, este fenómeno encerra em si mesmo uma ambivalência, visto ser em 

simultâneo ora uma conquista civilizacional, pelo adiamento da idade de morrer, ora um 

facto preocupante, pelos riscos que estão associados à velhice.  

Neste sentido, e uma vez que a emergência da nova realidade demográfica, 

profunda e irreversível, tem impactos sobre todos os aspetos da vida humana, desde a 

composição familiar e o suporte social até à atividade económica, emprego e segurança 

social (Peace et al., 2007), urge implementar e difundir uma nova perspetiva acerca do 

papel desempenhado pelos idosos na sociedade atual. Caro, Bass e Chen (1993, citado 

por Moody, 2006) propõem o conceito de envelhecimento produtivo na sequência da 

insatisfação com a imagem pejorativa atribuída aos idosos. A abordagem sugere o 

envolvimento dos mais velhos em atividades pessoalmente satisfatórias e com impacto 

positivo nas suas vidas, assentando numa lógica de combate à típica imagem do velho 

que perpetua a ideia de pessoas frágeis, dependentes e não produtivas, isto é, um fardo 

para a sociedade e para as gerações mais jovens. 

Deste modo, o paradigma subjacente ao estudo do envelhecimento produtivo 

encara o processo de envelhecimento sob uma perspetiva positiva, refutando estereótipos 

pejorativos em relação aos mais velhos. 

No campo da ciência psicológica, a investigação sobre o envelhecimento tem uma 

história recente, tendo os estudos dos últimos anos colmatado o fraco enfoque da 

produção científica neste período de vida, quando comparada com os períodos de 

desenvolvimento infantil e na adolescência. Nas décadas de 50 e 60, autores como Baltes, 

Erickon e Neugarten realçaram a necessidade de se olhar para a idade adulta e para a 

velhice numa ótica de desenvolvimento ao longo da vida, atentando para aspetos como a 
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vida social, os interesses e objetivos e o bem-estar e qualidade de vida. Os estudos 

passaram a abordar, então, as variáveis do funcionamento individual, quer a nível 

psicológico, quer a nível social, alargando-se o campo de estudo para além dos fenómenos 

mentais como a perceção, memória, inteligência e personalidade. 

Nasce a Psicologia do Envelhecimento, cujo enfoque está no desenvolvimento ao 

longo do curso vida (lifespan) e que compreende o desenvolvimento como um processo 

contínuo, multidimensional e multidirecional de mudanças orquestradas por influências 

quer genéticobiológicas, quer socioculturais. A adoção de novas metodologias de 

investigação geraram novas perspetivas teóricas mais orientadas para a explicação e 

compreensão do que é envelhecer, sendo que os estudos longitudinais tiveram um grande 

impacto na descrição dos padrões evolutivos caraterísticos da velhice (Baltes, 1987; 

Baltes & Smith, 2004). 

Segundo Fernández-Ballesteros (2002), o motivo pelo qual o senso comum 

associa a entrada na velhice aos 65 anos deriva de uma mudança no âmbito social. O que 

se verifica é um acontecimento de extrema importância para a maioria das pessoas – a 

reforma. No entanto, a esta idade não se associam quaisquer mudanças no organismo 

humano, sejam elas biológicas ou psicológicas, para que se defina essa fronteira limítrofe.  

Numa sociedade fortemente marcada por regras económicas e orientada para o 

trabalho, a vida profissional assume uma condição de exigência social e de estatuto 

pessoal, determinando em larga medida o Self e a identidade pessoal. Desse ponto de 

vista, poderemos considerar que a reforma, enquanto transição normativa de vida 

(Atchley, 1976), incita o indivíduo à tarefa de enquadrar a sua vida e repensar o futuro, 

exigindo um esforço de adaptação à nova condição de existência. 

Contudo, e porque na sociedade moderna o status social se encontra fortemente 

ligado à vida laboral, a entrada na reforma poderá constituir-se como uma tarefa 

particularmente exigente para os indivíduos ao nível do seu bem-estar psicológico e 

social. Como nos elucida Fonseca (2012) “considerando que o trabalho organiza a 

atividade humana […], a sua importância é inquestionável e a sua perda, quer seja 

voluntária ou involuntária, antecipada ou na idade prevista, parcial ou total, traz sempre 

associado algum risco de perturbação, mesmo para aqueles que perspetivam o período da 

reforma como uma nova e positiva etapa das suas vidas” (p. 76). 
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A passagem à reforma implica, assim, o abandono de um papel social 

determinante, podendo observar-se eventuais consequências ao nível da satisfação de 

vida e do bem-estar psicológico. Floyd e colaboradores (1992) referem que, se, por um 

lado, o fim da carreira profissional pode traduzir-se em novos investimentos e objetivos, 

por outro, pode fazer-se acompanhar por sentimentos de insegurança, ansiedade ou 

mesmo de perturbações psicossomáticas.  

Deste ponto de vista, a satisfação com a reforma é uma das vertentes importantes 

da investigação no domínio do envelhecimento, quer no sentido da prevenção de situações 

de desajustamento, quer no sentido da melhoria da qualidade de vida dos reformados. 

Os estudos sobre as diferenças inter-individuais na adaptação à reforma têm 

incidido sobre as variáveis sociodemográficas, de saúde física e de bem-estar subjetivo. 

De uma perspetiva geral, a investigação científica tem concluído que a satisfação obtida 

com a condição de reformado é afetada por aspetos de natureza interna (saúde, crenças e 

objetivos) e de natureza externa (estatuto, rede social e recursos disponíveis). No entanto, 

a influência de variáveis quer estruturais da personalidade, quer de auto-perceção do 

envelhecimento não têm sido exploradas neste contexto.  

Se os traços de personalidade influenciam a forma comos os sujeitos encaram e 

vivem os acontecimentos biográficos através da associação entre as suas avaliações 

emocionais, motivações e estratégias de coping (McCrae & Costa, 2008) e se a auto-

perceção do envelhecimento se constitui como um preditor independente da longevidade 

na velhice, estando correlacionada como a satisfação e a qualidade de vida (Barker et al., 

2007), então, surge-nos como interesse estudar a influência destas variáreis na satisfação 

com a reforma. Desta forma, procura-se promover um acréscimo de informação no que 

diz respeito à vivência psicológica associada à experiência da reforma. 

Quanto à estruturação, o presente trabalho organizar-se-á de acordo com as 

seguintes secções: no primeiro capítulo apresenta-se a revisão bibliográfica da temática 

em estudo; no segundo capítulo, delineiam-se os objetivos e as hipóteses; no terceiro 

capítulo, procede-se à descrição da metodologia, onde se enunciam a caracterização da 

amostra, a descrição dos instrumentos, o processo de recolha de dados e a análise 

estatística dos dados; no quarto capítulo, apresentam-se os resultados obtidos; no quinto 

capítulo, discutem-se os resultados; e, finalmente, no sexto capítulo, delineiam-se as 

conclusões finais do estudo. 
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Capítulo 1. Contextualização Teórica 

1.1.  O Envelhecimento no Contexto da Psicologia Desenvolvimental  

O processo de envelhecimento é um fenómeno multidimensional e multifacetado 

(Whitbourne & Whitbourne, 2011) e deve ser entendido numa perspetiva biopsicossocial. 

Na perspetiva de Birren (1996), este postulado de compreensão do envelhecimento é 

fundamental, uma vez que a velhice deve ser entendida no contexto de uma relação 

ecológica e dinâmica entre o hereditário, o ambiental e o comportamental. 

No decurso do desenvolvimento humano, a face mais visível do envelhecer parece 

ser de natureza biológica e fisiológica. Como refere Duarte Silva (2005), os gerontólogos 

estão de acordo de que “a velhice vive-se primeiro que tudo no corpo” (p. 143). 

Assistimos, assim, à ação de um conjunto de processos geneticamente determinados que 

influem na deterioração funcional progressiva e generalizada com impactos ineludíveis 

ao nível do corpo e da saúde. Aspetos como a alteração da aparência física, a redução da 

mobilidade, resistência e força, refletem-se na imagem dos idosos, e as doenças crónicas 

assolam um corpo biológico mais propenso à patologia médica, interferindo 

significativamente na qualidade de vida destas pessoas (Whitbourne & Whitbourne, 

2011). 

Apesar disso, constatamos que o envelhecimento não deixa de ser, por seu turno, 

um fenómeno sociocultural. Na verdade, envelhece-se no seio de um determinado 

ambiente familiar e de relações próximas, e em contextos mais alargados como o bairro, 

a cidade ou o país, que se estabelecem como sistemas de redes complexas que influenciam 

a vivência subjetiva desta etapa do desenvolvimento através de preconceitos e 

estereótipos generalizados, bem como de regras, leis e políticas (Marcoen, Coleman, & 

O’Hanlon, 2007).  

Contudo, o envelhecimento não se reduz ao determinismo biológico, nem, tão 

pouco, ao destino social. Contribuem, igualmente, forças psicológicas que incluem os 

domínios percetivo, cognitivo, emocional e de personalidade. Cavanaugh (1997) 

acrescenta a estes fundamentos conceptuais e empíricos, as forças relativas ao ciclo de 

vida, referindo-se aos acontecimentos normativos e não-normativos de vida como fatores 

determinantes no impacto ao nível do desenvolvimento humano, o que leva Marcoen, 

Coleman, e O’Hanlon (2007) a considerarem que se encontra cada vez mais reconhecido 

pela teoria e investigação, o facto do desenvolvimento e envelhecimento serem processos 

de mudança que co-ocorrem.  
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Baltes e Smith (2004) realçam a importância do cruzamento dos dois conceitos, 

legitimando o alargamento do enfoque na psicologia do desenvolvimento no sentido de 

uma compreensão mais abrangente que não se limita à infância e à adolescência, mas que 

decorre ao longo de todo o ciclo de vida do ser humano. No entanto, como advertiu 

Neugarten (1973), a abordagem da velhice não deverá considerar esta etapa do 

desenvolvimento como um período separado e disjuntivo da vida humana. Pelo contrário, 

as suas características únicas deverão ser conceptualizadas num enquadramento 

biológico, psicológico e sociocultural semelhante ao que serve de base para a 

compreensão do comportamento nas restantes faixas etárias.  

1.1.1. O Paradigma Contextualista do Desenvolvimento 

Aproximamo-nos, deste modo, da ideia de que não há um percurso de 

desenvolvimento universal, mas sim múltiplos caminhos possíveis que se acentuam 

progressivamente ao longo da idade. Com efeito, segundo Lerner, Easterbrooks, e Mistry 

(2003), é no paradigma contextualista do desenvolvimento humano que assentam os 

modelos mais recentes da psicologia do desenvolvimento, assumindo como válida a 

proposição que afirma que à medida que as pessoas envelhecem, vão-se diferenciando 

cada vez mais umas das outras, quer pelo cruzamento de variáveis biológicas e culturais, 

quer pela influência exercida pelos acontecimentos de vida que vão determinando o 

comportamento e a personalidade. 

Para Fonseca (2004), o paradigma contextualista constitui-se como uma 

importante base teórica e metodológica uma vez que permite explicar e compreender a 

variabilidade inter-individual e a plasticidade intra-individual, ao longo da vida humana. 

Assim, o conceito de desenvolvimento “deixa de ser um mero processo cumulativo de 

mudanças (visão mecanicista) ou um processo individual de adaptações funcionais (visão 

organicista), para se transformar, na sua essência, num processo contínuo de adaptação, 

decorrente da inevitável interação pessoa-ambiente” (p. 66). Deste ponto de vista, 

processos como mudança, transição ou adaptação são contínuos à experiência humana, 

desde o nascimento até à morte, sendo a partir destes que resultam novos 

comportamentos, relações e perceções de si mesmo e do ambiente.  

De entre um alargado conjunto de investigadores, a literatura científica reconhece 

ser Paul Baltes um dos principais teóricos do paradigma contextualista, cujos trabalhos 

acerca da relação entre desenvolvimento e envelhecimento psicológico poderão ser 
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apelidados no que genericamente se conhece como psicologia desenvolvimental do ciclo 

de vida (Marcoen, Coleman, & O’Hanlon, 2007).  

De acordo com Baltes (1987), a sua perspetiva reconhece que o desenvolvimento 

psicológico, enquanto processo de adaptação, é observável em todo o ciclo de vida, 

atingindo todos os indivíduos de uma forma particular e distintiva quanto ao padrão de 

mudança. Nesse sentido, a variável idade cronológica deixa de assumir um papel 

preponderante na determinação das funções do desenvolvimento. Segundo o autor, a 

coorte (grupo de pessoas que experienciaram, em comum e com a mesma idade, um 

determinado acontecimento, como seja um fenómeno social significativo) ou as 

transições (acontecimentos de vida como o casamento, a transição para a parentalidade 

ou a reforma) seriam variáveis mais adequadas para explicar e compreender a ocorrência 

de mudanças desenvolvimentais.  

Como aspeto central a esta conceptualização teórica, encontramos o conceito de 

tarefa desenvolvimental, como seja, por exemplo, o momento da passagem à reforma. O 

enfrentamento, por parte do sujeito, a tais tarefas ocasiona oportunidades de 

desenvolvimento psicológico, já que exige a ativação de mecanismos que viabilizem a 

eficácia adaptativa aquando do processo de transição. Para o autor, “as curvas 

desenvolvimentais constitutivas do desenvolvimento ao longo da vida podem ser 

interpretadas como o resultado de diferentes tarefas desenvolvimentais” (Baltes, 1987, p. 

613). Se bem que algumas das tarefas proporcionam crescimento, outras há que 

determinam um declínio, resultando deste balanço um desenvolvimento individual que se 

processa por oscilações que alternam entre perdas e ganhos. 

Neste sentido, a tónica coloca-se na multidireccionalidade e na 

multidimensionalidade do movimento ontogenético e evolutivo do indivíduo, sendo 

reconhecido o grau de participação ativa do próprio na modelação do seu ambiente, o 

qual, por seu turno, também o modela. O sujeito seria, então, produtor e produto do seu 

próprio desenvolvimento (Baltes, 1987). Este aspeto, em particular, legitima a 

possibilidade de intervenção psicológica em indivíduos de idade avançada, contribuindo 

para a prevenção e otimização de comportamentos mais bem ajustados ao bem-estar 

individual específico de cada um, de acordo com o seu percurso de vida. 

No que diz respeito ao envelhecimento, e tomando como referência o facto de o 

desenvolvimento ser pautado por períodos de crescimento e declínio, Baltes (1987) 
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admite que nos últimos anos da vida humana, as perdas intensificam-se e, por seu turno, 

diminuem os ganhos. Segundo Marcoen, Coleman e O’Hanlon (2007), o crescimento 

associa-se especialmente às fases precoces da vida, enquanto a resiliência e a regulação 

das perdas assumem maior relevância na idade adulta e na velhice. 

No sentido de operacionalizar esta interação entre ganhos e perdas, Baltes e Baltes 

(1990) formulam o modelo de otimização seletiva com compensação (modelo SOC). 

Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento decorre da interação entre o indivíduo 

e o meio que o rodeia, o modelo SOC postula que ao envelhecimento bem-sucedido 

concorre a maximização de ganhos e a minimização de perdas através dos processos de 

seleção de objetivos pessoais, otimização do funcionamento individual para atingir com 

sucesso esses objetivos e compensação das perdas através de mecanismos 

compensatórios, ou seja, ativação de respostas comportamentais acionadas para conservar 

e recuperar o sucesso adaptativo.  

Contudo, e na perspetiva de Rothermund e Brandtstadter (2003), os próprios 

recursos de compensação, tal como conceptualizados por Baltes e Baltes (1990), são 

limitados e tendem a diminuir com a idade. Por esse motivo, mesmo nos casos de uma 

utilização ótima dos recursos, não se poderão evitar comprometimentos funcionais na 

velhice.  

Os autores baseiam a sua teoria nos processos instrumentais de assimilação e 

acomodação como formas básicas de coping para descrever e explicar como é que as 

pessoas idosas poderão ser bem-sucedidas na manutenção de um conceito de self 

resiliente, bem como no alcance de uma perspetiva de vida positiva.  

Por assimilação entende-se o conjunto de estratégias pelas quais o indivíduo 

procura ativamente transformar o seu meio de acordo com os seus objetivos e 

expectativas, do qual poderão ser exemplos os processos de seleção, otimização e 

compensação anteriormente referidos. Neste caso, o sujeito ativa um mecanismo de 

coping, de controlo e eficácia, no sentido de evitar uma incongruência entre o seu curso 

de desenvolvimento e o desejado. No entanto, os autores referem que os processos de 

acomodação são indispensáveis quando as ameaças ou perdas que derivam do avançar da 

idade se tornam demasiado exigentes ou difíceis de suportar. A acomodação refere-se, 

pois, às estratégias de reajustamento dos objetivos e prioridades tendo em conta os 
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recursos disponíveis e as limitações do meio ou do próprio, como sejam as doenças físicas 

ou a redução da mobilidade (Rothermund & Brandtstadter, 2003). 

Uma outra abordagem teórica que deriva das anteriores diz respeito aos trabalhos 

desenvolvidos por Schulz e Heckhausen (1996) que, a partir do modelo SOC, formularam 

a teoria do controlo ao longo do curso de vida e o modelo conceptual de envelhecimento 

bem-sucedido. Aqui, os conceitos de controlo primário e secundário assumem especial 

relevância. De acordo com os teóricos, numa primeira fase de adaptação ao 

envelhecimento, o indivíduo aciona mecanismos de controlo primário que se dirigem ao 

mundo externo com o intuito de gerar transformações no meio ambiente. No entanto, e 

numa segunda fase, quando as tentativas de alterar o meio se revelam insuficientes, o 

indivíduo reorganiza-se usando estratégias de coping essencialmente cognitivas. Estes 

mecanismos de controlo secundário têm como alvo o self e procuram gerar mudanças 

diretamente no indivíduo, sendo exemplos a redução de objetivos a alcançar ou a 

sustentação de comparações que o beneficiem. 

Embora seja, todavia, ambíguo, o termo «envelhecimento bem-sucedido», 

comumente usado para descrever uma boa velhice, tem dominado as preocupações dos 

investigadores no campo da gerontologia e, por isso mesmo, assistimos à proliferação de 

produções científicas que se debruçam sobre a temática. A origem da designação poderá 

ser situada por volta da década de 1960, altura em que Havighurst publicou um artigo na 

primeira edição da revista The Gerontologist. Porém, uma definição próxima do 

consensual é a de Palmore (1995, citado por Marcoen, Coleman, & O’Hanlon, 2007) que 

define o sucesso no envelhecimento como a combinação favorável de três fatores: a 

sobrevivência (longevidade), a saúde (ausência de doença) e a satisfação com a vida 

(felicidade). 

Fernández-Ballesteros e colaboradores (2010) propõem o conceito relativamente 

novo de «envelhecimento com êxito», como sinónimo das conceções de envelhecimento 

saudável, ativo, produtivo, ótimo ou positivo. Segundo os autores, o que vulgarmente se 

concebe por bem envelhecer está para além de uma boa saúde como indicador preditivo. 

Assim, fatores biopsicossociais como condições de saúde, funcionamento físico ótimo, 

alto funcionamento cognitivo, afeto positivo, participação social e satisfação com a vida 

são critérios propostos para identificar esta forma de envelhecer. 
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Em resumo, podemos afirmar que estas teorias têm vindo a alterar a visão 

pessimista associada ao envelhecimento, contribuindo para retratar a realidade da velhice 

como um tempo de experiências de mudança não necessariamente negativas, isto é, com 

potencial de bem-estar e sucesso adaptativo. Para além disso, contrariamente às 

expetativas sobre os idosos como sendo passivos e desamparados, as perspetivas mais 

recentes realçam o papel ativo que o idoso desempenha na manutenção da sua própria 

vida.  

1.2.  Auto-Perceções do Envelhecimento 

Como vimos, a ciência psicológica tem reconhecido que a experiência de 

envelhecer é complexa e multifacetada. Por isso, Barker, O’Hanlon, McGee, Hickey, e 

Conroy (2007) advertem para a necessidade de se construírem construtos e medidas que 

contribuam para uma perspetiva multidimensional capaz de abranger essa complexidade. 

De acordo com os autores, a subjetividade no processo de envelhecimento e as perceções 

dos indivíduos relativamente a esta fase do desenvolvimento assumem um papel 

determinante. O envelhecimento deve, pois, ser entendido em termos da perceção 

individual e das experiências do próprio indivíduo. 

Atentando sobre a forma como os indivíduos percecionam os idosos, Hummert 

(1993, citado por Chasteen, 2000) concluiu que os jovens adultos tendem a classificar os 

mais velhos de acordo com estereótipos amplamente difundidos na sociedade, sendo que 

os idosos são mais negativamente percecionados do que os jovens adultos e os adultos de 

meia-idade. De acordo com Nelson (2002, citado por Levy, Slade, Kunkel, & Kasl, 2002) 

estes indivíduos mais jovens aceitam automaticamente os estereótipos relacionados com 

a idade sem questionar a sua validade. No estudo desenvolvido por Chasteen (2000), os 

participantes jovens atribuíram mais aspetos negativos do que positivos à típica imagem 

do idoso. Por outro lado, os mais velhos parecem manifestar atitudes mais positivas em 

relação aos seus contemporâneos.  

No entanto, a forma como os indivíduos olham para a velhice parece distinguir-se 

culturalmente. Com efeito, Löckenhoff e colaboradores (2009) encontraram que a cultura 

ocidental se encontra orientada para a juventude, sustentando visões mais negativas do 

envelhecimento e dos idosos, ao contrário da cultura oriental que, admirando e 

respeitando os mais velhos, assumem visões mais positivas do envelhecimento.  
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Para Demakakos, Gjonca, e Nazroo (2007), as perceções do envelhecimento são, 

em parte, moldadas por interações dinâmicas com os sistemas sociais e culturais. Ora, 

segundo Levy, Slade, Kunkel, e Kasl (2002), os estereótipos sobre a idade contribuem 

para a formação da auto-perceção do envelhecimento no idoso, determinando, em grande 

medida, a forma como o sujeito encara o seu processo de envelhecimento. Verifica-se, 

portanto, uma alta probabilidade de que os indivíduos quando jovens aceitem os 

estereótipos negativos sobre o envelhecimento e que, chegados à velhice, diminuam as 

oportunidades de contrapor esses estereótipos etários negativos. Dessa forma, à medida 

que os indivíduos se tornam mais velhos, os estereótipos vão-se tornando auto-

estereótipos. 

O envelhecimento deverá, portanto, ser entendido em termos de experiências 

subjetivas, e não apenas como o resultado das transformações que derivam com o avançar 

da idade (Demakakos, Gjonca, & Nazroo, 2007), pois apesar da ponderação dos declínios 

na velhice em domínios como o funcionamento físico ou cognitivo, os indivíduos mais 

velhos relatam com frequência que se sentem felizes (Kotter-Grühn, Kleinspehn-

Ammerlahn, Gerstorf, & Smith, 2009) e mais jovens do que realmente são (Stephan, 

Demulier, & Terracciano, 2012). 

Baseando-se na perspetiva do desenvolvimento ao longo do ciclo de vida, os 

investigadores enfatizam que mais do que um fenómeno específico dos idosos, a 

discrepância entre a idade cronológica e a idade subjetiva emerge durante a idade adulta. 

Por exemplo, não raras vezes os jovens adultos sentem-se mais velhos do que a sua idade 

real, mas vão-se sentido cada vez mais jovens do que sua idade à medida que envelhecem 

(Rubin & Berntsen, 2009, citado por Stephan, Demulier, & Terracciano, 2012). 

De uma forma geral, o conceito de auto-perceção do envelhecimento poderá pois 

ser definido como um construto multidimensional que abrange a satisfação com o 

envelhecimento e a idade subjetiva (Kotter-Grühn, Kleinspehn-Ammerlahn, Gerstorf, & 

Smith, 2009). Por exemplo, quando as pessoas experimentam declínios na saúde física ou 

na aptidão cognitiva, poderão atribuir essas mudanças ao processo de envelhecimento, o 

que, por sua vez, poderá fazer com que se sintam mais velhas e experienciem uma 

diminuição na satisfação com o envelhecimento.  

Se alguns investigadores tendem a interpretar a auto-perceção positiva do 

envelhecimento como uma negação do envelhecimento (e.g., Bultena & Powers, 1978, 
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citado por Kotter-Grühn, Kleinspehn-Ammerlahn, Gerstorf, & Smith, 2009), outros há 

que defendem que sentir-se mais jovem do que a idade real e estar satisfeito com o 

envelhecimento, poderá ser indicador da capacidade do idoso para se adaptar às perdas 

relacionadas com a idade (e.g., Levy, 2003, citado por Kotter-Grühn, Kleinspehn-

Ammerlahn, Gerstorf, & Smith, 2009). Tanto assim é, que a auto-perceção do 

envelhecimento se associa aos comportamentos que promovem a saúde ou que a colocam 

em risco; aos processos fisiológicos e psico-imunológicos que contribuem para a doença; 

às disposições relativas ao lidar com os desafios da vida adulta e à exposição diferencial 

aos fatores de risco ambientais (Kotter-Grühn, Kleinspehn-Ammerlahn, Gerstorf, & 

Smith, 2009). 

  Na generalidade, os dados da investigação científica apontam para que nas 

sociedades ocidentais contemporâneas, a maioria dos idosos se sinta mais jovem do que 

realmente é, considere que a meia-idade termina depois dos 60 anos e relate estar 

relativamente satisfeita com o seu envelhecimento (Demakakos, Gjonca, & Nazroo, 

2007), o que leva Stephan, Demulier, e Terracciano (2012) a considerarem que a 

tendência a sentir-se mais jovem ou mais velho do que a idade real é um construto de 

extrema importância na velhice. A este propósito, Montepare e Lachman (1989) afirmam 

que as auto-perceções do envelhecimento não são piores preditores do funcionamento 

físico e psicológico do que a variável idade cronológica, dando coerência à visão popular 

de que “uma pessoa é tão velha quanto se sente”. 

De facto, o estudo desenvolvido por Demakakos, Gjonca, e Nazroo (2007) 

demonstrou que de um conjunto de variáveis, a perceção do envelhecimento revelou a 

mais forte associação com o estado de saúde. No mesmo sentido, Barker, O’Hanlon, 

McGee, Hickey, e Conroy (2007) referem que as auto-perceções classificadas como 

positivas ou negativas têm um impacto diferenciado sobre a saúde funcional aos 18 anos 

de follow-up. Kotter-Grühn, Kleinspehn-Ammerlahn, Gerstorf, e Smith (2009) 

encontraram um aumento do risco de mortalidade durante um período de 12 a 16 anos 

nos participantes que relataram sentir-se velhos e insatisfeitos com a sua idade no início 

do estudo. Para além disso, os autores concluíram que com o aumento da idade e antes da 

morte, a auto-perceção do envelhecimento torna-se mais negativa. 

A nível psicológico, têm sido demonstradas relações consistentes entre a auto-

perceção do envelhecimento e a satisfação com a vida, a qualidade de vida, a solidão e a 

depressão (Barker, O’Hanlon, McGee, Hickey, & Conroy, 2007). A nível 
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comportamental, a auto-perceção do envelhecimento relaciona-se com a adoção de 

comportamentos de promoção da saúde e estratégias de coping. 

As evidências científicas suportam, desta forma, que as auto-perceções positivas 

do envelhecimento são adaptativas e contribuem para a promoção do envelhecimento 

bem-sucedido (Montepare & Lachman, 1989). Estas conclusões são particularmente 

relevantes e justificam a necessidade de se explorarem intervenções que promovam a 

saúde física e psicológica, na idade avançada, pela alteração das perceções e crenças 

negativas sobre o envelhecimento. 

1.3.  A Personalidade e os Traços de Personalidade na Velhice 

 A personalidade tem sido um dos temas mais explorados pela ciência psicológica. 

De acordo com Marcoen, Coleman, e O’Hanlon (2007), o estudo científico da 

personalidade pode ser dividido em dois domínios. Se por um lado, temos as correntes 

teóricas que olham para a personalidade como uma variável relativamente estável ao 

longo da idade adulta, tipicamente referidas como teorias dos traços de personalidade, por 

outro, encontram-se as perspetivas que defendem que a personalidade se desenvolve e 

muda ao longo do tempo, incluindo-se aqui os estudos sobre as atitudes em relação ao 

self e ao mundo, os valores, as crenças ou os objetivos. 

Para Costa, Yang, e McCrae (1998), a conceção mais comummente aceite e 

divulgada de personalidade diz respeito ao primeiro domínio a que nos referimos. Neste 

contexto, por personalidade entendem-se os traços de personalidade como atributos ou 

qualidades de um indivíduo medidos por inventários de personalidade. 

Neste contexto, a unidade básica de análise é o traço de personalidade, aqui 

entendido como uma dimensão do funcionamento psicológico que pode ser utilizada para 

diferenciar os indivíduos e, portanto, caracterizá-los. De facto, a forma mais usual de 

caracterizar a personalidade de uma pessoa é, precisamente, indicando o conjunto de 

traços que a definem (Costa, Yang, & McCrae, 1998). Neste sentido, os traços identificam 

disposições relativamente duradouras nos indivíduos quanto às suas formas de pensar, 

sentir e agir, sendo estilos interpessoais, emocionais, experienciais, atitudinais e 

motivacionais básicos (Costa & McCrae, 1989). 

Nas últimas décadas, os estudos têm demonstrado consistentemente que o 

conjunto dos traços pode ser agrupado em cinco grandes dimensões ou fatores: 

neuroticismo, extroversão, abertura à experiência, amabilidade e conscienciosidade 
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(Costa & McCrae, 1989). Segundo Marcoen, Coleman, e O’Hanlon (2007), encontra-se, 

hoje em dia, bem estabelecido o consenso de que os traços “big five” são consistentes 

relativamente ao grupo etário, à cultura e aos instrumentos de medida, constituindo-se 

como dimensões da personalidade em que os indivíduos verdadeiramente diferem. 

O carácter universal dos traços sugere que a estrutura de personalidade é parte 

integrante da natureza humana e a maioria dos estudos são concordantes quanto ao facto 

de os traços serem, substancialmente, determinados por influências genéticas, não 

afetados por experiências de infância. Neste sentido, o conjunto dos traços de 

personalidade parecem ser predisposições constitucionais que encontram alguma forma 

de expressão em indivíduos integrados numa determinada cultura (Costa, Yang, & 

McCrae, 1998). 

Com o objetivo de transpor um plano estrutural e formular um plano dinâmico da 

personalidade, Costa e McCrae (1994) propõem a teoria dos cinco fatores. Este modelo 

estabelece a relação entre as categorias de variáveis personológicas que representam os 

constituintes básicos e universais do indivíduo (Lima & Simões, 2000). Neste sentido, 

encontramos nas tendências básicas as capacidades e disposições fundamentais do 

indivíduo, constituindo-se como a orientação básica do sujeito, onde se incluem os traços 

de personalidade tal como definidos pelos “big five”. Para além desta categoria, o modelo 

pressupõe uma série de interações dinâmicas entre as adaptações características, o auto-

conceito, a biografia objetiva e as influências externas (Lima & Simões, 2000).  

A partir de estudos longitudinais e transversais com múltiplas amostras e 

instrumentos, foi possível concluir que os níveis médios dos traços de personalidade se 

alteram ao longo do desenvolvimento, atingindo níveis estáveis a partir dos 30 anos de 

idade (McCrae & Costa, 1994). Os indivíduos preservam, assim, a sua configuração de 

traços ao longo do seu desenvolvimento, o que infunda estereótipos que retratam os mais 

velhos como sendo retraídos ou deprimidos. Para Costa e McCrae (1994), “certamente 

que as pessoas crescem e mudam, mas fazem-no com base em disposições duradouras” 

(p. 36). 

Não obstante as conclusões anteriores, Costa, Yang, e McCrae (1998) sinalizam 

que a estabilidade dos traços de personalidade decresce gradualmente à medida que o 

indivíduo se aproxima da velhice. Na verdade, estudos transversais tendem a revelar 

ligeiros declínios nos níveis de neuroticismo, extroversão e abertura à experiência e 
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pequenos incrementos nos níveis de amabilidade e conscienciosidade, que apontam para 

efeitos de maturidade no percurso de vida (Costa & McCrae, 1994). 

Allemand, Zimprich, e Hendriks (2008) encontraram resultados similares e 

justificam que estes resultados estão em conformidade com a abordagem 

desenvolvimentista do ciclo de vida que assume a premissa básica de que o 

desenvolvimento não se completa numa determinada idade, mas, antes, se estende por 

todo o ciclo de vida. Como já referimos, esta perspetiva de desenvolvimento defende que 

os sujeitos se desenvolvem em continuidade, mas também enfatiza a plasticidade do 

funcionamento psicológico, podendo ocorrer mudanças mesmo em idades avançadas. 

Segundo os autores, as pequenas alterações verificadas nos cinco domínios da 

personalidade não invalidam o pressuposto da continuidade. Deste modo, as mudanças 

normativas são modestas em magnitude e podem agir para preservar a estrutura da 

personalidade, ao invés de a alterar. 

 Scollon e Diener (2006) investigaram as diferenças intra-individuais e inter-

individuais na alteração dos traços de extroversão e neuroticismo. Os autores referem que, 

embora as mudanças nos traços sejam de pequena magnitude, podem ter enormes 

consequências para o bem-estar do indivíduo. Os resultados sugerem que a extroversão e 

o neuroticismo mudam ao longo do tempo e que estas mudanças estão relacionadas com 

aspetos sociais importantes, como o trabalho ou o relacionamento amoroso, o que 

contradiz a posição de Costa, Yang, e McCrae (1998) quando afirmam que os traços são 

predisposições constitucionais, não alteráveis pelas circunstâncias externas. Com efeito, 

encontrou-se que a satisfação com o trabalho induz declínios no neuroticismo e que a 

satisfação com o relacionamento amoroso se associa à diminuição do neuroticismo e ao 

aumento da extroversão. 

 No que diz respeito às implicações inter-individuais nos domínios da 

personalidade, Costa e McCrae (1980) sugerem que a extroversão predispõe o indivíduo 

a afetos positivos e o neuroticismo, por oposição, predispõe a afetos negativos. Desta 

forma, os traços de extroversão parecem contribuir para o bem-estar subjetivo, felicidade 

e satisfação com a vida, embora não reduzam o desconforto das circunstâncias adversas. 

Já os traços neuróticos parecem predispor o indivíduo à intensidade emocional das 

adversidades, não alterando a sua capacidade de sentir e expressar alegria ou prazer. 

Hofer, Busch, e Kiessling (2008), em conformidade, encontraram que o neuroticismo se 
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associa negativamente ao bem-estar subjetivo e que os restantes domínios da 

personalidade revelam associações positivas com a referida variável.  

1.4.  A Reforma e os Reformados 

Na atualidade, praticamente todas as pessoas assumem a expetativa de que após 

trabalharem um período específico de tempo, se reformam. A reforma é, pois, um aspeto 

chave da vida moderna e largamente tido como garantido. No entanto, o sistema de 

pensões e o processo de aposentadoria é um acontecimento do ciclo de vida relativamente 

recente no mundo industrializado. Do ponto de vista histórico, só a partir da segunda 

metade do século XX se tornou possível para os trabalhadores mais velhos não só 

aposentarem-se, como fazê-lo em idades obrigatórias específicas – geralmente em torno 

dos 65 anos (Bossé, 1998). Deste modo, a reforma como um período diferenciado da vida 

humana deriva dos sistemas de segurança social que providenciam rendimentos 

adequados para os idosos, permitindo que estes se retirem do mercado de trabalho 

(Kunemund & Kolland, 2007). 

O que se entende, então, por reforma? Ekerdt (2000) discrimina os três principais 

critérios usados para definir um indivíduo como reformado: a redução da participação no 

trabalho laboral, o recebimento de pensões a partir de fontes públicas ou privadas e a 

auto-perceção do indivíduo como reformado.  

Cavanaugh (1997), de forma mais abrangente, entende a reforma como um 

processo, como um paradoxo e como uma mudança. Quanto ao processo, este refere-se 

ao facto de a reforma se encontrar para além do instante em que se abandona a vida 

laboral, estando o seu início marcado pelo momento em o indivíduo pensa e elabora como 

deveria ser a sua vida depois da atividade profissional ativa; por paradoxo entende-se a 

constatação de que, apesar de a reforma envolver a perda de estatuto e ingressos salariais, 

o que faria supor um reflexo considerável ao nível da adaptação, os estudos científicos 

demonstram que a maioria dos reformados se sente satisfeita com a sua condição de vida; 

por último, a reforma como mudança assume que a passagem à reforma é um 

acontecimento marcante na vida do indivíduo pela imposição de mudanças que forçam a 

adaptação a uma nova condição de vida, tarefa que se encontra facilitada uma vez que os 

reformados já experienciaram outras transições de vida disruptivas, como o casamento, a 

transição para a parentalidade ou a saída dos filhos de casa, o que faz com que tenham 

adquirido estratégias adaptativas a partir de eventos anteriores. 
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Contudo, uma das questões que se tem colocado no campo da gerontologia diz 

respeito à associação que se estabelece socialmente, e por vezes também em ciência, entre 

a entrada na reforma e a passagem da meia-idade para a velhice. Com efeito, há quem 

veja a reforma como um ritual de passagem da retirada da vida laboral para a velhice 

(como Savishinsky, 1995, citado por Fonseca, 2011). De acordo com Fernández-

Ballesteros (2000), a sociedade tende a regular a velhice com base na idade laboral, ao 

considerar que esta tem início aquando da entrada na reforma. Papalia, Olds, e Feldman 

(2000) referem-se a este aspeto alertando para a necessidade de se alterar esta assunção, 

pelo facto de a reforma se manifestar de forma distintiva entre os indivíduos, deixando, 

pois, de ser um indicador fiável de um marco para a entrada na velhice. 

De facto, com a crescente variedade de estilos de vida e de processos de reforma, 

na 3.ª idade, operacionalizar o conceito de reformado torna-se cada vez mais difícil. A 

contribuir para esta indefinição encontra-se o aumento do número de casos de “reforma 

antecipada”. Segundo Fonseca (2004) “isto faz com que a ocorrência da reforma por volta 

dos 50 anos de idade se tenha tornado um fenómeno corrente, ao lado de situações mais 

tradicionais (como a reforma cerca dos 65 anos), e de situações menos frequentes (como 

a recusa da reforma), tornando extremamente variável o modo como se faz a retirada da 

vida profissional” (pp.364 e 365).  

Alguns psicólogos, ante esta dificuldade, atribuem aos sujeitos a função de se 

auto-definirem sobre a sua condição de reforma (Shultz & Wang, 2011). Porém, segundo 

Kunemund e Kolland (2007), o que cada um entende por reforma é também bastante 

variável dada a sua própria situação. Algumas pessoas poderão considerar-se como 

reformadas mesmo continuando a trabalhar, por receberem pensões relativas a trabalhos 

anteriores, enquanto outros, que já abandonaram a sua atividade profissional remunerada 

e recebem pensão, poderão não considerar-se, eles mesmos, como reformados, por 

continuarem a exercer uma atividade, como seja cuidar de crianças ou de parentes idosos. 

Outro aspeto que resulta desta associação entre idade – reforma – envelhecimento, 

diz respeito aos preconceitos e estereótipos. Autores como Peace e colaboradores (2007) 

são sensíveis à existência de um certo grau de discriminação das pessoas devido à sua 

idade, fenómeno amplamente conhecido por idadismo, já que para efeitos de pensão ou 

benefícios sociais é utilizado o critério da idade. Oerter (1986, citado por Fonseca, 2012) 

afirma a este propósito que a associação entre a reforma e a entrada na velhice faz com 



18 

 

que algumas pessoas adiem o momento de se reformarem para que, assim, evitem sentir-

se velhas. 

1.4.1. Compreensão Psicológica do Processo de Reforma 

O processo de reforma é considerado pela literatura científica como uma das 

principais transições do curso de vida em adultos de idade avançada (Wang, Henkens, & 

van Solinge, 2011). Naturalmente, nas últimas décadas, dada a importância que assume 

no percurso de desenvolvimento, vários têm sido os estudos que pretendem aclarar as 

razões para a reforma e as suas consequências, quer para o indivíduo, quer para a 

sociedade. Assim, vários autores, procurando dar um sentido aos dados obtidos, 

desenvolveram perspetivas teóricas que pretendem conceptualizar e explicar o fenómeno 

do ponto de vista psicológico.  

Kunemund e Kolland (2007) referem que uma das primeiras formulações teóricas 

para compreender o envelhecimento e os acontecimentos com ele relacionados, diz 

respeito à teoria do desligamento que emergiu a partir dos trabalhos de Cumming e 

Henry, em 1961. Estes autores postulam que à medida que as pessoas envelhecem, vão-

se afastando gradualmente dos papéis sociais que antes assumiam uma importante função, 

como seja o papel laboral. Neugarten (1973) refere que esta diminuição na interação 

social resulta de um fenómeno recíproco, isto é, se por um lado os idosos se retiram do 

panorama social, pela diminuição do seu envolvimento emocional nas atividades e nas 

relações com os outros, por outro lado, a própria sociedade impele à retirada, 

despromovendo o idoso da participação social. No contexto da reforma, a adaptação à 

nova condição de reformado será tanto mais eficaz quanto mais o indivíduo se conforme 

com o seu novo papel, isto é, aceite a perda como uma consequência inevitável do 

processo de envelhecimento, orientando o seu investimento pessoal para si mesmo 

(Fonseca, 2011). A teoria propõe, assim, que o indivíduo “desligado” será aquele que 

apresenta um nível mais elevado de bem-estar psicológico e maior satisfação com a vida. 

No entanto, Neugarten (1973), apoiada por dados de investigações desenvolvidas 

com colaboradores, refuta a validade da teoria do desligamento. Com efeito, demonstra 

que há uma relação positiva entre atividade e satisfação com a vida. Neste contexto, surge 

um conjunto de teóricos que enquadra os seus estudos na teoria da atividade, que 

pressupõe que os idosos vivem mais felizes se permanecerem ativos e se substituírem as 

atividades perdidas por novos papéis (Papalia, Olds, & Feldman, 2000). No caso 

específico da reforma, o reformado adaptar-se-á tanto melhor, quanto mais mantiver o 
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papel ativo associado à condição de trabalhador (Fonseca, 2011). Neste sentido, o sujeito 

pode reduzir o impacto da perda do trabalho procurando envolver-se em atividades extra-

profissionais antes da reforma.  

No fundo, como elucida Fonseca (2011), as teorias anteriormente referenciadas 

ora defendem uma resignação do reformado face ao declínio da velhice, ora sustentam a 

negação do envelhecimento. Por contraste a estas perspetivas, as teorias do ciclo de vida 

oferecem uma compreensão mais adequada do processo de reforma, entendido como uma 

transição desenvolvimental. A teoria da crise e a teoria da continuidade são, precisamente, 

os modelos mais utilizados em investigação. 

A teoria da crise parte do pressuposto de que o trabalho remunerado assume um 

papel central, especialmente nas sociedades europeia e norte-americana (Kim & Moen, 

2002). Friedmann e Havighurst (1954, citado por Moen, 1996) elaboraram uma lista de 

significados subjetivos associados ao trabalho: fonte de rendimento económico; 

estruturação da rotina do dia-a-dia; fonte de estatuto social e identidade pessoal; contexto 

para a interação social; e sentimentos de realização pessoal. Em resumo, Fonseca (2011) 

considera que o trabalho organiza a atividade humana, para além de que “nos ajuda a 

formar uma determinada imagem pessoal e a definir o nosso lugar no mundo” (p. 35).  

Deste ponto de vista, ao assumir que o trabalho define o estatuto social e a 

identidade pessoal e é a principal fonte de rendimentos, a teoria da crise, como assinala 

LaBauve e Robinson (1999), postula que a transição para a reforma seja vista como um 

potencial período de crise. As dificuldades adaptativas à nova condição de vida poderão, 

inclusive, incrementar a prevalência de sintomas depressivos (Kim & Moen, 2002), 

sintomas ansiosos (Wang, Henkens, & van Solinge, 2011) ou frustração (Fonseca, 2011), 

especialmente para os sujeitos que fizeram da sua profissão o papel mais importante das 

suas vidas. Por outro lado, para aqueles cuja experiência de trabalho foi em grande parte 

negativa ou significou “um fardo”, a reforma poderá significar um alívio, contribuindo 

para a supressão de uma fonte de conflito interno e, assim, incrementar o bem-estar 

psicológico (Osborne, 2012).  

Por sua vez, a teoria da continuidade considera que a reforma é um processo do 

ciclo de vida em que o indivíduo procura manter as rotinas, atividades e padrões 

comportamentais com vista a preservar o equilíbrio psicológico (Kunemund & Kolland, 

2007). Nesse sentido, a identidade do reformado mantém-se consistente, mesmo após o 
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impacto do abandono da atividade laboral, expressando os papéis anteriores à reforma, 

ou até novos papéis (Atchley, 2000, citado por Fonseca, 2011). Por isso, a reforma não 

conduz necessariamente ao desequilíbrio ou ao desespero. 

De acordo com a teoria, a adaptação à reforma verifica-se quando o sujeito alcança 

a continuidade nos papéis sociais, nas atividade importantes e nos objetivos pessoais. 

Uma implicação desta continuidade na passagem da pré-reforma para a reforma é que, 

para os sujeitos ainda trabalhadores, mostra-se conveniente antecipar a transição e 

prepará-la no sentido de desenvolver o estilo de vida desejado enquanto reformado 

(Osborne, 2012). Com efeito, a identidade do indivíduo, que inclui a sua profissão e o seu 

papel laboral, pode ser mantida, independentemente de a atividade laboral existir ou não.  

1.4.2. Adaptação e Satisfação com a Reforma 

Entendendo o fenómeno como um processo, Atchley (1976) observa que a 

transição e adaptação à reforma se estabelece através de um conjunto de fases a superar, 

que evoluem no sentido da desvinculação em relação ao ambiente laboral e da 

acomodação ao papel de reformado. Na primeira fase, de pré-reforma, o indivíduo 

trabalhador fantasia sobre a sua vida futura como reformado, antecipando a sua nova 

condição de vida; na fase de “lua-de-mel” dá-se o abandono da vida profissional e vivem-

se os primeiros tempos de reformado, que podem ser vivenciados ora com tranquilidade, 

como se se tratasse de umas férias prolongadas, ora com atividade e ação, notando-se um 

incremento da satisfação com a vida; segue-se a fase do desencanto, em que o sujeito se 

dá conta de que estar reformado não corresponde às fantasias por ele inicialmente 

elaboradas, observando-se um decréscimo dos níveis de satisfação; na fase da definição 

de estratégias de coping abandonam-se as fantasias irrealistas e alcançam-se novas visões 

mais realistas e ajustadas ao papel de reformado; por último, na fase de estabilidade, o 

reformado atinge a acomodação ao seu novo papel, estabilizando as suas emoções, 

sentindo a sua vida de forma integrada e desenvolvendo objetivos de vida. 

No estudo desenvolvido por Andreu, Pedra, e Pérez (2010), com o objetivo de 

identificar as fases propostas por Atchley (1976) e comparar os níveis de satisfação ao 

longo do processo, os dados revelam heterogeneidade na vivência e duração das fases. 

Quanto aos níveis de satisfação, conclui-se que oscilam e variam entre os participantes 

ao longo do processo, observando-se uma tendência para a estabilização aquando da 

finalização do processo. A nível temporal, aproximadamente dois terços dos participantes 
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revelaram adaptar-se à reforma, apresentando níveis estáveis de satisfação, após 6 a 12 

meses da retirada laboral. 

Reitzes e Mutran (2004) acompanharam um conjunto de trabalhadores 

estadunidenses, desde a pré-reforma até aos 24 meses da pós-reforma. Os seus resultados, 

para além de reforçarem o modelo de Atchley, demonstraram atitudes positivas face à 

reforma, no primeiro semestre após o abandono do trabalho, um declínio, entre os 6 e os 

12 meses, e uma recuperação dos níveis iniciais, após 24 meses. 

 Segundo Fonseca (2012), com a reforma surgem uma série de mudanças, ao nível 

das finanças, identidade, família e estilos de vida, que tornam esta transição 

desenvolvimental num período sensível e exigente pelas implicações na estrutura 

psicológica e no desenvolvimento. Por conseguinte, este processo pressupõe ganhos e 

perdas e a adaptação dependerá não só de fatores individuais, como também da forma 

como decorre a transição (forçada, escolhida, gradual ou abrupta) e da relação entre o 

sujeito e o seu contexto. 

No campo da investigação sobre o impacto da reforma, encontram-se três 

tendências relativamente aos resultados e conclusões: dados que sustentam que a reforma 

tem um impacto negativo, outros que provam que tem um impacto positivo e outros, 

ainda, que concluem que a adaptação é variável e heterogénea, verificando-se que a 

maioria se adapta com sucesso, embora uma pequena parte dos sujeitos manifeste 

dificuldades. 

Por exemplo, Kim e Moen (2002), através de um estudo longitudinal com 458 

participantes, demonstraram que os reformados tendem a relatar um aumento nos 

sintomas depressivos em comparação com os recém-reformados e com os trabalhadores, 

sugerindo que estar reformado pode contribuir significativamente para a depressão na 

vida adulta. 

Por outro lado, Isaksson e Johansson (2000) concluíram que para os sujeitos que 

percebem a sua decisão de se reformar como uma escolha voluntária, a adaptação à nova 

condição de reformado é satisfatória, verificando-se um incremento do nível de satisfação 

geral e do bem-estar. Neste estudo, o grupo de reformados relatou uma atitude mais 

positiva e menos sintomas de stress quando comparado com o grupo de trabalhadores. Os 

autores contrariam, assim, a ideia de haver uma crise geral de adaptação após a transição 

para a reforma. 
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No entanto, tal como concluíram Andreu, Pedra, e Pérez (2010), a maior parte da 

literatura científica aponta para a heterogeneidade dos resultados ao nível do impacto e 

da satisfação com a reforma. O estudo longitudinal desenvolvido por Wang (2007) 

permitiu concluir que, durante a transição para a reforma e o processo de adaptação, 

existem vários padrões que refletem o bem-estar psicológico dos reformados. Em 

particular, foram identificados três padrões: 70% dos reformados relataram alterações 

mínimas ao nível do bem-estar (padrão de manutenção), 25% experimentou um impacto 

negativo durante a transição para a reforma, seguido de melhorias (padrão em forma de 

U) e, por fim, 5% dos reformados relatou ter experimentado mudanças positivas no bem-

estar (padrão de recuperação). Estes resultados sugerem que os reformados não seguem 

um padrão uniforme de adaptação à reforma. Para além disso, através dos resultados 

alcançados, o autor legitima a validade da teoria da continuidade e da teoria da crise, 

refutando a ideia de que são rivais. 

Embora a maioria se adapte satisfatoriamente à reforma, Fonseca (2011) alerta 

para o facto de que algumas pessoas rejeitam viver como reformados. Isto aconteceria 

como resultado de uma inadaptação ao novo papel, que se encontra associada à 

centralidade do trabalho na vida do sujeito e à escassez de investimentos noutras áreas da 

vida que não a profissional. Neste sentido, encontramos dois destinos do processo de 

adaptação à reforma: ou o sujeito se ajusta, o que acontece na maior parte dos casos, ou 

manifesta sinais de impactos negativos desta transição, podendo ou não voltar ao trabalho. 

O estudo realizado a nível nacional indica-nos que os portugueses, na 

generalidade, sentem-se satisfeitos quanto à sua condição de reformados (Fonseca, 2004). 

No entanto, no estudo desenvolvido por Fouquereau e colaboradores (2005), cujo 

objetivo foi comparar as respostas de reformados a questões relativas à satisfação com a 

vida e ao bem-estar na reforma em seis países (Bélgica, Inglaterra, Finlândia, França, 

Portugal e Espanha), os dados apontam que os participantes portugueses foram os que 

manifestaram resultados mais baixos ao nível da satisfação com a reforma. De acordo 

com os autores, estes resultados não surpreendem dado que entre os seis países, Portugal 

é aquele com índices mais baixos de felicidade e bem-estar na população geral. 

1.4.3. Variáveis Psicológicas e Satisfação com a Reforma 

Muitos estudos têm sido realizados com o objetivo de identificar os fatores que 

influenciam a qualidade da adaptação à reforma. Apesar de serem consideradas múltiplas 

variáveis na literatura, os estudos geralmente focalizam um número limitado de fatores 
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explicativos (Wang, Henkens & van Solinge, 2011). De acordo com Shultz e Wang 

(2011), os fatores preditivos do sucesso adaptativo à reforma podem ser agrupados em 

cinco categorias de variáveis: individuais; familiares e socias; relacionadas com o 

trabalho prévio à reforma; relacionadas com a transição para a reforma; e atividades 

durante a reforma. 

Quanto às características individuais, a boa saúde física já tinha sido assinalada 

por Braithwaite e Gibson (1987), como um dos fatores mais consistentemente 

correlacionados com a facilidade de adaptação à reforma. Mais recentemente, o estudo 

de van Solinge e Henkens (2008) confirma que a perda de recursos que não podem ser 

compensados, tais como a deterioração da saúde, reduz a satisfação com a reforma e o 

bem-estar na velhice.  

Outro fator de natureza individual diz respeito ao estatuto económico. Cavanaugh 

(1997) refere que outra razão de extrema importância para a adaptação à reforma é o 

sentimento de segurança financeira. Pinquart e Schindler (2007) concluíram que os 

indivíduos para quem a reforma não acarreta efeitos sobre o bem-estar, são aqueles que 

têm mais recursos para a adaptação, como um elevado estatuto socioeconómico. Assim, 

o grupo de indivíduos que relataram melhor adaptação à reforma apresentavam recursos 

financeiros capazes de compensar a perda da função do trabalho, sendo mais propensos a 

desenvolver atividades e a substituir o papel do trabalho por atividades igualmente ou 

mais satisfatórias. 

No que diz respeito às variáveis psicológicas, Taylor-Carter e Cook (1995) 

realçam o papel do locus de controlo e do sentimento de autoeficácia relativamente à 

reforma. Lowis, Edwards, e Burton (2009) manifestam que a adaptação à reforma é 

promovida por estes recursos psicológicos, uma vez que se constituem como estratégias 

eficientes de coping. O locus de controlo influenciará a adaptação, pois os indivíduos com 

um locus de controlo interno assumem a reestruturação das suas atividades e redefinem 

os seus papéis durante a reforma. Por sua vez, a autoeficácia diz respeito à crença de se 

ser capaz de lidar com uma dada situação, com confiança. No caso da transição para a 

reforma, os autores referem que os indivíduos que acreditam nas suas competências para 

fazer face ao processo de transição, serão os que melhor se adaptam ao abandono da 

atividade laboral. 
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Da relação entre a personalidade e a reforma, Bossé (1998) adiantou que certas 

dimensões da personalidade poderão determinar que a transição para a reforma seja um 

período stressante. No entanto, à data da realização do presente trabalho, apenas o estudo 

de Löckenhoff, Terracciano, e Costa (2009) aprofundou a relação entre estas variáveis. 

Para os autores, a investigação nesta área deverá considerar a influência dos traços nos 

distintos aspetos relacionados com o processo de reforma, como por exemplo a 

preparação, a adaptação ou a satisfação. A preparação para a reforma deverá ser associada 

com características ligadas ao planeamento e autocontrolo; a adaptação à reforma, por 

sua vez, deverá contemplar os traços de personalidade que exprimem envolvimento em 

atividades sociais; por fim, a satisfação com a reforma deverá espelhar o corpo da 

investigação que liga níveis baixos de neuroticismo e níveis altos de extroversão com a 

satisfação global com a vida (e.g., Costa & McCrae, 1980). 

 Quanto aos resultados, Löckenhoff, Terracciano, e Costa (2009) não encontraram 

evidências fortes que indiquem que os traços de personalidade possam prever a futura 

reforma. No entanto, os resultados revelaram níveis consistentes de estabilidade no 

processo de transição para a reforma, o que estaria de acordo com a teoria da continuidade 

de Atchley. Para além disso, as alterações que derivam da transição para a reforma não 

revelaram impactos nos níveis de neuroticismo nem nas facetas emocionais do domínio 

da extroversão, sugerindo que a perda de papéis relacionados com a atividade profissional 

bem como a diminuição nos níveis de atividade, não pressupõe aparentemente 

consequências emocionais negativas.  

Relativamente às variáveis familiares, os estudos apontam que estar casado, em 

contraste com ser solteiro ou viúvo (Pinquart & Schindler, 2007; Dorfman, 2002) e estar 

satisfeito com o casamento (Wang, 2007) se associa positivamente com a qualidade da 

adaptação à reforma. Matour e Prout (2007) referem que estes resultados foram 

encontrados quer em homens, quer em mulheres e que são consistentes em diversas 

culturas. Por outro lado, o número de crianças dependentes de cuidados (Kim & Feldman, 

2000), a perda do parceiro durante o processo de transição (van Solinge & Henkens, 2008) 

e o facto de o marido ou esposa da pessoa reformada continuar a trabalhar (Wang, 2007) 

são variáveis que se associam a efeitos negativos no processo de adaptação à reforma. 

Quanto às diferenças de género, Quick e Moen (1998) concluíram que os homens 

relataram maior satisfação com a reforma do que as mulheres. LaBauve e Robinson 

(1999) referem, a este propósito, que esta diferença pode ser devida a uma maior 
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vulnerabilidade das mulheres a acontecimentos de vida após a reforma, às razões para a 

aposentadoria e à situação financeira. Szinovacz (2001, citado por Fonseca, 2011) 

especifica estas possíveis causas. Quanto às diferenças nas razões para a reforma, o autor 

refere que as mulheres se reformam mais por circunstâncias imprevistas, quando 

comparadas com os homens. Relativamente aos recursos económicos, por terem ganho 

menos dinheiro, ao longo da vida profissional, e por se reformarem, em regra, mais cedo, 

as mulheres acabam por sair desfavorecidas no que respeita às pensões. 

No cenário social, Dorfman, Kohout, e Heckert (1985, citado por Taylor-Carter 

& Cook, 1995) encontraram uma relação consistente entre a satisfação com a reforma e 

os contactos sociais, como redes de amigos, familiares e afiliações em grupos. No entanto, 

para aqueles indivíduos que estabelecem atividades sociais maioritariamente com 

companheiros de trabalho, a transição para a reforma poderá ver-se dificultada, 

mostrando-se necessário que o indivíduo mantenha essas ligações fora do contexto de 

trabalho ou as substitua por outras igualmente satisfatórias. 

Para Dorfman (2002), o indivíduo, ao longo da sua vida, encontra-se rodeado por 

um conjunto de pessoas, incluindo familiares, amigos, vizinhos ou colegas de trabalho 

que podem, potencialmente, oferecer apoio ao longo do tempo e, assim, auxiliar nos 

processos de adaptação à mudança. 

Quanto às variáveis relacionadas com o trabalho, Wang (2007) encontrou uma 

associação positiva entre o stress e a exigência do trabalho prévio à reforma e a satisfação 

com a reforma. Na generalidade, este estudo demonstrou que as pessoas que relataram 

insatisfação com o seu emprego anterior manifestaram satisfação com a reforma. Por 

outro lado, Reitzes e Mutran (2004) concluíram que quanto mais forte é a centralidade do 

trabalho na definição da identidade do sujeito, mais efeitos negativos são relatados 

durante a reforma. 

Relativamente às variáveis relacionadas com a transição para a reforma, Shultz e 

Wang (2011) afirmam que quando os trabalhadores decidem voluntariamente reformar-

se, optam por diminuir gradualmente o seu compromisso com o trabalho, o que facilita o 

processo de adaptação à reforma. De acordo com os autores, após a tomada de decisão de 

se reformar, as atividades ligadas ao trabalho diminuem ao longo do tempo, enquanto as 

atividades familiares e comunitárias aumentam. Reitzes e Mutran (2004) encontraram que 

a demissão voluntária aumenta atitudes positivas em relação à reforma. Já os sujeitos cuja 
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reforma foi motivada por razões externas, como saúde ou cuidados a terceiros, relataram 

efeitos negativos na qualidade da adaptação à reforma (Quick & Moen, 1998). 

 Outro fator importante é o planeamento da reforma. No sentido de prevenir 

possíveis impactos negativos, a literatura científica tem demonstrado que estratégias 

formais e informais de preparação para a reforma contribuem para o sucesso adaptativo, 

especialmente para aqueles que manifestam receios sobre o seu futuro (Cavanaugh, 1997; 

Bossé, 1998; Ekerdt, 2000; Reitzes e Mutran, 2004). No entanto, como ressalva Davis 

(2007), muitos trabalhadores não planeiam a sua reforma até cerca de um ano a partir da 

data prevista para o abandono da atividade laboral, talvez porque sobrestimam a sua 

satisfação no futuro. 

Por fim, as atividades durante a reforma são fatores que exercem influência no 

processo de adaptação à nova condição de vida. De acordo com Kim e Feldman (2000), 

o desempenho quer de atividades de voluntariado, quer de atividades de lazer predizem 

uma adaptação satisfatória ao papel de reformado. 

 

Como vimos ao longo da introdução teórica, a velhice corresponde a uma fase do 

desenvolvimento ao longo do ciclo de vida a que concorrem uma diversidade de fatores 

na determinação do sucesso adaptativo. Se por um lado, os traços de personalidade 

parecem influenciar a forma comos os sujeitos experienciam os acontecimentos 

biográficos (McCrae & Costa, 2008), por outro, a auto-perceção do envelhecimento 

parece influenciar a satisfação e a qualidade de vida dos mais velhos (Barker, O’Hanlon, 

McGee, Hickey & Conroy, 2007). Deste ponto de vista, surge-nos como interesse estudar 

a influência destas variáreis nos aspetos relacionados com a vivência psicológica 

associada à experiência da reforma. 
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Capítulo 2. Objetivos e Hipóteses do Estudo 

O objetivo geral da presente investigação prende-se com o interesse em estudar a 

forma como a auto-perceção do envelhecimento e as dimensões de personalidade se 

relacionam com a satisfação com a reforma, numa amostra de idosos oriundos da 

comunidade, reformados há pelo menos dois anos.  

Mais detalhadamente, os objetivos específicos do estudo e as hipóteses são: 

 

Objetivo específico 1: Caracterizar a amostra de reformados quanto à auto-perceção do 

envelhecimento, aos cinco domínios da personalidade e à satisfação com a reforma. 

Hipótese 1: Espera-se que a maioria dos reformados relate satisfação com a 

reforma. 

 

Objetivo específico 2: Comparar a amostra de reformados de acordo com a satisfação com 

a reforma tendo em conta as variáveis sociodemográficas. 

Hipótese 2: As variáveis sociodemográficas consideradas interferem na maior ou 

menor satisfação com a reforma. 

 

Objetivo específico 3: Analisar a associação entre a auto-perceção do envelhecimento e a 

satisfação com a reforma numa amostra de reformados pertencentes à população normal 

e em contexto não-institucional. 

Hipótese 3a: Espera-se uma associação positiva das escalas associadas a uma 

auto-perceção negativa do envelhecimento (“Duração Crónica”, “Duração Cíclica”, 

“Consequências Negativas” e “Representações Emocionais”) com as sub-escalas 

associadas a motivos externos nas razões para a reforma (“Stress Profissional”, “Pressões 

Externas” e “Circunstâncias Imprevistas”); 

Hipótese 3b: Espera-se uma associação positiva das escalas associadas a uma 

auto-perceção positiva do envelhecimento (“Consequências Positivas”, “Controlo 

Positivo” e “Controlo Negativo”) com a sub-escala associada a motivos internos nas 

razões para a reforma (“Interesses Pessoais”). 

Hipótese 3c: Espera-se uma associação negativa entre as escalas associadas a uma 

auto-perceção negativa do envelhecimento (“Duração Crónica”, “Duração Cíclica”, 
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“Consequências Negativas” e “Representações Emocionais”) e os fatores da escala de 

satisfação com a vida na reforma (“Segurança e Saúde Física”, “Vida Conjugal”, 

“Serviços e Recursos Comunitários” e “Residência e Vida Familiar”). 

 

Objetivo específico 4: Analisar a associação entre os cinco domínios da personalidade e 

a satisfação com a reforma numa amostra de reformados pertencentes à população normal 

e em contexto não-institucional. 

 Hipótese 4a: Quanto à escala “Razões para a Reforma”, espera-se uma associação 

positiva do traço de personalidade “Neuroticismo” com a sub-escala “Stress Profissional” 

e uma associação positiva do traço de personalidade “Extroversão” com a sub-escala 

“Interesses Pessoais”. 

 Hipótese 4b: Quanto à escala “Satisfação de Vida”, espera-se uma associação 

negativa do traço de personalidade “Neuroticismo” com as sub-escalas “Segurança e 

Saúde Física”, “Vida Conjugal”, “Serviços e Recursos Comunitários” e “Residência e 

Vida Familiar” e uma associação positiva do traço de personalidade “Extroversão” com 

as sub-escalas “Segurança e Saúde Física”, “Vida Conjugal”, “Serviços e Recursos 

Comunitários” e “Residência e Vida Familiar”. 

 Hipótese 4c: Quanto à escala “Motivos de Prazer”, espera-se uma associação 

positiva dos traços de personalidade “Extroversão” e “Amabilidade” com a sub-escala 

“Atividades Sociais” e uma associação negativa do traço de personalidade 

“Neuroticismo” com a sub-escala “Ausência de Stress”. 
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Capítulo 3. Método 

Neste capítulo procede-se à descrição do método científico e metodológico que 

subjaz à presente investigação. Para o efeito, são desenvolvidos quatro subcapítulos: no 

primeiro caracteriza-se a amostra de participantes no estudo, no segundo descrevem-se 

os instrumentos utilizados, no terceiro relata-se o procedimento metodológico e no quarto 

referem-se os procedimentos estatísticos. 

3.1. Participantes 

A amostra do estudo constitui-se por 30 participantes de ambos os sexos, com 

idade igual ou superior a 67 anos (M = 73.10; DP = 3.60). O método de seleção foi de 

conveniência, sendo os participantes elegidos a partir da esfera relacional do investigador. 

São, na sua totalidade, sujeitos oriundos da comunidade, reformados há pelo menos dois 

anos, que completaram os anos de atividade laboral ou atingiram a idade definida, 

legalmente, para a reforma. Excluíram-se, pois, os sujeitos reformados antes do tempo 

previsto para o efeito (reforma antecipada), por questões de incapacidade física e/ou 

psicológica ou por decisão deliberada do próprio. Para além dos critérios mencionados, 

para participar no estudo, os participantes não poderiam apresentar qualquer patologia 

neurológica e/ou psiquiátrica, nem residir em meio institucional. No Quadro 1 

apresentam-se as características sociodemográficas da amostra em estudo. 

Quadro 1. Características sociodemográficas da amostra (frequências e 

percentagens) 

 Frequências Percentagens 

Sexo   

     Feminino 15 50.0 

     Masculino 15 50.0 

Idade   

     66-70 9 30.0 

     71-75 12 40.0 

     76-80 9 30.0 

Estado Civil   

     Solteiro 3 10.0 

     Viúvo 11 36.7 

     Casado 16 53.3 

Escolaridade   

     Ausência de escolaridade 3 10.0 

     Primário incompleto 3 10.0 

     Primário completo 14 46.7 

     Secundário incompleto 3 10.0 

     Secundário completo 2 6.7 

     Curso médio 2 6.7 

     Curso superior 3 10.0 

N = 30 
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3.2. Instrumentos 

Os instrumentos utilizados no presente estudo foram os seguintes: Questionário 

sociodemográfico; Questionário de Perceções do Envelhecimento (QPE), originalmente 

desenvolvido por Barker, O'Hanlon, McGee, Hickey, e Conroy (2007), traduzido e 

adaptado em Portugal por Claudino (2007); Inventário dos Cinco Fatores (NEO-FFI), 

originalmente desenvolvido por Costa e McCrae (1989, 1992), traduzido e adaptado em 

Portugal por Lima e Simões (2001) e o Inventário de Satisfação com a Reforma, 

originalmente desenvolvido por Floyd, Haynes, Doll, Winemiller, Lemsky, Burgy, 

Werle, e Heilman (1992), traduzido e adaptado em Portugal por Fonseca e Paúl (1999). 

3.2.1. Questionário Sociodemográfico 

Com o objetivo de recolher informação sociodemográfica e psicossocial mais 

específica dos participantes, foi construído e administrado o Questionário 

Sociodemográfico (ver Anexo I). O instrumento permite obter dados de múltiplas 

variáveis, como informação pessoal, escolaridade, dados relativos ao processo de 

reforma, situação familiar e interpessoal, situação económica e ocupacional, crenças 

religiosas e perceção do estado de saúde. Para facilitar a administração do instrumento e 

a recolha de dados, as respostas às diversas questões foram operacionalizadas em 

categorias nominais e ordinais. 

3.2.2. Questionário de Perceções do Envelhecimento (QPE) 

O QPE, baseado no Modelo de Auto-regulação de Leventhals, apresenta-se como 

um instrumento multidimensional que tem como objetivo a operacionalização da 

experiência do sujeito em relação ao próprio processo de envelhecimento (Barker et al., 

2007). Inerente à conceptualização teórica do questionário encontra-se o postulado de que 

o processo de envelhecimento se enquadra numa das fases normativas do curso de vida, 

o que implica o surgimento de determinados desafios a serem geridos por parte do 

indivíduo para uma adaptação com sucesso. 

Quanto à sua composição, o QPE é constituído por 49 itens apresentados sob a 

forma de frases afirmativas, organizadas em duas partes: A) Opiniões sobre Envelhecer 

(do item 1 ao 32) que explora as experiências e opiniões sobre o envelhecimento e cujas 

respostas são dadas através de uma escala de Likert de 5 pontos, na qual 1 representa 

“Discordo fortemente” e 5 representa “Concordo fortemente”; e B) Experiência de 

Mudanças Relacionadas com a Saúde (do item Id1 ao Id17) que apresenta uma lista de 
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mudanças relacionadas com a saúde, à qual o sujeito deverá responder se experimentou 

as referidas alterações nos últimos 10 anos, utilizando uma forma de resposta dicotómica 

“Sim” ou “Não”. No caso de a resposta ser afirmativa, pede-se, ainda, ao sujeito que 

responda se acredita que as mudanças experienciadas se relacionam especificamente com 

o envelhecimento, utilizando a modalidade de resposta dicotómica.  

Este instrumento permite, assim, avaliar a auto-perceção do sujeito em relação ao 

seu processo de envelhecimento, fornecendo dados em 8 escalas distintas (as 7 primeiras 

escalas são calculadas a partir dos 32 itens da Parte A e a 8.ª escala, com base nos últimos 

17 itens correspondentes à Parte B): 

Duração: questões relativas à consciência do indivíduo sobre o seu 

envelhecimento e a sua experiência do processo, ao longo do tempo. Esta escala 

compreende duas subescalas: Duração Crónica, que se refere à medida na qual a 

consciência da idade ou o envelhecimento são de natureza crónica (5 itens); e Duração 

Cíclica, que diz respeito à medida em que o sujeito experimenta variações na consciência 

do seu envelhecimento (5 itens). 

Consequências: crenças sobre o impacto do envelhecimento na vida do indivíduo 

em relação a diversos domínios. Esta escala inclui duas subescalas: Consequências 

Positivas, ligadas a uma maior criatividade e a maior bem-estar subjetivo (3 itens); e 

Consequências Negativas, ligadas a um bem-estar subjetivo mais baixo e associadas a 

vivências depressivas (5 itens). 

Controlo: crenças sobre os modos pessoais de lidar com a experiência do 

envelhecimento. Esta escala inclui duas subescalas: Controlo Positivo, associado ao 

controlo percebido que o sujeito detém sobre as experiências positivas (5 itens); Controlo 

Negativo, associado ao controlo percebido sobre as experiências negativas (4 itens). 

Representações Emocionais: questões relativas à resposta emocional gerada pelo 

indivíduo em relação ao seu processo envelhecimento, mais especificamente, por 

emoções negativas, tais como preocupação, ansiedade, depressão, medo, raiva e tristeza 

(5 itens).  

Identidade: crenças sobre a relação entre o envelhecimento e as alterações na 

saúde considerando os domínios de funcionamento muscular, cardiovascular, pulmonar, 

neurológico e psiquiátrico (17 itens).  
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Segundo Barker e colaboradores (2007), às subescalas Controlo Positivo, 

Controlo Negativo e Consequências Positivas associam-se perceções do envelhecimento 

mais positivas e às subescalas Duração Crónica, Duração Cíclica, Consequências 

Negativas e Representações Emocionais associam-se perceções do envelhecimento mais 

negativas. 

Quanto às características psicométricas, o QPE apresenta coeficientes de alfa de 

Cronbach situados acima de .70 e, tipicamente superando o valor de .80, à exceção da 

subescala Consequências Positivas (α = .64). Não se procedeu ao estudo da consistência 

interna da escala Identidade devido a ser composta por itens que exprimem diferentes 

alterações relacionadas com a saúde (Barker et al., 2007). Contudo, e na generalidade, os 

dados psicométricos sugerem-nos uma apreciável consistência interna e fiabilidade da 

medida. 

3.2.3. Inventário dos Cinco Fatores (NEO-FFI) 

O NEO-FFI (Costa e McCrae, 1992) constitui-se como um inventário de 

personalidade que representa a forma abreviada do NEO PI-R (Costa & McCrae, 1989, 

1992), propondo-se avaliar o mesmo construto. O instrumento foi desenvolvido pelos 

autores para dar uma medida rápida, fiável, válida e compreensiva dos cinco domínios da 

personalidade do adulto, sendo especialmente útil quando a informação global sobre a 

personalidade é considerada suficiente, como seja em contextos de investigação.  

Quanto à sua estrutura, o NEO-FFI é composto por 60 itens apresentados sob a 

forma de afirmações, que deverão ser avaliadas pelos participantes através de uma escala 

de resposta de 5 pontos, variando entre “Discordo fortemente”, com o valor 0, até 

“Concordo fortemente”, com o valor 4.  

Os cinco domínios avaliados representam as dimensões fundamentais que estão 

na base dos traços de personalidade, assim entendidos numa perspetiva diferencial: 

Neuroticismo: as pontuações neste domínio contrapõem a estabilidade emocional 

ao desajustamento. Avalia-se a tendência geral do sujeito para experienciar sentimentos 

negativos como medo, melancolia, vergonha, ira e culpabilidade, que se traduzem em 

respostas de coping desadequadas. 
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Extroversão: avalia o grau em que o indivíduo é caracterizado pela socialização, 

assertividade, atividade e necessidade de estimulação, quantidade e intensidade das 

interações interpessoais e expressão de otimismo e afetos positivos, como a alegria.  

Abertura à Experiência: avalia a sensibilidade estética, a curiosidade, a 

independência no julgamento e a exploração do que não é familiar. Este domínio 

relaciona-se especialmente com aspetos intelectuais, como o pensamento divergente que 

contribui em larga medida para a criatividade. 

Amabilidade: descreve a orientação para o cooperativismo, altruísmo, empatia e 

frontalidade, avaliada num contínuo entre a compaixão e o antagonismo nos 

pensamentos, sentimentos e ações. 

Conscienciosidade: avalia o grau de organização, persistência, auto-disciplina e 

motivação na procura de objetivos, bem como a tendência para o sentido de dever. 

Contrasta pessoas que são escrupulosas, pontuais e que controlam os seus impulsos com 

aquelas que são preguiçosas e descuidadas.  

Quanto às características psicométricas, as cinco escalas do NEO-FFI apresentam 

correlações de .75 a .89, com as dimensões do NEO-PI-R. Por outro lado, os valores de 

consistência interna vão de .74 a .89 (Costa & McCrae, 1989, 1992), o que nos sugere 

uma boa adequação do instrumento para fins de investigação.  

Segundo Lima (1997), a maioria dos estudos é congruente com o facto de que a 

estrutura de personalidade possa ser compreendida através do modelo dos cinco fatores, 

comparando-o com a multiplicidade de construtos personológicos existentes. Quanto ao 

instrumento, a forma abreviada do NEO-FFI tem sido considerada por diversas 

investigações como uma medida aceitável dos cinco fatores.  

3.2.4. Inventário de Satisfação com a Reforma (ISR) 

 Baseado nos princípios da psicologia do ciclo de vida e nos mecanismos 

psicológicos de “transição-adaptação”, o Inventário de Satisfação com a Reforma 

pretende avaliar quer a satisfação atual com a reforma, quer a perceção de experiências 

relacionadas com a reforma que sejam preditoras de ajustamento e bem-estar na idade 

avançada (Floyd et al., 1992). Para o efeito são tomados em conta aspetos relativos à 

experiência anterior, à transição para a reforma, à vida atual enquanto reformado e às 

expectativas futuras. 



34 

 

O inventário é composto por 55 itens de resposta fechada, aos quais o sujeito 

deverá responder de forma autónoma utilizando uma escala que varia entre quatro 

possibilidades de resposta – de “Nunca” a “Frequentemente” ou de “Nada Importante” a 

“Muito Importante” –, e seis possibilidades de resposta – de “Completamente 

Insatisfeito(a)” a “Completamento Satisfeito(a)” ou de “Nada Importante” a “Muito 

Importante”. 

 A partir da preocupação com o aspeto temporal do processo de reforma, surgiram 

três conjuntos de itens que correspondem às três principais escalas ou dimensões:  

 Razões para a Reforma (16 itens) – avalia as perceções e os sentimentos 

associados à vida profissional anterior, bem como os motivos inerentes à passagem à 

reforma, de forma a compreender em que medida o processo de transição adquiriu ou não 

um carácter stressante. 

 Satisfação de Vida (11 itens) – avalia a satisfação que o indivíduo reformado retira 

da sua atual condição de vida a partir de domínios concretos da vida quotidiana, como a 

vida familiar e conjugal, condições materiais e de saúde e recursos sociais e comunitários 

disponíveis. 

 Motivos de Prazer (15 itens) – avalia as principais expectativas futuras em termos 

de ajustamento e adaptação à condição de reformado, isto é, quais os aspetos que mais 

diretamente os indivíduos reformados associam ao seu bem-estar individual. 

 Para além dos itens que integram as escalas, o inventário contém outras questões 

que permitem avaliar outras dimensões implicadas na avaliação deste construto: 

satisfação profissional antes da reforma, passagem à reforma e ajustamento inicial, 

atividades físicas e de lazer, preocupação com pais e/ou filhos e satisfação global com a 

reforma. 

 À semelhança do procedimento realizado com a versão original do instrumento, 

na análise psicométrica efetuada aquando da adaptação do instrumento à população 

portuguesa foram realizados estudos de natureza fatorial confirmatória referidos a cada 

escala do inventário. Foram identificados os seguintes fatores ou subescalas: 

Razões para a Reforma: interesses pessoais (“passar mais tempo com a família”); 

stress profissional (“emprego causava muito stress”); pressões externas (“pressionado 

pelos chefes”) e circunstâncias imprevistas (“problemas de saúde”);  
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Satisfação de Vida: segurança e saúde (“situação financeira” ou “saúde física”); 

vida conjugal (“casamento”); serviços e recursos comunitários (“serviços de apoio 

estatais”) e residência e vida familiar (“qualidade da residência onde se vive” ou “relações 

com filhos e netos”);  

Motivos de Prazer: liberdade e controlo da vida pessoal (“dedicação aos interesses 

pessoais” ou “controlar a vida pessoal”), atividades sociais (“mais tempo para atividades 

de lazer”) e ausência de stress (“vida mais descontraída”). 

 O estudo de adaptação do instrumento à população portuguesa (Fonseca & Paúl, 

2002), apurou que os 43 itens do inventário incluídos na caracterização das três escalas 

(os restantes 12 itens avaliam aspetos não submetidos a análise fatorial) apresentam 

resultados adequados, ou seja, as respetivas saturações foram maiores que .25. Quanto à 

análise da consistência interna, os valores de alfa de Cronbach para cada um dos fatores 

identificados consideram-se aceitáveis. 

 De uma forma geral, o Inventário de Satisfação com a Reforma, enquanto medida 

quantitativa de avaliação da passagem à reforma e da vida após a reforma, revela 

características psicométricas seguras e adequadas para a população portuguesa, 

possibilitando, assim, a interpretação de um conjunto de fatores pertinentes a propósito 

desta fase de transição e adaptação desenvolvimental. Fonseca e Paúl (2002) referem que 

o inventário pode ser usado de forma segura em Portugal, quer para atividades de 

investigação, quer para atividades de aconselhamento e intervenção psicológica. 

 3.3. Procedimento 

 Os dados foram recolhidos pelo autor do estudo entre Abril de 2013 e Maio de 

2013. Para efeitos de seleção, foi utilizado o critério da obrigatoriedade de estar 

reformado há pelo menos dois anos e excluídos aqueles cuja reforma foi antecipada, como 

já referido. 

 A amostra foi recolhida junto de participantes voluntários, escolhidos a partir da 

esfera relacional do investigador, residentes na Freguesia de Montargil, Distrito de 

Portalegre. À data de aplicação, nenhum dos participantes se encontrava 

institucionalizado, critério de exclusão da amostra a constituir. 
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 Previamente à recolha de dados, foi entregue ao participante o Consentimento 

Informado que expunha em linhas gerais os propósitos da investigação, bem como a 

garantia de confidencialidade no tratamento dos dados. 

 Cerca de 50% dos participantes responderam de forma autónoma aos 

instrumentos, por apresentarem um nível adequado de autonomia e uma razoável 

capacidade de entendimento das questões e formas de resposta. A restante metade dos 

sujeitos foram acompanhados no momento da recolha de dados, atendendo às 

dificuldades de interpretação e de leitura resultantes da pouca escolarização. Neste caso, 

o investigador lia as instruções e, de seguida, as questões e as possibilidades de resposta, 

registando a resposta do sujeito. 

3.4. Procedimento Estatístico 

No presente estudo, os dados recolhidos foram tratados estatisticamente pelo 

Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 19), através do qual 

se realizaram vários procedimentos estatísticos: estatística descritiva, análise 

correlacional e análise de diferenças de resultados entre grupos.  

Foi utilizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para averiguar a distribuição normal 

nos grupos e o teste de Levene para testar a homogeneidade de variâncias. Explorada a 

normalidade e homogeneidade de variâncias na amostra, procedeu-se ao cálculo do alfa 

de Cronbach, de modo a conhecer a consistência interna dos instrumentos utilizados neste 

estudo (QPE, NEO-FFI e ISR). 

Recorreu-se à estatística descritiva para caracterizar os dados sociodemográficos 

da amostra e os resultados obtidos com a aplicação dos três instrumentos, tendo sido 

realizados os cálculos da média e do desvio-padrão ou das frequências e percentagens, 

consoante o tipo de variáveis em causa. 

Procedeu-se à análise correlacional bivariada, recorrendo ao coeficiente de 

correlação de Spearman, dada a distribuição não normal dos resultados. A análise da 

correlação bivariada tornou-se pertinente uma vez que o presente estudo corresponde a 

um estudo correlacional. Assim, este procedimento estatístico foi utilizado com o intuito 

de explorar a possível associação dos traços de personalidade e dos aspetos da auto-

perceção do envelhecimento com a satisfação com a reforma.  
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Para verificar se os resultados obtidos pelos participantes quanto à satisfação com 

a reforma eram distintos nos grupos considerados, realizou-se o teste de diferença entre 

grupos. Neste sentido, analisou-se se determinadas características sociodemográficas 

(e.g., género, agregado familiar ou crenças religiosas) distinguiam os grupos no que 

respeita à satisfação com a reforma. Optou-se pela utilização do teste não-paramétrico de 

Mann-Whitney para amostras independentes (devido à distribuição não normal, para 

comparação de dois grupos), dado que não se verificaram os pressupostos para a aplicação 

de um teste paramétrico. Para as variáveis em que se constituíam mais do que dois grupos, 

utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis, tendo-se realizado seguidamente o teste de Mann-

Whitney sempre que se verificaram diferenças estatisticamente significativas, cruzando 

todos os grupos entre si, para apurar onde residia a diferença. 
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Capítulo 4. Resultados 

Neste capítulo, apresentam-se os resultados que pretenderam dar resposta aos 

objetivos e hipóteses, anteriormente apresentados. Nesse sentido, procede-se à descrição 

dos resultados obtidos relativamente à auto-perceção do envelhecimento (sub-capítulo 

4.1), aos traços de personalidade (sub-capítulo 4.2), à satisfação com a reforma (sub-

capítulo 4.3) e, por fim, à relação entre a auto-perceção do envelhecimento e os traços de 

personalidade com a satisfação com a reforma (subcapítulo 4.4). 

4.1. Caracterização da auto-perceção do envelhecimento numa amostra de 

reformados 

Neste sub-capítulo procede-se à caracterização da auto-perceção do 

envelhecimento dos participantes da amostra em estudo. Para o efeito, procedeu-se à 

análise da estatística descritiva dos resultados obtidos pelos participantes no questionário 

QPE, ao nível das diferentes escalas do instrumento (com exclusão da escala 

“Identidade”). Os resultados apresentam-se no Quadro 2. 

Quadro 2 

Caracterização da auto-perceção do envelhecimento numa amostra de reformados. 

 M DP 

Duração Crónica 3.39 .59 

Duração Cíclica 3.10 .92 

Consequências Positivas 3.70 .61 

Consequências Negativas 3.67 .65 

Controlo Positivo 3.67 .66 

Controlo Negativo 2.61 .82 

Representações Emocionais 2.95 .96 

N = 30 

 

4.2. Caracterização dos traços de personalidade numa amostra de 

reformados 

Neste segundo sub-capítulo procede-se à caracterização dos traços de 

personalidade dos participantes da amostra. Para o efeito, procedeu-se à análise da 

estatística descritiva dos resultados obtidos pelos participantes no inventário NEO-FFI, 

ao nível dos cinco domínios da personalidade. Os resultados apresentam-se no Quadro 3. 
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Quadro 3 

Caracterização dos traços de personalidade numa amostra de reformados. 

 M DP 

Neuroticismo  21.20 8.97 

Extroversão  26.67 8.65 

Abertura à Experiência 24.73 5.27 

Amabilidade 32.83 4.59 

Conscienciosidade  36.60 7.02 

N = 30 

 

4.3. Caracterização da satisfação com a reforma numa amostra de 

reformados 

Neste terceiro sub-capítulo caracteriza-se a satisfação com a reforma dos 

participantes da amostra. Inicialmente, procede-se à análise dos níveis de satisfação geral 

com a reforma, relatada pelos participantes; de seguida, com base na análise da estatística 

descritiva dos resultados obtidos no ISR, caracterizam-se os diferentes fatores das escalas 

da satisfação com a reforma; analisam-se, ainda, as escalas do ISR em função do género 

e, por fim, procede-se à exploração das escalas do ISR em função de outras variáveis 

sociodemográficas. 

4.3.1. Análise dos níveis de satisfação geral com a reforma 

Neste sub-capítulo procede-se à exploração dos níveis de satisfação geral com a 

reforma, relatados pelos participantes. Para o efeito, procedeu-se à análise da estatística 

descritiva referente ao item 55 do ISR (“Globalmente e neste exato momento, em que 

medida está satisfeito(a) com a sua reforma?”), em que se analisam as frequências e 

percentagens das respostas dos sujeitos de 1 – Completamento insatisfeito(a) a 6 – 

Completamente satisfeito(a). Os resultados apresentam-se no Quadro 4. 

Quadro 4 

Análise dos níveis de satisfação geral com a reforma. 

 Frequência Percentagem Percentagem 

Acumulada 

Completamente Insatisfeito(a) 1 3.3 3.3 

Muito Insatisfeito(a) 1 3.3 6.7 

Insatisfeito(a) 4 13.3 20.0 

Satisfeito(a) 16 53.3 73.3 

Muito Satisfeito(a)  4 13.3 86.7 

Completamente Satisfeito(a) 4 13.3 100.0 

N = 30 
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4.3.2. Análise dos fatores das escalas de satisfação com a reforma 

Neste sub-capítulo procede-se à caracterização da satisfação com a reforma dos 

participantes da amostra em estudo. Para o efeito, procedeu-se à análise da estatística 

descritiva dos resultados obtidos pelos participantes no ISR, ao nível das diferentes 

escalas e fatores do instrumento. Os resultados apresentam-se no Quadro 5. 

 

Quadro 5 

Análise dos fatores das escalas de satisfação com a reforma. 

 M DP 

Razões para a Reforma    

   Interesses Pessoais  17.63 7.22 

   Stress Profissional 6.07 4.20 

   Pressões Externas 5.43 3.79 

   Circunstância Imprevistas  7.43 5.24 

Satisfação de Vida   

   Segurança e Saúde Física 14.93 2.23 

   Vida Conjugal 4.80 4.50 

   Serviços e Recursos Comunitários 6.33 3.70 

   Residência e Vida Familiar 14.13 2.42 

Motivos de Prazer   

   Liberdade e Controlo da Vida Pessoal 22.63 5.18 

   Atividades Sociais 11.03 3.55 

   Ausência de Stress 11.60 2.40 

N = 30 

 

 

4.3.3. Análise dos níveis de satisfação com a reforma em função do género 

Dado que os pressupostos da normalidade não se verificaram, procedeu-se à 

análise dos níveis de satisfação com a reforma em função do género através do teste não-

paramétrico Mann-Whitney (utilizou-se uma probabilidade de erro de tipo I (α) de .05). 

No Quadro 6 apresentam-se os resultados. 
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Quadro 6 

Análise dos níveis de satisfação com a reforma em função do género 

 Sexo Masculino a Sexo Feminino b 

M DP M DP 

Razões para a Reforma      

   Interesses Pessoais  17.53 7.57 17.73 7.13 

   Stress Profissional 6.00 4.28 6.13 4.27 

   Pressões Externas 5.67 4.01 5.20 3.69 

   Circunstância Imprevistas  6.47 4.90 8.40 5.57 

Satisfação de Vida     

   Segurança e Saúde Física 15.40 1.84 14.47 2.53 

   Vida Conjugal 6.53 3.74 3.07 4.64 

   Serviços e Recursos Comunitários 6.87 3.29 5.80 4.11 

   Residência e Vida Familiar 13.93 2.60 14.33 2.29 

Motivos de Prazer     

   Liberdade e Controlo da Vida Pessoal 22.40 5.28 22.87 5.26 

   Atividades Sociais 12.07 3.01 10.00 3.84 

   Ausência de Stress 11.93 2.58 11.27 2.25 

N = 30; na = 15; nb = 15 

Verifica-se que o sexo feminino apresenta resultados mais elevados nas sub-

escalas Interesses Pessoais, Stress Profissional, Circunstâncias Imprevistas, Residência e 

Vida Familiar e Liberdade e Controlo da Vida Pessoal, comparativamente ao sexo 

masculino. Verifica-se, ainda, que o sexo masculino apresenta resultados mais elevados 

nas escalas Pressões Externas, Segurança e Saúde Física, Serviços e Recursos 

Comunitários, Atividades Sociais e Ausência de Stress, comparativamente ao sexo 

feminino. No entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas.  

Na sub-escala Vida Conjugal encontrou-se uma diferença marginalmente 

significativa. Os homens (Mdn = 6.53) encontram-se mais satisfeitos do que as mulheres 

(Mdn = 3.07), U = 69.00, z = - 1.89, p = .059. 

 

4.3.4. Análise dos níveis de satisfação com a reforma em função das 

variáveis sociodemográficas 

Para explorar as diferenças de resultados ao nível da satisfação com a reforma, 

tendo em conta as variáveis sociodemográficas, recorreu-se ao teste de Mann-Whitney e 

ao teste de Kruskal-Wallis. Assim, para comparar dois grupos realizou-se o teste de 

Mann-Whitney. Por outro lado, para comparar mais do que dois grupos, realizou-se o 

teste de Kruskal-Wallis, tendo-se realizado seguidamente o teste de Mann-Whitney 
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sempre que se verificaram diferenças estatisticamente significativas, cruzando, para isso, 

todos os grupos, para apurar onde residiria a diferença. 

De seguida, apresentam-se os resultados em que se apurou diferenças 

significativas. Com efeito, as relações entre as variáveis sociodemográficas e as escalas 

do ISR que não se mencionem seguidamente, não apresentaram significância estatística. 

No que diz respeito ao estado civil, encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas para o fator Liberdade e Controlo da Vida Pessoal da escala Motivos de 

Prazer. Os viúvos (Mdn = 18.05) atribuem maior importância à liberdade e ao controlo 

da vida pessoal como aspetos para tornar a sua reforma mais agradável do que os casados 

(Mdn = 11.22), U = 43.500, z = - 2.210, p = .027. 

Quanto ao agregado familiar, os resultados apontam para uma diferença 

estatisticamente significativa para o fator Liberdade e Controlo da Vida Pessoal da escala 

Motivos de Prazer. Os participantes que vivem sozinhos (Mdn = 17.86) atribuem maior 

importância à liberdade e ao controlo da vida pessoal como aspetos para tornar a sua 

reforma mais agradável do que os que vivem com o cônjuge (Mdn = 10.30), U = 34.500, 

z = - 2.506, p = .012. 

Relativamente à variável “Satisfação com a situação do agregado familiar”, 

obtiveram-se diferenças estatisticamente significativas para os fatores Liberdade e 

Controlo da Vida Pessoal e Atividades Sociais, ambos pertencentes à escala Motivos de 

Prazer. Os participantes que não se encontram satisfeitos com a sua situação do agregado 

familiar (Mdn = 24.88) atribuem maior importância à liberdade e ao controlo da vida 

pessoal como aspetos para tornar a sua reforma mais agradável do que os que se 

encontram satisfeitos (Mdn = 14.06), U = 14.500, z = - 2.301, p = .021. Os reformados 

que não se encontram satisfeitos com a sua situação do agregado familiar (Mdn = 23.63) 

atribuem maior importância às atividades sociais como um aspeto para tornar a sua 

reforma mais agradável do que os que se encontram satisfeitos (Mdn = 14.25), U = 19.500, 

z = - 1.998, p = .046. 

No que diz respeito a ter filhos, encontram-se diferenças estatisticamente 

significativas para os fatores Segurança e Saúde Física e Residência e Vida Familiar, 

ambos pertencentes à escala Satisfação de Vida. Os que têm filhos (Mdn = 16.92) 

admitem maior satisfação com a sua segurança pessoal e saúde física que os que não têm 

filhos (Mdn = 8.40), U = 27.000, z = - 2.026, p = .046. Os reformados que têm filhos 

(Mdn = 17.84) admitem maior satisfação com a sua residência e vida familiar que os que 

não têm filhos (Mdn = 3.80), U = 4.000, z = - 3.296, p = .001. 
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Quanto ao grau de contacto nas relações de amizade, encontraram-se diferenças 

estatisticamente significativas para os fatores Segurança e Saúde Física e Serviços e 

Recursos Comunitários, pertencentes à escala Satisfação de Vida, bem como para o fator 

Atividades Sociais pertencente à escala Motivos de Prazer. Os reformados que reportaram 

um contacto muito frequente (Mdn =10.50) obtiveram valores mais elevados na satisfação 

com a sua segurança pessoal e saúde física que os que reportaram ter um contacto 

ocasional (Mdn = 3.00), U = .000, z = -3.138, p = .002. Aqueles que reportaram um 

contacto frequente (Mdn = 12.77) obtiveram resultados mais elevados na satisfação com 

os serviços e recursos comunitários que os que reportaram um contacto ocasional (Mdn 

= 3.70), U = 3.500, z = -2.986, p = .003. Por último, os reformados que reportaram um 

contacto muito frequente (Mdn = 9.70) atribuem maior importância às atividades sociais 

como um aspeto para tornar a sua reforma mais agradável do que os que reportaram ter 

um contacto ocasional (Mdn = 4.60), U = 8.000, z = -2.109, p = .035. 

No que diz respeito às crenças e práticas religiosas, encontraram-se diferenças 

estatisticamente significativas para o fator Atividades Sociais da escala Motivos de 

Prazer. Aqueles que reportaram crença religiosa com práticas públicas (Mdn = 15.17) 

atribuem maior importância às atividades sociais como um aspeto para tornar a sua 

reforma mais agradável do que os que reportaram crença religiosa sem práticas (Mdn = 

8.37), U = 5.500, z = -2.023, p = .043. 

Finalmente, quanto à avaliação do estado geral de saúde, encontraram-se 

diferenças estatisticamente significativas para o fator Segurança e Saúde Física da escala 

Satisfação de Vida e para o fator Atividades Sociais da escala Motivos de Prazer. Os 

reformados que avaliaram o seu estado de saúde como bom (Mdn = 8.50) obtiveram 

valores mais elevados na satisfação com a sua segurança pessoal e saúde física que os que 

avaliaram a sua saúde como má (Mdn = 2.00), U = .000, z = -2.612, p = .009. Aqueles 

que avaliaram o seu estado de saúde como razoável (Mdn = 10.80) atribuem maior 

importância às atividades sociais como um aspeto para tornar a sua reforma mais 

agradável do que os que avaliaram o seu estado de saúde como mau (Mdn = 3.00), U = 

3.000, z = -2.333, p = .020. 
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4.4. Relação entre a auto-perceção do envelhecimento e os traços de 

personalidade com a satisfação com a reforma numa amostra de 

reformados 

Neste quarto sub-capítulo procede-se à análise das associações entre as variáveis 

em estudo. Inicialmente, analisam-se as correlações entre a auto-perceção do 

envelhecimento e a satisfação com a reforma e, de seguida, procede-se à análise das 

correlações entre os traços de personalidade e a satisfação com a reforma. 

4.4.1. Análise da relação entre a auto-perceção do envelhecimento e a 

satisfação com a reforma 

Para a análise da associação entre as dimensões da auto-perceção do 

envelhecimento e os fatores das escalas da satisfação com a reforma, realizou-se o cálculo 

da correlação de Spearman entre os instrumentos QPE e ISR. Os resultados obtidos 

relativamente à associação entre as variáveis encontram-se descritos no quadro 7. 

Quadro 7 

Análise da relação entre auto-perceção do envelhecimento e satisfação com a reforma  

 Dur. 

Crón. 

Dur. 

Cícl. 

Cons. 

Posit. 

Cons. 

Negat 

Contr. 

Posit. 

Contr. 

Negat. 

Rep. 

Emoc. 

Razões para a Reforma         

   Interesses Pessoais  .323 -.311 .470** -.349 .186 .234 -.333 

   Stress Profissional -.007 -.002 -.001 -.084 -.165 -.129 -.022 

   Pressões Externas .028 -.292 -.127 -.044 .038 .129 -.273 

   Circunstância Imprevistas  .441* -.090 .079 .019 -.096 .072 .049 

Satisfação de Vida        

   Segurança e Saúde Física -.577** -.140 .241 -.175 .248 -.137 -.115 

   Vida Conjugal -.597** .087 -.321 .101 -.281 -.194 -.030 

   Serviços e Recursos Comu. -.321 -.047 .229 .065 -.143 -.336 -.043 

   Residência e Vida Familiar -.119 -.090 -.135 .121 .056 -.189 .109 

Motivos de Prazer        

   Lib. e Controlo Vida Pes. .348 -.240 .338 -.277 .060 .188 -.232 

   Atividades Sociais -.212 -.135 .334 -.301 .118 -.026 -.224 

   Ausência de Stress .149 -.153 .107 -.102 -.186 -.033 -.142 

*p < .05; **p < .01 

N = 30 
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4.4.2. Análise da relação entre os traços de personalidade e a satisfação 

com a reforma 

Para a análise da associação entre os traços de personalidade e os fatores das 

escalas da satisfação com a reforma, realizou-se o cálculo da correlação de Spearman 

entre os instrumentos NEO-FFI e ISR. Os resultados obtidos relativamente à associação 

entre as variáveis encontram-se descritos no quadro 8. 

Quadro 8 

Análise da relação entre traços de personalidade e satisfação com a reforma 

 N E Ab A C 

Razões para a Reforma       

   Interesses Pessoais  .033 .306 .264 .229 .221 

   Stress Profissional .382* .047 .061 -.062 -.056 

   Pressões Externas -.111 .181 .041 -.031 .125 

   Circunstância Imprevistas  .145 .022 -.222 -.021 .030 

Satisfação de Vida      

   Segurança e Saúde Física -.070 .418* .181 .100 -.071 

   Vida Conjugal -.106 -.084 .140 -.106 -.200 

   Serviços e Recursos Comunitários -.048 .320 .128 .174 -.149 

   Residência e Vida Familiar .174 .141 -.124 .257 .232 

Motivos de Prazer      

   Liberdade e Controlo da Vida Pessoal -.138 .063 .128 .516** .018 

   Atividades Sociais -.200 .365* .269 .379* -.020 

   Ausência de Stress -.082 .042 .196 .175 -.090 

Nota: N = Neuroticismo, E = Extroversão, Ab = Abertura à Experiência,                                    

A = Amabilidade, C = Conscienciosidade 

*p < .05; **p < .01 

N = 30 
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Capítulo 5. Discussão dos Resultados 

 Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos, de acordo com os objetivos e 

hipóteses do estudo, descritos no capítulo 2. Primeiramente, discutem-se os resultados 

que dizem respeito à caracterização das perceções do envelhecimento e dos traços de 

personalidade numa amostra de reformados; de seguida, discutem-se os resultados 

respeitantes à caracterização da satisfação com a reforma na amostra em estudo e, por 

fim, discutem-se as correlações entre a auto-perceção do envelhecimento e os traços da 

personalidade com a satisfação com a reforma. 

5.1. Caracterização das perceções do envelhecimento e dos traços de 

personalidade numa amostra de reformados 

Neste sub-capítulo discutem-se os resultados relativos ao primeiro objetivo 

específico do presente trabalho. Assim, da análise das escalas do Questionário de 

Perceções do Envelhecimento (QPE) na amostra de reformados em estudo, revela-se que 

as escalas Consequências Positivas, Consequências Negativas e Controlo Positivo 

apresentam os valores mais elevados, respetivamente, e que as escalas Representações 

Emocionais e Controlo Negativo apresentam os valores mais baixos. Estes resultados são 

semelhantes aos alcançados por Barker, O’Hanlon, McGee, Hickey, e Conroy (2007). 

Neste sentido, na amostra em estudo, as crenças sobre o impacto do 

envelhecimento, tanto positivas como negativas, parecem dominar as perceções que os 

indivíduos têm acerca da sua experiência de envelhecer. De facto, os resultados parecem 

ser consonantes com aquilo a que Baltes (1987) se refere sobre o envelhecimento, como 

sendo um período do ciclo de vida caracterizado pelo balanço entre ganhos e perdas. Se 

bem que à medida que as pessoas envelhecem vão-se diferenciando entre si e que o 

envelhecimento é determinado pelos acontecimentos normativos e não-normativos de 

vida, parece que a generalidade dos idosos sente na sua experiência de envelhecer 

transformações positivas e negativas, independentemente de quais sejam e que impactos 

possam ter. Os resultados parecem retratar as conceções de Rothermund e Brandtstadter 

(2003) que referem, a este propósito, que mesmo nos casos de envelhecimento bem-

sucedido, não se poderão evitar os comprometimentos associados à velhice. 

As perceções do envelhecimento na amostra parecem, ainda, ser dominadas por 

crenças individuais sobre a capacidade de gerir a experiência de envelhecimento através 

de um controlo sobre as experiências positivas. Para Schulz e Heckhausen (1996), os 
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mecanismos de controlo dirigidos quer ao mundo externo, quer ao mundo interno, são 

fundamentais para se alcançar a experiência de envelhecimento bem-sucedido. 

Podemos, assim, afirmar que a amostra em estudo atribui ganhos e perdas à 

experiência de envelhecer, sentindo-se capaz de assumir um controlo sobre as 

experiências positivas, o que nos aponta para uma experiência tendencialmente bem-

sucedida de envelhecimento.  

No que diz respeito aos traços de personalidade dos participantes da amostra do 

estudo, os resultados indicam que, dos cinco domínios da personalidade definidos pelo 

inventário NEO-FFI, os traços de Conscienciosidade, Amabilidade e Extroversão são os 

que apresentam valores mais elevados, respetivamente. 

Assim, os resultados obtidos parecem ser confirmados pela revisão da literatura 

que aponta para ligeiros declínios nos níveis de neuroticismo, extroversão e abertura à 

experiência e um incremento dos níveis de amabilidade e conscienciosidade como 

resultado dos efeitos da maturidade na terceira idade (Costa & McCrae, 1994; Allemand, 

Zimprich, & Hendriks, 2008). 

A amostra em estudo reflete, assim, uma tendência para a persistência e motivação 

na procura de objetivos, bem como uma orientação para o cooperativismo, altruísmo e 

empatia. De acordo com Fernández-Ballesteros e colaboradores (2010), quer a 

manutenção de objetivos de vida, quer a participação social são fatores que concorrem 

para o envelhecimento com êxito. Para além disso, revela-se uma predisposição para 

afetos positivos e de satisfação com a vida, tendo em conta os níveis relativamente 

elevados de extroversão (Costa & McCrae, 1980). 

O traço de neuroticismo apresentou os valores mais baixos de entre os cinco 

domínios de personalidade. Neste sentido, a amostra de participantes mostra-se 

emocionalmente estável, utilizando estratégias de coping adequadas face aos desafios do 

envelhecimento e às perdas. Os resultados do estudo permitem, deste modo, contradizer 

os estereótipos que associam a velhice a um período de depressão.  

5.2. Caracterização da satisfação com a reforma numa amostra de 

reformados 

Neste sub-capítulo discutem-se os resultados relativos ao primeiro e segundo 

objetivos específicos do presente trabalho. Assim, da análise dos níveis de satisfação geral 

com a reforma, relatados pelos participantes no item 55 do Inventário de Satisfação com 

a Reforma, revela-se que 20% dos participantes no estudo relataram encontrar-se 
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globalmente insatisfeitos, muito insatisfeitos ou completamente insatisfeitos com a sua 

reforma, sendo que os restantes 80% relataram sentir-se satisfeitos, muito satisfeitos ou 

completamente satisfeitos. Deste modo, os resultados obtidos enquadram-se no previsto 

pela revisão da literatura que aponta para a heterogeneidade dos resultados, sendo que a 

maioria dos indivíduos se sente satisfeita com o seu processo de reforma (Andreu, Pedra, 

& Pérez, 2010; Bossé, 1998; Reitzes & Mutran, 2004). No estudo de Wang (2007), 70% 

dos reformados revelaram a manutenção dos seus níveis de bem-estar, valores muito 

próximos aos resultados apurados neste estudo. 

Uma vez que a amostra se constitui por adultos de idade avançada reformados há 

pelo menos dois anos, poderemos supor, de acordo com Reitzes e Mutran (2004), que os 

participantes se enquadram na fase de estabilidade proposta por Atchley (1976), atingindo 

a acomodação ao novo papel de reformado. A satisfação com a reforma manifestada pelos 

participantes será, assim, um indício de adaptação estável à nova condição de vida. 

Os resultados parecem, pois, ser congruentes com a teoria da continuidade 

(Atchley, 2000, citado por Fonseca, 2011) que defende que a identidade do reformado se 

mantém consistente, mesmo após o impacto do abandono da atividade laboral.  

Contudo, os 20% dos participantes que relataram insatisfação com a reforma 

poderão enquadrar-se na minoria de indivíduos que têm dificuldades em adaptar-se ao 

novo papel de reformado, por assumirem uma centralidade do trabalho nas suas vidas 

(Fonseca, 2011), ou por não conseguirem lidar com a série de mudanças ao nível das 

finanças, identidade, família e estilos de vida que esta transição pressupõe (Fonseca, 

2012). Esta minoria de sujeitos, no entanto, legitima a validade da teoria da crise, tal como 

propõe Wang (2007) ao observar que 25% dos participantes do seu estudo experienciou 

impactos negativos na transição para a reforma. Nesta sequência, a hipótese 1 do estudo 

é confirmada. 

Relativamente ao segundo objetivo específico, a análise dos níveis de satisfação 

com a reforma em função do género não revelaram diferenças estatisticamente 

significativas, à exceção do fator Vida Conjugal da escala Satisfação com a Vida, onde 

se encontrou uma diferença marginalmente significativa. Com efeito, os homens 

encontram-se mais satisfeitos com a sua vida conjugal do que as mulheres. Estes 

resultados aproximam-se das conclusões do estudo desenvolvido por Fonseca (2006), em 

que os homens manifestaram maior satisfação com a vida atual, sobretudo no que respeita 

à vida conjugal, em comparação com as mulheres. A este respeito, poderemos supor que 

o casamento é o principal contexto relacional que protege os homens da solidão, 
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reforçando a sua ligação à esposa e colocando-o numa posição dependente, o que poderá 

explicar o maior peso que a satisfação com a vida conjugal parece ter nos homens. Wang 

(2007) conclui que estar satisfeito com o casamento se associa positivamente com a 

qualidade da adaptação à reforma, sendo um indicador favorável para o bem-estar. 

Nas restantes variáveis sociodemográficas, a atribuição de maior importância à 

liberdade e ao controlo da vida pessoal como motivos de prazer na reforma é significativa 

nos viúvos em relação aos casados, nos participantes que vivem sozinhos em relação aos 

que vivem com o cônjuge e nos participantes que não se encontram satisfeitos com a sua 

situação do agregado familiar em relação aos que se encontram satisfeitos. Tendo em 

conta o que referimos anteriormente relativamente à função de proteção e de apoio mútuo 

do casamento, poderemos supor que a ausência deste contexto protetor nestes indivíduos 

determinará a procura de prazer noutros contextos da sua vida. Por certo, a importância 

da liberdade ganha-lhes sentido, por não partilharem as suas vidas com um cônjuge. Por 

outro lado, o controlo da vida pessoal associa-se ao bem-estar, uma vez que estes sujeitos 

poderão sentir-se menos dependentes, tendo que enfrentar os desafios quotidianos com 

menos apoio do que os casados. 

 Ainda em relação à satisfação com a situação do agregado familiar, os reformados 

que não se encontram satisfeitos atribuíram maior importância às atividades sociais como 

motivos de prazer na sua reforma do que os que se encontram satisfeitos. Aqui poderemos 

pensar que a insatisfação dos reformados com a sua situação do agregado familiar leva-

os a investirem em atividades de âmbito social, tais como viajar, conviver com outros 

reformados ou participar em ações de voluntariado. Por outro lado, os que se encontram 

satisfeitos com o contexto familiar encontram nesse ambiente uma fonte de prazer. 

No que diz respeito à descendência familiar, os que têm filhos admitiram maior 

satisfação com a sua segurança pessoal e saúde física e residência e vida familiar que os 

que não têm filhos. De facto, se tivermos em conta que à medida que os indivíduos 

envelhecem vão reduzindo os seus objetivos e o seu grau de relacionamento interpessoal, 

centrando-se nas relações mais próximas e íntimas, percebemos que a família assume um 

papel de extrema importância para os idosos. Para além disso, é provável que os 

participantes da amostra que relataram ter filhos sejam também avós, o que, na opinião 

de Dorfman (2002) contribui para que se sintam úteis. A transição para a reforma oferece 

a possibilidade de mais tempo livre, o que poderá incentivar o estreitamento de relações 

familiares que, como demonstram os resultados, contribuem para a satisfação com a vida. 
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Quanto ao grau de contacto nas relações de amizade, os reformados que 

reportaram maior contacto com amigos obtiveram valores mais elevados na satisfação 

com os serviços e recursos comunitários e a segurança pessoal e saúde física e atribuíram 

maior importância às atividades sociais como motivos de prazer na reforma que os que 

reportaram ter menos contacto com amigos. Os resultados obtidos vão ao encontro do 

postulado por Taylor-Carter e Cook (1995) quando referem que existe uma relação entre 

os contactos sociais e a adaptação e satisfação com a reforma. Com efeito, segundo 

Dorfman (2002), as relações com companheiros são importantes na medida em que são 

pessoas da mesma geração, que passaram pela mesma experiência de reforma e viveram 

o mesmo contexto histórico-social.  

Relativamente à variável religiosa, aqueles que reportaram crença religiosa com 

práticas públicas atribuíram maior importância às atividades sociais como um aspeto para 

tornar a sua reforma mais agradável do que os que reportaram crença religiosa sem 

prática. Esta diferença parece dever-se à importância atribuída pelos crentes aos rituais 

públicos partilhados com os demais. Neste sentido, aqueles que celebram as suas crenças 

publicamente encontram aí uma razão para sair de casa e conviver socialmente, 

traduzindo-se numa experiência associada ao bem-estar. 

Finalmente, no que diz respeito à avaliação do estado geral de saúde, os 

reformados que melhor avaliaram o seu estado de saúde obtiveram valores mais elevados 

na satisfação com a sua segurança pessoal e saúde física e atribuíram maior importância 

às atividades sociais como motivos de prazer na reforma, quando comparados com os que 

pior avaliaram a sua saúde. Os resultados obtidos encontram-se em conformidade com a 

literatura científica que assinala uma associação positiva entre saúde e a satisfação com a 

reforma (Braithwaite & Gibson, 1987; van Solinge & Henkens, 2008). 

A maior parte das diferenças encontradas reportam-se a variáveis 

sociodemográficas familiares e socias, denotando a importância dos aspetos relacionais e 

interpessoais na adaptação e satisfação com a reforma. De acordo com o anteriormente 

exposto, a hipótese 2 é confirmada, uma vez que as variáveis sociodemográficas 

consideradas revelaram diferenças ao nível dos fatores das escalas do Inventário de 

Satisfação com a Reforma na amostra de reformados em estudo. 
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5.3. Correlações entre a auto-perceção do envelhecimento e os traços de 

personalidade com a satisfação com a reforma 

Neste sub-capítulo discutem-se os resultados relativos ao terceiro e quarto 

objetivos específicos do presente trabalho. Assim, da análise da associação entre a auto-

perceção do envelhecimento e a satisfação com a reforma, na amostra de reformados, 

surgem dados estatisticamente significativos.  

Com efeito, os resultados obtidos revelam que a escala Duração Crónica se 

encontra positivamente associada, de forma estatisticamente significativa, com o fator 

Circunstâncias Imprevistas da escala Razões para a Reforma, a um valor de significância 

de p < .05. Deste modo, os resultados sugerem que existe uma relação entre estas 

variáveis, o que nos permite afirmar que uma auto-perceção negativa do envelhecimento, 

especificamente a perceção de que o envelhecimento é de natureza crónica, está associada 

a uma reforma motivada por circunstâncias imprevistas, tais como problemas de saúde. 

Os resultados são congruentes com o postulado por Barker, O’Hanlon, McGee, 

Hickey, e Conroy (2007) de que a cronicidade na perceção do próprio envelhecimento 

está relacionada com um incremento ao nível dos problemas de saúde. Supomos, assim, 

que esta relação determina a decisão de reforma por fatores imprevistos. Para Quick e 

Moen (1998), as motivações para a reforma determinadas por razões externas, como a 

saúde ou os cuidados a terceiros, implicam efeitos negativos na adaptação à reforma. 

Neste sentido, a hipótese 3a confirma-se uma vez que se encontrou uma 

associação positiva entre a auto-perceção negativa do envelhecimento e motivos externos 

nas razões para a reforma, ainda que as associações só tenham sido estatisticamente 

significativas para a dimensão crónica da auto-perceção do envelhecimento e para as 

circunstâncias imprevistas como motivo de reforma. 

Por outro lado, os resultados revelam, ainda, que a escala Consequências Positivas 

se encontra positivamente associada, de forma estatisticamente significativa, com o fator 

Interesses Pessoais da escala Razões para a Reforma, com um valor de significância de 

p < .01. Assim, quanto maior é o controlo percebido sobre as experiências positivas 

relacionadas com o envelhecimento, maiores são os interesses pessoais como motivos 

para a decisão de reforma. 

De acordo com Barker, O’Hanlon, McGee, Hickey, e Conroy (2007) o controlo 

percebido assume uma especial relevância, já que pode influenciar os níveis de adaptação 

na vida adulta. Na verdade, a decisão de reforma motivada por razões internas parece ser 
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decisiva para o sucesso adaptativo, pois segundo Reitzes e Mutran (2004), estes sujeitos 

manifestam atitudes mais positivas em relação à reforma.  

Portanto, a hipótese 3b confirma-se dado que se encontrou uma associação 

positiva entre a auto-perceção positiva do envelhecimento e motivos internos nas razões 

para a reforma, ainda que as associações só tenham sido estatisticamente significativas 

para as consequências positivas da auto-perceção do envelhecimento quando associados 

com os interesses pessoais como motivo de reforma. 

Quanto aos aspetos relacionados com a satisfação com a vida na reforma, os 

resultados obtidos revelam para a escala Duração Crónica que esta se encontra 

negativamente associada, de forma estatisticamente significativa, com os fatores 

Segurança e Saúde Física e Vida Conjugal, com um valor de significância estatística de 

p < .01. Assim, quanto mais preponderante for a natureza crónica da perceção de 

envelhecimento, menor será a satisfação com a vida na reforma, ao nível quer da 

segurança pessoal e saúde física, quer da vida conjugal. Os dados enquadram-se no 

postulado por Barker, O’Hanlon, McGee, Hickey, & Conroy (2007) de que a auto-

perceção do envelhecimento se relaciona consistentemente com a satisfação com a vida 

e a qualidade de vida. 

Neste sentido, a hipótese 3c é confirmada dado que se encontrou uma associação 

negativa entre as escalas associadas a uma auto-perceção negativa do envelhecimento e 

os fatores da escala de satisfação com a vida na reforma. 

Relativamente à análise da associação entre os traços de personalidade e a 

satisfação com a reforma, na amostra de reformados (objetivo específico 4), surgem, de 

igual modo, resultados estatisticamente significativos. 

Na escala das Razões para a Reforma, os resultados revelam uma associação 

positiva entre o domínio de Neuroticismo e o Stress Profissional, estatisticamente 

significativa (p < .05). Podemos, assim, afirmar que traços neuróticos da personalidade 

estão associados a uma reforma motivada por stress profissional. Estes resultados estão 

em conformidade com Scollon e Diener (2006) que referem que a satisfação com o 

trabalho se associa negativamente com o neuroticismo. Ainda em conformidade com 

Costa e McCrae (1980), os traços neuróticos parecem predispor o indivíduo à intensidade 

emocional das adversidades. Contudo, esta motivação para a reforma poderá revelar 

efeitos benignos na satisfação com a reforma, já que, como refere Wang (2007), parece 

existir uma associação positiva entre o stress e a exigência do trabalho prévio à reforma 

e a satisfação com a reforma. 
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A hipótese 4a é parcialmente confirmada, já que se encontrou uma associação 

positiva do traço de personalidade Neuroticismo com a sub-escala Stress Profissional, 

embora não se tenha obtido significância estatística para a uma associação entre o traço 

de personalidade Extroversão e a sub-escala Interesses Pessoais. 

Para a escala Satisfação com a Vida, os resultados revelam uma associação 

positiva entre o traço de personalidade Extroversão e a Segurança e Saúde Física, 

estatisticamente significativa (p < .05). Podemos, assim, afirmar que quanto mais 

elevados forem os níveis de extroversão, maiores serão os níveis de satisfação com a 

segurança pessoal e saúde física, o que está de acordo com o postulado de Costa e McCrae 

(1980) de que os traços de extroversão parecem contribuir para o bem-estar subjetivo, 

felicidade e satisfação com a vida.  

A hipótese 4b é parcialmente confirmada, pois não se encontraram significâncias 

estatísticas nas correlações entre os traços neuróticos da personalidade e os fatores da 

escala de Satisfação com a Vida na reforma. 

Finalmente, na escala Motivos de Prazer, encontrou-se uma associação positiva 

entre o traço de personalidade Extroversão e Atividades Sociais, o que nos indica que 

quanto mais elevados forem os níveis de extroversão, maior será a importância atribuída 

às atividades sociais como motivos de prazer na reforma. Este dado não surpreende, uma 

vez que aos traços de extroversão corresponde a tendência para a socialização e para a 

quantidade e intensidade das interações interpessoais. 

Ainda em relação aos motivos de prazer, os resultados revelam uma associação 

positiva entre o traço de personalidade Amabilidade e a Liberdade e Controlo da Vida 

Pessoal e as Atividades Sociais. Neste sentido, quanto mais elevados forem os níveis de 

amabilidade, maior será a importância atribuída à liberdade e ao controlo da vida pessoal 

e às atividades sociais como motivos de prazer na reforma. Estes dados parecem ser 

congruentes com o facto de a amabilidade descrever a orientação para o cooperativismo, 

altruísmo e empatia. 

A hipótese 4c é parcialmente confirmada, já que não se encontrou significância 

estatística para a associação esperada entre Neuroticismo e Ausência de Stress. 
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Conclusão 

 As transformações demográficas das últimas décadas têm contribuído para a 

alteração da realidade social, económica e cultural, colocando os idosos num foco de 

interesse para psicólogos, sociólogos, políticos, médicos e famílias. Embora a ciência o 

contradiga, a maioria das pessoas associa a entrada na velhice ao momento da passagem 

para a reforma, assumindo esta tarefa desenvolvimental um papel central na adaptação e 

bem-estar dos indivíduos mais velhos. Ademais, numa sociedade que se encontra 

fortemente vinculada à vida laboral, a entrada na reforma poderá constituir-se como uma 

tarefa particularmente exigente. Deste ponto de vista, surgiu como interesse o estudo da 

satisfação com a reforma como uma das vertentes importantes da investigação no domínio 

do envelhecimento. 

O presente trabalho teve, assim, como foco o estudo da influência da auto-

perceção do envelhecimento e dos traços de personalidade na satisfação com a reforma, 

numa amostra de idosos oriundos da comunidade e sem psicopatologia diagnosticada, 

assumindo como objetivos específicos: (1) analisar a auto-perceção do envelhecimento, 

os traços de personalidade e a satisfação com a reforma; (2) avaliar a influência de 

variáveis sociodemográficas na satisfação com a reforma e (3) explorar a relação entre a 

auto-perceção do envelhecimento e os traços de personalidade com a satisfação com a 

reforma.  

Os resultados permitiram verificar que (1) a maioria dos indivíduos se sente 

satisfeita com a sua reforma; (2) algumas variáveis sociodemográficas refletem diferenças 

quanto à satisfação com a reforma; (3) a perceção do envelhecimento de natureza crónica 

se associa a uma reforma motivada por circunstâncias imprevistas e o controlo percebido 

sobre as experiências positivas do envelhecimento se associa a uma reforma motivada por 

interesses pessoais; (4) a natureza crónica na perceção de envelhecimento se associa 

negativamente com a satisfação com a vida na reforma, ao nível da segurança pessoal e 

saúde física e da vida conjugal; (5) os traços neuróticos da personalidade se associam a 

uma reforma motivada por stress profissional; (6) os níveis de extroversão se associam 

positivamente com a satisfação com a vida na reforma, ao nível da segurança pessoal e 

saúde física e (7) os níveis de extroversão se associam às atividades sociais como motivos 

de prazer na reforma e os níveis de amabilidade se associam à liberdade e ao controlo da 

vida pessoal e às atividades sociais como motivos de prazer na reforma. 
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Contudo, ao presente estudo podem apontar-se algumas limitações. A que maior 

relevância poderá constituir relaciona-se com o reduzido número de participantes da 

amostra. Para além disso, os participantes foram recrutados a partir dos contactos pessoais 

do investigador, sendo exclusivamente oriundos de uma população rural específica do 

interior alentejano português. Por estes motivos, não se poderão extrair conclusões acerca 

da população idosa em geral a partir dos resultados obtidos no presente estudo. 

Como outra limitação aponta-se a dificuldade de compreensão por parte dos 

participantes de alguns itens nos instrumentos utilizados, especialmente no inventário 

NEO-FFI. Por conseguinte, os esclarecimentos fornecidos a esses itens para um melhor 

entendimento dos mesmos, poderão ter comprometido os pressupostos de 

estandardização do procedimento. Ademais, salienta-se o impacto da desejabilidade 

social, nos casos em que o participante manifestou dificuldades em responder aos 

instrumentos de forma autónoma. 

Apesar das limitações indicadas, o presente estudo parece poder contribuir, de 

alguma forma, para a compreensão do processo de envelhecimento, especialmente no que 

diz respeito às experiências relacionadas com o processo de reforma. 
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QUESTIONÁRIO SÓCIO-DEMOGRÁFICO 

 

Data de aplicação: ___ /___ /___                                                               ID:________ 

 

 

 

1. Idade: ________ 

 

 

2. Nacionalidade: 

_________________________________________________________________ 

 

3. Naturalidade: 

_________________________________________________________________ 

 

4. Área de residência: 

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Sexo:    F                                                        M 
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6. Escolaridade:  

 Ausência de escolaridade  

 Ensino básico incompleto  

 Ensino básico completo  

 Ensino Secundário incompleto  

 Ensino Secundário completo  

 Curso médio  

 Curso Superior  

 Outro                                                                    Qual?____________________.  

 

 

7. Reforma (indique a profissão anterior e há quanto tempo passou à reforma)  

 

Reformado (a): Sim Não 

Se Sim, com que idade se reformou? ______________________ 

Qual o motivo da reforma?______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Profissão anterior: _____________________________________ 

Após a reforma, exerceu ou exerce qualquer tipo de actividade remunerada?  

                            Sim                         Não 
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8. Estado Civil:  

 Solteiro (a) 

 Casado ou vivendo como tal 

 Viúvo (a)                                                  Há quanto tempo? __________________ 

 Divorciado ou separado (a)  

  

9. Agregado familiar actual:  

 Vive só 

 Vive com o cônjuge   

 Vive com o cônjuge e terceiros  

 Vive com terceiros  

 Vive numa instituição  

 Outro                                                             Qual? _________________________ 

 

10. Está satisfeito (a) com essa situação?    

Sim                          Não  

 

11. Tem o apoio de familiares? 

Sim                        Não  

 

12. Parentalidade: 

 Tem filhos?   

Sim  Não 

Se Sim, quantos? ________.  
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13. Situação económica: 

Muito satisfatória 

 Satisfatória 

 Pouco satisfatória 

 Nada satisfatória 

 

14. Participação em actividades: 

 Centradas na vida doméstica/familiar  

 Frequenta centro de dia  

 Frequenta universidade da terceira idade  

 Frequenta grupos recreativos na igreja  

 Centradas nos amigos (as)  

Outro                                                                               Qual? ________________ 

 

15. Relações Interpessoais 

 - Relações familiares (grau de contacto): 

  Muito frequente  

  Frequente  

  Ocasional  

  Inexistente  
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  - Relações familiares (qualidade): 

  Muito satisfatórias  

  Satisfatórias  

  Pouco satisfatórias 

  Insatisfatórias 

 

 - Relações de amizade (grau de contacto): 

  Muito frequente  

  Frequente  

  Ocasional  

  Inexistente  

 

  - Relações de amizade (qualidade): 

  Muito satisfatórias  

  Satisfatórias  

  Pouco satisfatórias 

  Insatisfatórias 

 

16. Tem um confidente?  

  Sim  

  Não 
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17. Crenças e práticas religiosas: 

 Sem crença religiosa  

 Com crença religiosa e sem práticas religiosas  

 Com crença e práticas religiosas “privadas” (por exemplo: orações, leitura)  

 Com crença e práticas religiosas “públicas” (por exemplo: celebrações, missas, 

festejos)  

 Com crença e práticas religiosas “públicas” e “privadas”     

 

18. Avaliação do estado geral de saúde:  

 

18.1 Neste último mês, como classifica o seu estado geral de saúde?  

   Muito bom 

   Bom 

   Razoável  

   Fraco  

   Mau  

 

18.2 Neste último mês, como classifica a sua saúde, comparada com 

há um ano?  

  Muito melhor          

  Melhor  

  Idêntica  

  Pior  

  Não sabe 
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18.3 Neste último mês, como classifica a sua saúde, comparando 

com pessoas da sua idade e sexo?  

  Muito melhor  

  Melhor  

  Idêntica  

  Pior  

  Não sabe  

 

 

 

OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


