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Resumo 

O presente trabalho foca-se no estudo da influência do meio ecológico (urbano vs. 

rural) sobre a experiência da solidão e do bem-estar subjetivo, numa amostra de adultos 

mais velhos oriundos da comunidade. Tem como objetivos: (1) analisar a experiência da 

solidão e do bem-estar subjetivo na amostra; (2) analisar as diferenças na experiência da 

solidão e na componente cognitiva do constructo de bem-estar subjetivo (satisfação com 

a vida) em função do meio ecológico; (3) analisar as diferenças da experiência da 

solidão em função do estado civil; (4) avaliar a influência de variáveis 

sociodemográficas e psicossociais na experiência da solidão e no bem-estar subjetivo e 

(5) explorar a relação entre a experiência da solidão e as três componentes do constructo 

do bem-estar subjetivo (satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo). Uma 

amostra de 64 participantes de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 75 e 

os 85 anos, sem psicopatologia diagnosticada, responderam a quatro instrumentos: 

Escala de Solidão Social e Emocional (SELSA-S), originalmente desenvolvida por 

DiTommaso, Brannen, e Best (2004), traduzida e adaptada em Portugal por Fernandes e 

Neto (2009); Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), originalmente desenvolvida por 

Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985), traduzida e adaptada em Portugal por Neto, 

Barros, e Barros (1990), porém, na presente investigação, utilizou-se a ulterior 

validação realizada por Simões (1992); a Escala de Afetividade Positiva e Negativa 

(PANAS), originalmente desenvolvida por Watson, Clark, e Tellegen (1988), traduzida 

e adaptada em Portugal por Simões (1993) e um Questionário Sociodemográfico, 

construído para recolha de dados sociodemográficos e psicossociais. Os resultados 

permitem verificar que (1) os idosos que vivem em meio urbano experienciam mais 

solidão do que aqueles que residem no meio rural; (2) os indivíduos divorciados 

experienciam mais solidão do que os casados; (3) algumas variáveis sociodemográficas 

e psicossociais associam-se com a experiência da solidão e do bem-estar subjetivo; (4) a 

experiência da solidão associa-se com as três componentes do constructo do bem-estar 

subjetivo. 

 

 

 

Palavras-chave: Solidão; Bem-estar subjetivo; Adultos mais velhos. 

 



Abstract 

The present research focuses on the study of the influence of the ecological 

environment (urban vs rural) on the experience of loneliness and subjective well-being, 

in a sample of older adults coming from the community. The aims of this study are: (1) 

to analyze the experience of loneliness and subjective well-being in the sample; (2) to 

examine the differences in the experience of loneliness and the cognitive component of 

subjective well-being construct (satisfaction with life) in accordance with the ecological 

environment; (3) to analyze the differences of the experience of loneliness according to 

marital status; (4) to assess the influence of socio-demographic and psychosocial 

variables in the experience of loneliness and subjective well-being and (5) to explore the 

relationship between the experience of loneliness and the three components of 

subjective well-being (satisfaction with life, positive affect and negative affect). A 

sample of 64 participants, both sexes, aged between 75 and 85 years old, and without a 

diagnose of psychopathology, answered four instruments: Short Version of the Social 

and Emotional Loneliness Scale for Adults (SELSA-S), originally developed by 

DiTommaso, Brannen, e Best (2004), translated and adapted in Portugal by Fernandes e 

Neto (2009); Satisfaction With Life Scale (SWLS), which was initially designed by 

Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985), translated and adapted in Portugal by Neto, 

Barros, e Barros (1990), nevertheless in the current investigation, it was used the 

adapted version of Simões (1992); Positive and Negative Affect Schedule (PANAS), 

initially conceived by Watson, Clark, e Tellegen (1988), translated and adapted in 

Portugal by Simões (1993), and a socio-demographic questionnaire, built to collect 

socio-demographic and psychosocial data. The results show that (1) elder people living 

in urban areas experiment more loneliness than those who reside in rural areas; (2) the 

divorced persons experience more loneliness than the married persons; (3) some socio-

demographic and psychosocial variables are associated with the experience of loneliness 

and subjective well-being; (4) loneliness experience is associated with the three 

components of subjective well-being. 

 

Keywords: Loneliness; Subjetive well-being; Older adults. 
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Introdução 

O envelhecimento demográfico apresenta-se como um fenómeno marcante das 

sociedades contemporâneas. O aumento exponencial do número de idosos transformou 

as sociedades mais desenvolvidas em sociedades envelhecidas. Um fenómeno realmente 

preocupante se tivermos em conta que é na faixa etária dos indivíduos de idade mais 

avançada (pessoas com 85 ou mais anos) que se regista o maior aumento (European 

Comission, 2014). 

Ter o privilégio de experimentar vidas longas, significa vivenciar um conjunto de 

mudanças inerentes ao processo de envelhecimento, de entre as quais se destacam a 

perda de membros da rede social, a perda do cônjuge e a diminuição da autonomia 

funcional. Essas perdas contribuem, ou podem contribuir, para aumentar a 

vulnerabilidade dos idosos a experienciar solidão (Paúl, Fonseca, Martín, & Amado, 

2005). 

Se para uns a experiência subjetiva da solidão é vivenciada de uma forma 

positiva, denominada de solitude, em que o “estar só” é visto como uma forma de 

promover o crescimento pessoal e a criatividade, para outros é uma experiência 

desagradável e angustiante (Moustakas, 1961, 1972, citado por Perlman & Peplau, 

1982; Perlman & Peplau, 1982). É exatamente sobre este último sentimento que o 

presente trabalho se debruça. 

 Para Weiss (1973), autor da teorização tida como base na presente investigação, 

o indivíduo tem uma necessidade de procurar o estabelecimento e/ou a manutenção de 

relações interpessoais sólidas e vinculativas, essenciais ao seu bem-estar. Contudo, 

quando a relação não é capaz de satisfazer estas necessidades inerentes à condição 

humana, o indivíduo experiencia solidão. Deste ponto de vista, a solidão deve ser 

entendida como uma experiência multidimensional, pelos inúmeros contextos em que se 

manifesta e as diferentes causas que lhe estão subjacentes. Assim, na sua teoria 

distingue dois tipos de solidão: a solidão social e a solidão emocional. 

Segundo os estudos efetuados neste domínio, a perda ou a falta de uma rede social 

desejável e a ausência de laços verdadeiramente íntimos poderão ser propícias a 

experienciar a solidão, o que, por sua vez, poderá interferir com a qualidade de vida e o 

bem-estar dos adultos mais velhos (Simões et al., 2003).  
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Neste contexto, todas as experiências referidas devem ser compreendidas no 

contexto do meio ambiente em que o indivíduo está inserido, e no momento sócio-

histórico em que ocorrem (Duarte Silva, 2005). 

No que concerne à organização dos conteúdos, o presente trabalho encontra-se 

organizado de acordo com as seguintes seções: o primeiro capítulo é dedicado à revisão 

da literatura relativo às temáticas em estudo; no segundo capítulo, delineiam-se os 

objetivos e as hipóteses do estudo; no terceiro capítulo, procede-se à descrição da 

metodologia, incluindo a caraterização dos participantes, a descrição dos instrumentos 

utilizados, o processo de recolha dos dados e a análise estatística dos dados; o quarto 

capítulo refere-se à apresentação dos resultados obtidos; no quinto capítulo, discutem-se 

os resultados e, por fim, no sexto capítulo, procede-se a uma síntese das principais 

conclusões do estudo, sendo ainda mencionadas as suas limitações e delineadas algumas 

diretrizes para investigações futuras neste âmbito. 
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Capítulo 1. Contextualização teórica 

 

1.1. Envelhecimento 

Ao longo da última década tem-se verificado um continuado e forte 

envelhecimento demográfico. Este fenómeno deve-se, sobretudo, à diminuição da 

natalidade e ao aumento da esperança média de vida. 

A nível mundial prevê-se que o número de pessoas com 65 ou mais anos de idade 

seja de 1,5 biliões, em 2050. Um aumento realmente preocupante, sem precedentes 

históricos, se considerarmos que o referido grupo etário registava, em 2010, um total de 

524 milhões de pessoas idosas (WHO, 2011). Não obstante, verifica-se que é na faixa 

etária dos indivíduos de idade mais avançada (pessoas com 85 ou mais anos) que se 

regista o maior aumento, na qual se estima que aumente 151% entre 2005 e 2030, 

evidenciando uma assimetria significativa quando comparada com um aumento de 

104% nas pessoas com 65 ou mais anos, e um aumento de 21% nos indivíduos com 

menos de 65 anos (Bengston & Lowenstein, 2004 citado por Powell, 2010). 

Em Portugal, à semelhança da tendência evolutiva demográfica mundial, assiste-

se a um acréscimo continuado do envelhecimento populacional. Segundo os dados dos 

Censos (2011), registou-se uma diminuição da população nos grupos etários até aos 29 

anos e um aumento de 9% nos indivíduos entre os 30 e 69 anos, bem como de 26% nos 

indivíduos com idades superiores a 69 anos. Esta tendência de crescimento verificou-se, 

igualmente, no grupo das idades mais avançadas (pessoas com 80 ou mais anos), que, 

até 2013, representavam 5% da população total e estima-se que deverá, segundo as 

projeções, aumentar para cerca de 16% em 2060 (European Comission, 2014).  

Neste sentido, e tendo em conta a realidade demográfica inelutável, os 

investigadores realçaram a necessidade de se olhar para a velhice numa perspetiva de 

desenvolvimento ao longo da vida (Baltes, 1987). De entre um vasto leque de 

investigadores, a literatura científica reconhece ser Paul Baltes um dos principais 

teóricos impulsionadores da perspetiva de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida 

(life-span). 

A perspetiva life-span compreende o desenvolvimento como um processo 

contínuo e dinâmico, multidimensional e multidirecional, marcado por ganhos e perdas, 
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que reflete as mudanças orquestradas por influências quer biológicas quer socioculturais 

(Baltes, 1987). 

Assim, parece que abordar o envelhecimento, em particular, implica ter em conta 

um caminho, um percurso realizado ao longo da vida. Caminho esse que é vivenciado 

de forma diferente de pessoa para pessoa e, por isso, deve-se ter presente a sua 

individualidade e diversidade. Constata-se, então, que o envelhecimento é um fenómeno 

multidimensional que envolve múltiplas interações entre as dimensões biológicas, 

psicológicas, sociais, históricas, culturais e ecológicas (Whitbourne & Whitbourne, 

2011). Isto levou Marcoen, Coleman, e O’Hanlon (2007) a considerarem que o 

desenvolvimento e o envelhecimento são processos de mudança que co-ocorrem, na 

medida em que ambos moldam o curso de vida do indivíduo. 

 

 

1.1.1. Envelhecimento e Solidão 

Sobreviver ao longo de muitos anos implica, sobretudo nos adultos de idade 

avançada, um aumento das perdas face aos ganhos (Baltes, 1987). Como refere Duarte 

Silva (2005), os gerontólogos defendem que “a velhice vive-se primeiro que tudo no 

corpo” (p.143). Assistimos, assim, a um conjunto de transformações físicas, próprias de 

um organismo que envelhece, de entre as quais se destacam a deterioração da 

capacidade visual e auditiva, a maior lentidão dos reflexos, algumas dificuldades de 

equilíbrio, a menor resistência e a redução da mobilidade e força (Duarte Silva, 2005). 

Perdas que poderão dificultar a aquisição de relacionamentos sociais e/ou a manutenção 

dos existentes (Weeks, 1994). 

Além disso, constatamos que destas alterações inerentes ao processo de 

senescência advêm transformações de ordem social. Com o passar dos anos há uma 

perda de membros da rede social devido à morte dos amigos, levando a um mundo de 

relações que se transforma e/ou empobrece, uma rede de contactos que diminui (Duarte 

Silva, 2005). Porém, não assistimos apenas a uma perda de vínculos sociais, mas 

também a uma redução na atividade social (Dykstra, van Tilburg, & de Jong Gierveld, 

2005). Deste modo, todas as mudanças acumuladas contribuem, ou podem contribuir, 

para incrementar a vulnerabilidade dos idosos a experienciar solidão. 
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1.2. Solidão 

A solidão é uma experiência que assume extrema importância no decurso do 

envelhecimento, principalmente nos adultos de idade avançada, devido às 

consequências devastadoras que tem na sua qualidade de vida e no seu bem-estar. A 

definição operacional deste conceito ainda é um desafio, dado o seu caráter vago, 

subjetivo e idiossincrático, pois muitos autores variam na forma como definem a 

solidão, razão pela qual é possível encontrar na literatura diversas orientações teóricas 

(Bastos, 2005). Para uma melhor compreensão desta experiência subjetiva proceder-se-á 

a uma breve caraterização das principais perspetivas teóricas existentes na literatura 

científica: psicodinâmica, fenomenológica, existencial-humanista, sociológica, 

interacional, cognitiva, teoria da privacidade e teoria geral dos sistemas (Perlman & 

Peplau, 1982). 

Zilborg (1938, citado por Perlman & Peplau, 1982), um dos primeiros autores a 

representar a perspetiva psicodinâmica, perceciona a solidão como uma experiência 

persistente de dor. Já para Sullivan (1953, citado por Perlman & Peplau, 1982), outro 

autor enquadrado nesta corrente teórica, a solidão é uma experiência desagradável e 

dolorosa e advém da não satisfação da necessidade de contacto com os outros. Na 

mesma linha teórica, From-Reichmann (1959) realça, tal como Sullivan, que existe uma 

necessidade que é inerente à condição humana, o ter relações interpessoais e, a ausência 

destas relações resulta numa experiência desagradável e dolorosa – a solidão. 

Segundo a perspetiva fenomenológica, a solidão é uma consequência do mau 

ajustamento do indivíduo à sociedade (Moore, 1976 citado por Perlman & Peplau, 

1982; Rogers, 1970/1973 citado por Perlman & Peplau, 1982 ).  

Por seu turno, Moustakas (1961, 1972, citado por Perlman & Peplau, 1982), 

defensor da abordagem existencialista, parte do pressuposto que os seres humanos são 

fundamentalmente pessoas solitárias. Nesse sentido, enfatiza que é necessário distinguir 

a ansiedade-solidão (mecanismo de defesa que impede os indivíduos de refletir acerca 

de questões importantes da vida, levando-os a envolverem-se em relações interpessoais) 

da solidão real (que ocorre da realidade de se estar só e da confrontação solitária com 

determinados acontecimentos de vida – nascimento, morte, tragédias ou mudanças, os 

quais podem também constituir uma força criativa). Contrariamente aos teóricos 

mencionados anteriormente, Moustakas foi o primeiro a conceber a experiência da 
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solidão de uma forma positiva, referindo-se à solitude, em que o “estar só” é visto como 

uma forma de promover o crescimento pessoal e a criatividade. 

Para a teoria sociológica, a solidão é uma experiência normativa, naturalmente 

presente em toda a população, contudo, caso se experiencie solidão, esta deve-se a 

causas externas ao indivíduo, como seja, por exemplo, o divórcio (Bowman, 1955 

citado por Perlman & Peplau, 1982; Riesman, Glazer, & Denney, 1961 citado por 

Perlman & Peplau, 1982; Slater, 1976 citado por Perlman & Peplau, 1982). 

Para os teóricos da teoria da privacidade, a solidão ocorre quando o indivíduo não 

tem uma relação interpessoal com a privacidade necessária a uma comunicação 

satisfatória (Derlega & Margulis, 1982 citado por Perlman & Peplau, 1982).  

De acordo com a teoria geral dos sistemas, a solidão pode funcionar como um 

mecanismo de feedback, que ajuda o indivíduo ou a sociedade a manter um nível 

desejado de contacto humano (Peplau & Perlman, 1982). Apesar de reconhecer a 

natureza dolorosa da experiência da solidão, Flanders (1982, citado por Perlman & 

Peplau, 1982) salienta, igualmente, que esse mecanismo de feedback contribui para o 

bem-estar do indivíduo, bem como da sociedade. 

Atualmente existem duas abordagens teóricas que prevalecem na produção 

científica neste período do ciclo da vida: a abordagem cognitiva e a perspetiva 

interacionista. Para Perlman e Peplau (1981), principais defensores da teoria dos 

processos cognitivos, a solidão é uma experiência desagradável que ocorre quando a 

rede de relações sociais do indivíduo apresenta um défice significativo, quer 

quantitativa quer qualitativamente. Assim, a solidão ocorre quando o indivíduo está 

insatisfeito com as relações sociais existentes, na medida em que os contactos sociais 

são restritos e menos satisfatórios em relação ao seu desejo (Neto, 1992). Contudo, 

constatamos que os teóricos da perspetiva cognitiva assumem a solidão como uma 

experiência unidimensional, que apenas varia na sua intensidade e que afeta 

simultaneamente todos os aspetos do funcionamento humano (interpessoal, social, 

cultural e psicológico) (Peplau & Perlman, 1982; Russell, 1982).  

De forma a ultrapassar esta limitação conceptual, Weiss (1973), autor da 

perspetiva interacionista, concebe a solidão como uma experiência multidimensional, 

com diferentes causas e manifestações. Deste ponto de vista, a solidão resulta não 
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apenas de fatores situacionais ou de personalidade, mas da interação de ambos os 

fatores.  

Para Weiss (1973) o ser humano tem uma necessidade básica de intimidade, de 

contacto, de vinculação. Neste sentido, e com base na teoria de vinculação de Bowlby, 

Weiss (1974 citado por Russell, Cutrona, Rose, & Yurko, 1984) identificou seis funções 

relacionais associadas à solidão: vinculação (proporcionada pelo companheiro - o 

indivíduo sente-se seguro e protegido na relação); integração social (proporcionada por 

uma rede de relacionamentos sociais, na qual os indivíduos partilham interesses e 

preocupações); prestação de cuidados (advém dos relacionamentos em que o indivíduo 

se sente responsável pelo bem-estar do outro); reconhecimento pessoal (quando as 

competências e capacidades do indivíduo são reconhecidas pelo outro); aliança segura 

(ocorre quando o indivíduo pode contar com a ajuda do outro, em qualquer 

circunstância); e orientação (quando as relações são constituídas por pessoas de 

confiança e com autoridade, de tal modo que podem dar conselhos e prestar auxílio). 

Deste modo, a solidão surge quando a relação não é capaz de satisfazer a totalidade das 

funções relacionais (Weiss, 1973). 

Partindo do pressuposto que existem diferentes relações interpessoais e que essas 

mesmas relações devem satisfazer diferentes funções relacionais, Weiss (1973) formula 

uma tipologia que distingue dois tipos de solidão: a solidão emocional e a solidão 

social. Quanto à solidão emocional, ela vivencia-se face à ausência ou à perda de uma 

relação íntima, emocional e vinculativa, onde o indivíduo se possa sentir aceite, seguro 

e compreendido. Esta é geralmente relacionada com as relações românticas e familiares. 

Com isto, para este teórico, os indivíduos que se divorciaram recentemente, que estão 

viúvos ou que terminaram um relacionamento de namoro, devem experienciar este tipo 

de solidão. Sendo que esta forma de solidão apenas pode ser remediada pela integração 

de um outro vínculo emocional ou pela reintegração do elo perdido. A solidão social, 

por sua vez, surge quando há perceção de falha na rede de relações sociais do indivíduo, 

levando a que este experiencie sentimentos de exclusão, marginalidade e aborrecimento. 

Os indivíduos que se mudaram para um novo ambiente social (por exemplo, para uma 

nova cidade, trabalho ou colegas) podem experienciar solidão social. 

Embora ambos os tipos de solidão sejam conceptualmente diferentes, podem 

ocorrer de forma simultânea, não sendo possível, no entanto, que os défices 
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percecionados numa forma de solidão sejam compensados por outro tipo de relação. 

Isto é, o facto de uma pessoa possuir uma rede de apoio satisfatória não a impede de 

sentir solidão emocional devido à ausência de uma relação de intimidade (Bastos, 2005; 

Weiss, 1973). Por esta razão, a distinção entre a solidão emocional e a solidão social 

assume extrema relevância quando estudamos os adultos mais velhos, pois à medida 

que os anos avançam aumenta a perda de membros da rede social, causada pela morte 

destes, como foi referido anteriormente e, por sua vez, diminui a probabilidade de ter ou 

encontrar uma relação íntima. Portanto, pode incrementar, em particular, a incidência e 

prevalência da solidão emocional (Luanaigh & Lawlor, 2008). Por este motivo, parece 

pertinente compreender, no presente estudo, a solidão como uma experiência 

multidimensional, dado os diferentes contextos em que ocorre e pelas diferentes causas 

que lhe subjaz.  

Apesar das divergências na conceptualização da solidão, constata-se nas várias 

definições supra-referidas, a existência de três aspetos comuns a todas as correntes 

teóricas. Como refere Perlman e Peplau (1982), a solidão (1) resulta de défices nos 

relacionamentos sociais do indivíduo, (2) é percecionada como um fenómeno subjetivo, 

não sendo sinónimo de isolamento, pois um indivíduo pode sentir-se sozinho no meio 

da multidão ou pode estar sozinho e não se sentir solitário e (3) é uma experiência 

desagradável e angustiante. 

 

 

1.2.1. Correlatos da Solidão 

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento da investigação científica no que 

concerne aos correlatos da solidão em adultos mais velhos (Dahlberg & McKee, 2014). 

Os estudos empíricos têm evidenciado que existem variáveis que contribuem para a 

aumentar ou constituem mesmo fatores protetores na experiência da solidão. De entre 

um alargado conjunto de variáveis sociodemográficas, os estudos neste âmbito 

destacam, como as mais exploradas a idade, o género, o estado civil e o estatuto 

socioeconómico. Por seu turno, as variáveis psicossociais mais analisadas são a saúde e 

os contactos sociais. 

No que diz respeito às variáveis sociodemográficas, nomeadamente, a idade, os 

estudos apontam que a associação entre estas duas variáveis, solidão e anos de vida, são 
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inconclusivas. Isto porque enquanto alguns estudos concluíram que a solidão aumenta 

na velhice, principalmente na faixa etária dos adultos velhos (pessoas entre 75 e 80 

anos) e dos adultos mais velhos (pessoas com 80 ou mais anos) (Dean, 1962;  Dykstra et 

al., 2005; Ferreira-Alves, Magalhães, Viola, & Simoes, 2014; Pinquart & Sörensen, 

2001), outro revela que a solidão não aumenta entre a população idosa (Holmén & 

Furukawa, 2002). Para Ferreira-Alves, Magalhães, Viola, e Simoes (2014) não é a 

idade, por si só, que influencia os idosos a experienciarem solidão, mas os fatores 

relacionados com a idade, tais como a viuvez ou as alterações ao nível da autonomia 

funcional. 

Tal como na variável idade, não existem evidências concludentes em relação à 

associação entre o género e a solidão. Se alguns estudos indicam que as mulheres 

experienciam significativamente maiores níveis de solidão do que os homens (Dykstra, 

et al., 2005; Ferreira-Alves et al., 2014; Pinquart & Sörensen, 2001; Savikko, Routasalo, 

Tilvis, Strandberg, & Pitkälä, 2005), outros apontam várias razões para estas diferenças 

de género serem encontradas, nomeadamente, a medida utilizada para avaliar a solidão 

(Neto, 1992), e serem confundidas com outras variáveis, como por exemplo haver uma 

maior probabilidade das mulheres ficarem expostas à viuvez devido a terem uma maior 

esperança de vida (Luanaigh & Lawlor, 2008) e, ainda, as mulheres verbalizarem os 

seus sentimentos mais espontaneamente que os homens (Tijhuis, De Jong-Gierveld, 

Feskens, & Kromhout,1999 citado por Pinquart & Sörensen, 2001). 

Outra variável de natureza sociodemográfica diz respeito ao estado civil. O ser 

casado já tinha sido assinalado por Weiss (1973) como um dos fatores protetores na 

experiência da solidão, na medida em que uma relação íntima proporciona bem-estar e 

segurança ao indivíduo. Mais recentemente os estudos empíricos confirmaram que o ser 

casado está associado a baixos níveis de solidão, sendo este resultado consistente em 

diversas culturas. Ao invés, a viuvez é considerada um forte preditor de solidão, pois a 

perda do cônjuge faz com que haja uma perda de um vínculo emocional (Chen & 

Feeley, 2014; Dahlberg & McKee, 2014; Dykstra et al., 2005; Ferreira-Alves et al., 

2014; Holmén & Furukawa, 2002; Losada et al., 2012; Nicolaisen & Thorsen, 2014; 

Savikko et al., 2005; Sundström, Fransson, Malmberg, & Davey, 2009). Assim, os 

adultos mais velhos solteiros, divorciados e viúvos experienciam mais solidão que os 

casados (Weiss, 1973). 
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Relativamente ao estatuto socioeconómico, Pinquart e Sörensen (2001) 

concluíram que os indivíduos com baixo estatuto socioeconómico experienciam mais 

solidão, isto porque têm menos oportunidades e recursos disponíveis capazes de 

compensar a vivência de estar só (por exemplo, uso de oportunidades sociais 

comerciais). 

Quanto às variáveis psicossociais, nomeadamente a saúde, Savikko, Routasalo, 

Tilvis, Strandberg, e Pitkälä (2005), concluíram que o declínio na saúde é um forte 

preditor da experiência de solidão. Smith (2012) refere, a este propósito, que a 

diminuição da mobilidade e a perda de visão e/ou audição podem reduzir a capacidade 

do adulto mais velho em manter os laços sociais e, assim, contribuir para que este 

experiencie solidão. 

Por último, relativamente aos contactos sociais, os estudos indicam que existe 

uma forte associação entre estes e a solidão. As alterações na rede de apoio social, tais 

como o acesso limitado à rede social, a insatisfação com os contactos sociais e a 

ausência de amigos, contribuem para que os idosos experienciem solidão (Dykstra et al., 

2005; Losada et al., 2012; Savikko et al., 2005). Pinquart e Sörensen (2001) concluíram, 

ainda, que a qualidade dos contactos sociais se associa mais fortemente à solidão do que 

a quantidade, pelo facto de que os aspetos da qualidade de uma relação insatisfatória 

(por exemplo, não se sentir compreendido ou não ter confidentes), bem como o nível de 

apoio emocional são mais determinantes na experiência da solidão. 

 

 

1.3. Bem-estar Subjetivo 

O crescente interesse da ciência psicológica pelos aspetos positivos do 

funcionamento psicológico levou a que assistíssemos, nos últimos anos, a uma 

proliferação de estudos nesta área. Domínios como os traços ou as disposições pessoais 

e os estados ou as vivências subjetivas passaram a ser comtemplados pelos 

investigadores científicos como sendo elementos essenciais na construção da psicologia 

positiva. É neste contexto que emergem conceitos como a felicidade, o otimismo, a 

determinação pessoal, as emoções positivas, as emoções negativas e o bem-estar (Novo, 

2000).  
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Atualmente, as conceções científicas mais proeminentes sobre o bem-estar no 

campo psicológico podem ser organizadas, segundo Ryan e Deci (2001), em duas 

perspetivas: o bem-estar psicológico e o bem-estar subjetivo.  

O bem-estar psicológico surgiu no final dos anos 80 com Carol Ryff e está 

baseado no pensamento clássico desenvolvido por Aristóteles, relativo à tradição 

eudaimónica - centrada na auto-realização, crescimento pessoal e busca de excelência 

(Ryan & Deci, 2001). Assim, o bem-estar psicológico é definido como um conceito 

multidimensional que integra seis dimensões do funcionamento psicológico positivo na 

vida adulta: aceitação de si, relações positivas com os outros, domínio do meio, 

crescimento pessoal, objetivos na vida e autonomia (Ryff, 1989). 

O modelo do bem-estar subjetivo, por seu turno, sustenta-se na tradição hedónica 

- centrada no prazer ou felicidade (Ryan & Deci, 2001). Assente nesta visão filosófica 

da antiguidade, podemos considerar que os primórdios do interesse pelo referido 

conceito remontam ao século XVIII, durante o iluminismo. Período este em que se 

entendia que o propósito da existência da humanidade era a própria vida e, nesse 

sentido, conceitos como a felicidade e o desenvolvimento pessoal tornaram-se aspetos 

centrais da sociedade (Galinha & Ribeiro, 2005). Só a partir da década de 60 do século 

XX surgiram outras heranças históricas que contribuíram para a consistência do 

conceito, nomeadamente, o grande contributo da tese de Wilson, em 1960, ao estudar 

pela primeira vez o domínio do bem-estar tal como hoje o conhecemos (Diener, Suh, 

Lucas, & Smith, 1999). Até então, o bem-estar subjetivo era caraterizado como um 

conceito abrangente e conceptualmente difuso, dado ser utilizado com pouca precisão 

em termos conceptuais e operacionais (Andrews & Robinson, 1991). Deste modo, 

vários investigadores apelaram à necessidade de integração e delimitação do conceito. 

Entre eles destaca-se Ed Diener que surge como um dos principais investigadores e 

sistematizadores no domínio do bem-estar subjetivo. 

Para Diener (2000), o conceito do bem-estar subjetivo reflete a avaliação subjetiva 

que as pessoas fazem acerca das suas próprias vidas, ou seja, o indivíduo é a pessoa 

mais indicada para expressar aquilo que pensa e sente acerca da sua vida. Sendo assim, 

não deverão ser os critérios externos, fixados por investigadores, que definem o que é 

realmente importante nas suas vidas. Estas avaliações, de acordo com esta perspetiva, 
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incluem as suas experiências emocionais, positivas e negativas e, ainda, valores, 

necessidades e crenças pessoais (Diener & Lucas, 2000).  

Assim, o bem-estar subjetivo é entendido como um conceito multidimensional 

composto estruturalmente por duas componentes distintas, a componente afetiva, 

constituída pelo afeto positivo e negativo, e a componente cognitiva que se refere à 

satisfação com a vida (Diener, 1984). 

 

 

1.3.1. Componentes do Bem-estar Subjetivo 

A componente cognitiva do bem-estar subjetivo refere-se à satisfação com a vida, 

na qual o indivíduo faz um juízo global acerca da satisfação com a sua própria vida. Por 

sua vez, este conceito pode contemplar vários domínios específicos da vida como o 

amor, o casamento, o trabalho, a amizade, entre outros (Diener, Suh, & Oishi, 1997). 

A componente afetiva representa a avaliação de cada indivíduo relativamente às 

suas experiências emocionais, positivas e negativas. Tal como na satisfação com a vida, 

estes componentes afetivos podem ser subdivididos em domínios mais específicos, 

sendo o afeto positivo referente a emoções como alegria, orgulho, interesse e afeição e, 

por outro lado, o afeto negativo associa-se a emoções tais como tristeza, raiva, 

ansiedade, culpa e vergonha (Diener et al., 1997). Contudo, constata-se que ainda não 

existe um consenso absoluto, entre os investigadores, acerca da relação entre o afeto 

positivo e o afeto negativo. Apesar disso, a maioria dos estudos suporta a ideia de que 

estes dois tipos de afeto são independentes (e.g., Lucas, Diener, & Suh, 1996). A este 

propósito, Diener (2000) afirma que de facto o afeto positivo e o negativo devem ser 

analisados e estudados separadamente, como dimensões independentes, pois ambas são 

componentes importantes do bem-estar subjetivo, uma vez que o bem-estar positivo não 

se constitui apenas pela ausência de mal-estar. Razão pela qual medir o afeto positivo e 

o negativo em separado permite geralmente tirar conclusões distintas relativamente aos 

determinantes e consequências destes dois tipos de afeto.  

Assim, para que o indivíduo experiencie um nível de bem-estar subjetivo 

adequado, este deve manter um elevado nível de satisfação com a vida, bem como um 

elevado nível de afeto positivo e um baixo nível de afeto negativo (Diener et al., 1997). 
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Do mesmo modo, as investigações têm demonstrado que as duas componentes 

mais globais do bem-estar subjetivo (cognitiva e afetiva), embora se correlacionem 

substancialmente, devem ser estudadas individualmente (Diener et al., 1999). Com isto, 

Diener, Suh, e Oishi (1997) defendem que o bem-estar subjetivo deve ser estruturado de 

modo a que os três componentes (satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo) 

formem um fator global ou constituam variáveis inter-relacionadas. 

Nesse sentido, ao longo dos anos têm surgido vários modelos explicativos no 

estudo do bem-estar subjetivo. No entanto, por impossibilidade de expôr todas as teorias 

existentes na literatura científica, o presente estudo procurará salientar aquelas que 

parecem ser as mais consensuais entre os investigadores e que, de igual forma, têm 

contribuído significativamente para a compreensão deste conceito. 

 

 

1.3.2. Teorias do Bem-estar Subjetivo  

As duas primeiras teorias explicativas no estudo do bem-estar subjetivo foram a 

perspetiva base-topo (bottom-up) e a perspetiva topo-base (top-down). Como 

mencionado anteriormente, foi a tese de Wilson, em 1960, que deu início à investigação 

acerca do bem-estar subjetivo. Como tal, estas duas perspetivas já estavam patentes na 

sua tese, ao estudar a relação entre Satisfação e Felicidade (Galinha, 2008).  

A perspetiva base-topo (bottom-up) assume que a satisfação imediata das 

necessidades gera felicidade e, pelo contrário, que as necessidades persistentes, não 

satisfeitas, geram infelicidade (Wilson, 1967). Ou seja, o indivíduo considera a 

experiência subjetiva de bem-estar como o resultado do somatório de vários momentos 

prazerosos e desagradáveis (Diener, 1984). Neste contexto, são as circunstâncias de 

vida, como as condições de vida materiais, as conjunturas sociais, políticas e culturais e 

os eventos de vida que vão influenciar a perceção do indivíduo. Portanto, o indivíduo 

que tem maior bem-estar é o que experiencia mais situações positivas e agradáveis 

(Diener & Ryan, 2009; Galinha, 2008). Por outro lado, a perspetiva topo-base (top-

down) postula que o grau de realização das necessidades, requeridas para produzir 

satisfação, depende do nível de adaptação das aspirações do indivíduo, as quais são 

influenciadas pelas experiências do passado, pelas comparações com os outros, pelos 

valores pessoais e por outros fatores (Wilson, 1967). Isto é, assume que os indivíduos 
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possuem uma pré-disposição interna para interpretar as experiências de vida de forma 

mais positiva ou negativa. Nesta perspetiva, são as determinações individuais como o 

estado afetivo, as emoções positivas ou negativas ou os traços afetivos (a personalidade) 

que vão influenciar a maneira como o indivíduo perceciona e avalia as situações. Deste 

modo, um indivíduo será mais feliz se interpretar e experienciar os eventos de vida de 

forma mais positiva (Diener & Ryan, 2009; Galinha, 2008). 

Assim, a primeira perspetiva procura estudar os fatores externos e situacionais do 

bem-estar subjetivo, ao passo que a segunda diz respeito à influência dos fatores 

internos do indivíduo (Galinha, 2008). 

Mais recentemente, o desafio que se coloca é a integração destas duas perspetivas 

num modelo dinâmico e explicativo do bem-estar subjetivo. Ou seja, desenvolver um 

modelo holístico que possibilite considerar a influência conjunta dos determinantes 

contextuais e situacionais da vida do indivíduo e, também, dos determinantes 

intraindividuais no bem-estar subjetivo. Neste sentido, começam a surgir algumas 

teorias integrativas, como por exemplo a teoria do equilíbrio dinâmico que integra a 

relação de ambas as influências para compreender a experiência subjetiva do bem-estar 

(Galinha, 2008). 

 

 

1.3.3 Variáveis associadas ao Bem-estar Subjetivo  

Como vimos, quer os fatores sociodemográficos quer os intraindividuais assumem 

um papel determinante na compreensão e explicação do bem-estar subjetivo, o que os 

leva a ser alvo de estudo por vários investigadores desde há várias décadas. Destes 

fatores, a investigação empírica evidencia como os mais frequentemente analisados a 

idade, o género, o estado civil, o estatuto socioeconómico e, ainda, no que concerne às 

variáveis psicossociais destaca a saúde, os relacionamentos sociais e a personalidade. 

A investigação científica inicial assumiu que as variáveis sociodemográficas 

explicariam as diferenças no bem-estar subjetivo, pelo que os investigadores 

procuraram identificar quais as variáveis que estavam associadas às pessoas que 

experienciam maiores níveis de bem-estar (Galinha, 2008).  
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Relativamente à variável idade, parece ainda não existir um consenso em relação à 

associação entre esta e o bem-estar subjetivo. De acordo com a literatura, o primeiro 

estudo desenvolvido no âmbito da influência da idade no bem-estar do indivíduo 

revelou que os jovens são mais felizes comparativamente aos adultos mais velhos 

(Wilson, 1967). Diener, Suh, Lucas, e Smith (1999) encontraram resultados similares e 

justificam que estes resultados se devem à maior disponibilidade de recursos dos mais 

jovens. As investigações mais recentes contrariam as conclusões anteriores, 

nomeadamente Pinquart e Sörensen (2000), que afirmam que o bem-estar subjetivo não 

diminui à medida que o indivíduo se aproxima da velhice. De facto, isto contraria os 

estereótipos vigentes de que os adultos de idade avançada experienciam menor bem-

estar subjetivo em relação aos mais jovens. Mais especificamente, as evidências 

empíricas indicam que a satisfação com a vida não diminui com a idade, pois à medida 

que se envelhece a capacidade de adaptação melhora. Por outro lado, a afetividade 

positiva diminui com a idade e a afetividade negativa aumenta ou mantém-se 

relativamente estável (Diener & Suh, 1998; Diener et al., 1999; Pinquart, 2001). 

Em relação à variável sociodemográfica género, os resultados empíricos indicam 

que a associação entre estas duas variáveis são inconclusivas. Todavia, as ligeiras 

diferenças encontradas apontam para que os homens são mais felizes e, por outro lado, 

as mulheres experienciam mais afetos negativos (Diener, 1994). Outros estudos revelam 

que as mulheres experienciam emoções mais intensas (negativas e positivas), referindo 

mais frequentemente os extremos nas escalas de afeto do bem-estar (Diener et al., 1999; 

Diener & Ryan, 2009). Diener (1994) refere, a este respeito, que esta diferença pode ser 

devida aos papéis sociais atribuídos a cada um dos géneros, pois a expressão emocional 

é mais tolerada nas mulheres. 

Outro fator de natureza sociodemográfica diz respeito ao estado civil. Os estudos 

concluíram que o casamento se associa positivamente com o bem-estar subjetivo, na 

medida em que as pessoas casadas são mais felizes do que as não casadas, sejam elas 

solteiras, viúvas ou divorciadas, ainda que existam algumas diferenças entre os géneros 

(Diener et al., 1999; Diener, 2000; Diener, Lucas, & Oishi, 2002; Wilson, 1967). 

Quanto ao estatuto socioeconómico, Pinquart e Sörensen (2000) concluíram que o 

rendimento é um forte preditor do bem-estar subjetivo na idade adulta avançada, dado 
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que os idosos com rendimentos mais elevados estão mais satisfeitos com a vida e 

também são os mais felizes. 

No que diz respeito às variáveis psicossociais, nomeadamente à saúde, os estudos 

revelam que a saúde subjetiva (perceção que o indivíduo tem acerca da sua saúde física) 

se associa fortemente com o bem-estar subjetivo. Isto porque os indivíduos saudáveis 

são mais felizes comparativamente àqueles que têm problemas de saúde (Diener et al., 

1999; Simões et al., 2000; Wilson, 1967).  

Da relação entre os contactos sociais e o bem-estar subjetivo, Pinquart e Sörensen 

(2000) concluíram que a qualidade dos relacionamentos sociais são um forte preditor do 

bem-estar subjetivo nos adultos mais velhos. De facto, a qualidade da interação com os 

amigos (por exemplo, o suporte emocional) é mais determinante na qualidade de vida 

do idoso do que a quantidade desses contactos (por exemplo, o tamanho da rede social 

ou a frequência dos contactos sociais).  

No entanto, as variáveis sociodemográficas têm evidenciado efeitos reduzidos na 

explicação da variância no bem-estar subjetivo. Os fatores sociodemográficos como 

idade, género, estado civil, rendimentos, etnia e nível educacional são frequentemente 

invocados, mas, na realidade, apenas têm explicado cerca de 10% da variância nas 

medidas de bem-estar (Andrews & Withey, 1976 citado por Andrews & Robinson, 

1991; Diener, 1984; Diener, Oishi, & Lucas, 2003). 

Deste modo, os investigadores começaram a explorar fatores de natureza mais 

intraindividual. É neste contexto que vários investigadores defendem que a 

personalidade tem uma forte influência na experiência do bem-estar subjetivo (DeNeve 

& Cooper, 1998; Diener, 2000; Diener et al., 1999; Diener et al., 2003; Costa & 

McCrae, 1980; Galinha, 2008; Novo, 2000; Myers & Diener, 1995). Para Diener 

(2000), isto deve-se, em parte, à forma como as pessoas se adaptam às circunstâncias de 

vida, sejam elas boas ou más. Os estudos empíricos neste âmbito têm demonstrado que 

os traços de personalidade do indivíduo são dos fatores que mais fortemente 

influenciam o bem-estar subjetivo. Sendo assim, quando os investigadores têm por base 

o modelo dos cinco fatores (Big Five Model), de modo a relacionar as cinco principais 

dimensões da personalidade, nomeadamente a extroversão, amabilidade, 

conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência, com o bem-estar subjetivo, 

concluem que o traço extroversão é um forte preditor de afeto positivo, enquanto o traço 



17 
 

neuroticismo prediz o afeto negativo (Costa & McCrae, 1980; DeNeve & Cooper, 1998; 

Isaacowitz & Smith, 2003). 

Atualmente constata-se que a ênfase na personalidade não se limita apenas aos 

traços de personalidade. Na verdade, fatores como o temperamento, a capacidade de 

adaptação, as metas pessoais e, ainda, os valores, disposições e crenças pessoais 

constituem foco de interesse para vários investigadores no domínio do bem-estar 

subjetivo, os quais afirmam que estas desempenham um papel fundamental na 

compreensão do bem-estar subjetivo. Assim, o interesse atual orienta-se para a 

compreensão dos processos subjacentes ao bem-estar subjetivo (Diener, 2000; Novo, 

2000). 

Destes fatores intraindividuais, a literatura científica salienta as metas pessoais 

como sendo um fator importante que promove o bem-estar subjetivo (Simões et al., 

1999; Simões et al., 2000; Novo, 2000). A este respeito, Diener (2000) refere que o 

facto de o indivíduo ter objetivos de vida definidos, que sejam alcançáveis, e que tenha 

recursos para os alcançar, fazendo progressos relativamente a esses objetivos, se revela 

importante para o bem-estar subjetivo. Diener e Lucas (2000) acrescentam a estas 

evidências empíricas que o valor que se coloca sobre os objetivos e o grau de esforço 

que estes requerem para serem alcançados tendem a ser associados ao afeto positivo, ao 

passo que o conflito entre os objetivos e a ambivalência face a esses mesmos objetivos 

tende a ser associada ao afeto negativo. 

 

 

1.4. Meio ecológico 

A ciência psicológica tem evidenciado que o envelhecimento não se reduz apenas 

à dimensão biológica ou à dimensão social, é também um fenómeno ecológico. De 

facto, todas as experiências vivenciadas pelos adultos mais velhos devem ser 

compreendidas no contexto do meio ambiente onde este está inserido e no momento 

sócio-histórico em que ocorrem (Duarte Silva, 2005). 

Como refere Sequeira e Silva (2002), “muitas são as formas de se ser velho” 

(p.506), o que nos leva a constatar que o envelhecimento é um processo heterogéneo 

que ocorre de forma diferente de idoso para idoso, o que faz com que cada idoso 

carregue consigo a sua própria história de vida, determinada quer pelo seu património 
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genético quer pelo seu património psicossocial, mas, de igual forma, determinada pelo 

contexto onde o idoso se insere, de tal modo que este desempenha um papel importante 

na compreensão dos diferentes padrões de envelhecimento.  

Todas as mudanças que vão sendo experienciadas pelo adulto mais velho podem 

ser atenuadas ou potenciadas pelo contexto onde este está inserido. Como consequência, 

torna-se fundamental estudar a influência do contexto na experiência do envelhecer, na 

medida em que só a partir da análise transacional da unidade ecológica pessoa/ambiente 

é que é possível compreender os idosos que vivem em diferentes cenários, sendo que 

cada cenário ambiental dita, de forma única, a experiência do envelhecimento (Sequeira 

& Silva, 2002). 

Com base nesta linha de pensamento surgiram várias teorias ecológicas, entre elas 

a literatura destaca o modelo ambiental de Lawton e Nahemow (1973) como sendo uma 

das teorias que mais contribuiu para a abordagem da relação entre pessoa idosa e 

ambiente. Para Lawton e Nahemow (1973), o comportamento apenas pode ser 

entendido em função da dinâmica da interação entre a pessoa e o ambiente, sendo que a 

Satisfação de Vida resulta da eficaz interação do indivíduo com o meio onde vive. De 

acordo com esta perspetiva, a interação entre um nível de competência elevado e 

determinados níveis de pressão pode resultar num comportamento desadaptado, 

associado à afetividade negativa. Pelo contrário, um nível de competência muito baixo 

associado a determinados valores de pressão ambiental pode promover um 

comportamento adaptado e um afeto positivo.  

Segundo Rowles (1984 citado por Sequeira & Silva, 2002), os meios rurais são 

contextos privilegiados de envelhecimento devido ao facto do contexto físico 

permanecer estável durante longos períodos de tempo, sendo as mudanças 

implementadas gradualmente; o ritmo de vida mais lento, mais favorável aos idosos 

cujos tempos de reação possam estar lentificados; existência de uma maior estabilidade 

populacional, proporcionando a manutenção dos laços afetivos, maior rede social, maior 

apoio emocional prático e psicológico. Ainda, o contexto rural promove o sentido de 

identidade, o sentimento de ser-se conhecido, pois existe a promoção de redes 

relacionais onde cada indivíduo conhece os nomes, vida e saúde dos outros membros da 

comunidade, reduzindo o potencial perigo de anonimato e alienação. Ao passo que, para 

muitos idosos, a vida nos meios urbanos provoca um insuficiente suporte social, as 
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redes sociais são mais frágeis e não têm qualquer visibilidade social, os idosos poderão 

ser marginalizados e desprezados (Fonseca, 2005). As atitudes face ao próprio 

envelhecimento são significativamente mais negativas nos idosos urbanos em relação 

aos idosos rurais. Os idosos rurais são mais ativos, mais autónomos e têm maior suporte 

social (Sequeira & Silva, 2002). 

 

 

1.5 Interseção entre Meio ecológico, Solidão e Bem-estar 

Subjetivo  

Alguns estudos empíricos têm sido realizados com o objetivo de analisar a relação 

entre o meio ecológico, a solidão e o bem-estar subjetivo nos adultos de idade avançada.  

Atendendo à forma como o meio ambiente influencia a experiência subjetiva da 

solidão, os estudo empíricos concluíram que a associação entre estas duas variáveis são 

inconclusivas. Isto porque enquanto o estudo de Ferreira-Alves et al. (2014) conclui que 

os idosos que vivem em meio urbano experienciam mais solidão do que aqueles que 

vivem em meio rural, um estudo de Savikko et al. (2005) conclui que os idosos que 

vivem em meio rural experienciam mais solidão comparativamente àqueles que vivem 

nas cidades. Para Paúl, Fonseca, Martín, e Amado (2003), os idosos portugueses que 

vivem em meio rural experienciam menos solidão porque possivelmente têm uma maior 

rede de apoio social, o que propicia que os contactos sociais sejam mais frequentes e 

significativos. 

Tal como na associação entre o meio ecológico e a solidão, não existem 

evidências concludentes em relação à associação entre o meio ecológico e o bem-estar 

subjetivo. Se por um lado o estudo de Fonseca, Paúl, e Martin (2008) evidencia que não 

existem diferenças significativas em relação à satisfação com a vida entre os idosos 

rurais e os idosos urbanos, outro estudo conclui que os idosos que vivem em meio rural 

estão mais satisfeitos com a vida do que aqueles que vivem em meio urbano (Paúl, 

Fonseca, Martín, & Amado, 2003). De acordo com Paúl et al. (2003), tal poder-se-á 

dever ao facto de os idosos que vivem em meio rural compensarem a elevada carência 

material com os relacionamentos sociais. 
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Por último, sobre a relação entre a solidão e o bem-estar subjetivo, os estudos 

concluíram que a solidão é um forte preditor da satisfação com a vida nos adultos mais 

velhos, na medida em que quanto maior é a solidão experienciada menor é a satisfação 

com a vida, sendo este resultado consistente em diversas culturas (Bowling, Edelmann, 

Leaver, & Hoekel, 1989; Koc, 2012; Monteiro & Neto, 2006; Paúl, 1992; Schumaker, 

Shea, Monfries, & Groth-Marnat, 1993; Simões et al., 2003;). Simões et al. (2003) 

acrescentam, ainda, que a afetividade positiva diminui e, por outro lado, a afetividade 

negativa aumenta. 

 

Como vimos, ao longo da contextualização teórica, com o avançar da idade os 

idosos ficam mais expostos às perdas inerentes ao processo de envelhecimento, 

nomeadamente, diminuição da autonomia funcional, perda de membros da rede social e 

perda do cônjuge. As perdas ocorridas poderão aumentar a vulnerabilidade do idoso a 

experienciar solidão e, consequentemente, a interferir com a qualidade de vida e o bem-

estar. É neste âmbito que o meio ambiente assume extrema relevância, dado que as 

mudanças experienciadas no decurso do envelhecimento poderão ser atenuadas ou 

potenciadas pelo contexto onde o adulto mais velho está inserido. Por este motivo, surge 

como de particular interesse estudar a influência do meio ecológico na experiência da 

solidão e no bem-estar subjetivo em adultos mais velhos. 
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Capítulo 2. Objetivos e Hipóteses do Estudo  

 

A presente investigação tem como objetivo geral explorar a influência do meio 

ecológico sobre a experiência da solidão e do bem-estar subjetivo, numa amostra de 

adultos mais velhos, integrados na comunidade.  

Os objetivos específicos do estudo e as respetivas hipóteses são os seguintes: 

 

Objetivo Específico 1: Caraterizar a amostra de adultos mais velhos quanto à 

experiência da solidão e ao bem-estar subjetivo. 

 

 

Objetivo Específico 2: Comparar a experiência da solidão tendo em conta o meio 

ecológico (urbano vs. rural). 

Hipótese 1: Espera-se que os idosos que vivem em meio urbano experienciem 

mais solidão do que aqueles que vivem no meio rural. 

 

 

Objetivo Específico 3: Comparar a experiência da componente cognitiva do constructo 

de bem-estar subjetivo (satisfação com a vida) em função do meio ecológico (urbano vs. 

rural). 

Hipótese 2: Prevê-se que os idosos que vivem em meio rural estejam mais 

satisfeitos com a vida do que aqueles que vivem no meio urbano. 

 

 

Objetivo Específico 4: Comparar a experiência da solidão tendo em conta o estado civil. 

Hipótese 3: Espera-se que os indivíduos casados experienciem menos solidão do 

que os solteiros, os viúvos e os divorciados. 
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Objetivo Específico 5: Analisar a relação entre a solidão experienciada e as variáveis 

psicossociais. 

Hipótese 4a: Espera-se que os indivíduos com uma pior classificação do seu 

estado de saúde atual experienciem mais solidão. 

Hipótese 4b: Prevê-se que os indivíduos que estejam menos satisfeitos com a 

qualidade dos seus contactos sociais experienciem mais solidão. 

 

 

Objetivo específico 6: Analisar a relação entre o bem-estar subjetivo e as variáveis 

sociodemográficas e psicossociais. 

Hipótese 5a: Prevê-se que os indivíduos com maior satisfação com a sua situação 

económica atual apresentem um maior bem-estar subjetivo.  

Hipótese 5b: Espera-se que os indivíduos com uma melhor classificação do seu 

estado de saúde atual experienciem um maior bem-estar subjetivo. 

Hipótese 5c: Prevê-se que os indivíduos que estejam mais satisfeitos com a 

qualidade dos seus relacionamentos sociais apresentem um maior bem-estar subjetivo. 

 

 

Objetivo Específico 7: Analisar a relação entre a solidão e a componente cognitiva do 

constructo de bem-estar subjetivo (satisfação com a vida).  

Hipótese 6: Espera-se que à medida que a solidão aumente haja uma diminuição 

da satisfação com a vida. 

 

 

Objetivo Específico 8: Analisar a relação entre a solidão e a componente afetiva do 

constructo de bem-estar subjetivo (afeto positivo). 

Hipótese 7: Prevê-se que à medida que a solidão aumente haja uma diminuição 

da afetividade positiva. 

 

 

Objetivo Específico 9: Analisar a relação entre a solidão e a componente afetiva do 

constructo de bem-estar subjetivo (afeto negativo). 

Hipótese 8: Prevê-se que à medida que a solidão aumente haja um aumento da 

afetividade negativa. 
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Capítulo 3. Metodologia  

 

3.1 Participantes 

A amostra do estudo foi constituída por 64 participantes de ambos os sexos, com 

idades compreendidas entre os 75 e os 85 anos (M = 80.34; DP = 3.57). 

O método de seleção da amostra foi de conveniência, sendo os participantes 

elegidos a partir da esfera relacional da investigadora. Para participar no estudo, os 

participantes tinham que ter entre 75 e 85 anos. Excluíram-se, portanto, os sujeitos que 

não estavam contemplados na referida faixa etária, os que tinham uma autonomia 

diminuída, os que tinham um défice cognitivo evidente e, ainda, os que residiam em 

meio institucional. No Quadro 1 apresentam-se alguns dos dados sociodemográficos e 

psicossociais da amostra em estudo. 

 

Quadro 1 

Caraterização sociodemográfica e psicossocial da amostra em estudo (frequências e 

percentagens) 

Caraterística Frequências Percentagens 

Sexo   

Masculino 25 39.1 

Feminino 39 60.9 

Meio ecológico   

Urbano 32 50.0 

Rural 32 50.0 

Estado Civil   

Solteiro (a) 5 7.8 

Casado (a) 18 28.1 

Viúvo (a) 35 54.7 

Divorciado (a) 6 9.4 

Escolaridade   

Ausência de escolaridade 18 28.1 

Básico incompleto 24 37.5 

Básico completo 18 28.1 

Curso médio 3 4.7 

Curso superior 1 1.6 

  (Continuação) 
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Quadro 1 (continuação)   

Caraterística Frequências Percentagens 

Situação económica atual   

Nada satisfatória 10 15.6 

Pouco satisfatória 11 17.2 

Satisfatória 42 65.6 

Muito satisfatória 1 1.6 

Relações de amizade 

(qualidade) 

  

Nada satisfatória 3 4.7 

Pouco satisfatória 4 6.3 

Satisfatória 47 73.4 

Muito satisfatória 10 15.6 

Estado de saúde atual   

Mau 6 9.4 

Fraco 15 23.4 

Razoável 31 48.4 

Bom 12 18.8 

Nota. N = 64 
 

 

3.2 Instrumentos 

Os instrumentos utilizados no presente estudo foram os seguintes: Questionário 

sóciodemográfico; Escala de Solidão Social e Emocional (SELSA-S), originalmente 

desenvolvida por DiTommaso, Brannen, e Best (2004), traduzida e adaptada em 

Portugal por Fernandes e Neto (2009); Escala de Satisfação com a Vida (SWLS), 

originalmente desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen, e Griffin (1985), traduzida e 

adaptada em Portugal por Neto, Barros, e Barros (1990), porém, na presente 

investigação, utilizou-se a ulterior validação realizada por Simões (1992); e a Escala de 

Afetividade Positiva e Negativa (PANAS), originalmente desenvolvida por Watson, 

Clark, e Tellegen (1988), traduzida e adaptada em Portugal por Simões (1993). 

 

 

3.2.1 Questionário Sociodemográfico  

De modo a adquirir informação sociodemográfica e psicossocial mais específica 

dos participantes foi aplicado o Questionário Sociodemográfico (ver Anexo I). O 

questionário é constituído por 19 itens e permite obter informação relativamente aos 
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dados pessoais dos participantes (por exemplo, idade, género, estado civil, zona de 

residência, escolaridade e profissão), aos dados familiares (por exemplo, constituição do 

agregado familiar, apoio dos familiares e número de filhos), aos dados relativos à 

situação económica e ocupacional, às relações interpessoais e familiares, às crenças e 

práticas religiosas e à perceção do estado de saúde. 

 

 

3.2.2 Escala de Solidão Social e Emocional (SELSA-S) 

Baseada na tipologia da solidão de Weiss, apresentada na contextualização 

teórica, a SELSA-S (Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale for 

Adults) apresenta-se como um instrumento multidimensional que tem como intuito 

avaliar o nível da solidão experienciada pelo indivíduo em três contextos específicos: 

social, familiar e romântico. 

 O questionário original é composto por 37 itens e encontra-se dividido em três 

dimensões de solidão: solidão social, solidão familiar e solidão romântica. 

Posteriormente, DiTommaso et al. (2004) construíram uma versão reduzida, a SELSA-

S, dada a necessidade de poder usar uma escala mais curta em contextos de investigação 

e de clínica, mas que simultaneamente mantivesse as boas propriedades psicométricas 

da versão original.  

No presente estudo foi utilizada a versão reduzida, constituída por 15 itens 

apresentados sob a forma de afirmações e distribuídos por três subescalas - social, 

familiar e romântica, 5 itens avaliam a subescala solidão social, 4 itens avaliam a 

subescala familiar e os restantes 6 itens avaliam a subescala romântica, sendo que, em 

termos de cotação, nove dos itens são de cotação invertida. A classificação é feita 

através de uma escala de tipo Likert de 7 pontos, variando entre 1 (“Totalmente em 

desacordo”) e 7 (“Totalmente de acordo”), sendo que o 4 (“Indiferente”) corresponde a 

uma opção neutra. Quanto mais alta for a pontuação obtida na escala maior será a 

solidão experienciada pelo indivíduo. 

 Relativamente à consistência interna da escala da versão reduzida, foram obtidos  

valores de alfas de Cronbach que vão de .87 a .90, o que indica que a SELSA-S 

apresenta boas propriedades psicométricas enquanto medida multidimensional da 

solidão (DiTommaso, Brannen, & Best, 2004). 
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O estudo de adaptação do instrumento à população portuguesa revela uma 

consistência interna (coeficiente de alfa de Cronbach) de .80 para a subescala solidão 

romântica, de .71 para a subescala solidão familiar e de .71 para a subescala solidão 

social. Deste modo, a SELSA-S apresenta, da mesma forma que a versão inglesa, boas 

propriedades psicométricas, sendo pois uma medida apropriada para avaliar a solidão 

nas três dimensões (social, familiar e romântica) e, de igual forma, com utilidade, nos 

vários contextos da saúde, quer em termos de prevenção, quer em termos de intervenção 

psicológica (Fernandes & Neto, 2009). 

 

 

3.2.3 Escala de Satisfação com a Vida (SWLS) 

A Escala de Satisfação com a Vida (Satisfaction With Life Scale) é um 

instrumento de autorrelato, que visa avaliar a componente cognitiva do constructo Bem-

Estar Subjetivo. Tem como objetivo avaliar o grau de satisfação do indivíduo em 

relação à sua própria vida (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). 

A SWLS foi traduzida e validada, pela primeira vez, em Portugal, por Neto, 

Barros, e Barros, em 1990. Mais tarde, Simões realizou uma ulterior validação, versão 

que será utilizada no presente estudo. De modo a tornar a escala mais acessível a outras 

populações (e.g. de outras idade e de diferentes níveis culturais), Simões (1992) 

introduziu várias alterações à primeira validação portuguesa, tais como o tornar o 

conteúdo mais compreensível para populações de nível cultural inferior e reduzir as sete 

alternativas de resposta para cinco.  

Quanto à estrutura, a SWLS é constituída por 5 itens, cujas respostas para cada 

item são dadas através de uma escala de 5 pontos, variando entre 1 (“Discordo muito”) e 

5 (“Concordo muito”), sendo que o 3 corresponde a uma posição intermédia (“Não 

concordo, Nem discordo”). A pontuação total oscila entre 5 (valor mínimo) e 25 (valor 

máximo), sendo que quanto maior for o resultado final melhor será a satisfação com a 

vida. 

A nível das caraterísticas psicométricas, os estudos têm demonstrado que a SWLS 

apresenta elevados níveis de validade (e.g. Pavot & Diener, 1993) e um coeficiente de 

consistência interna (alfa de Cronbach) de .87 (Diener et al., 1985).   
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O estudo de validação do instrumento com a população portuguesa revela um 

coeficiente de alfa de Cronbach de .77. A SWLS apresenta, igualmente, bons índices de 

validade preditiva. E, ainda, uma análise fatorial dos resultados confirmou tratar-se de 

um constructo unitário, uma vez que emergiu um único fator que explicava a maior 

parte da variância. Assim, a SWLS revela boas propriedades psicométricas para ser 

utilizada com adultos de diferentes faixas etárias (Simões, 1992). 

 

 

3.2.4 Escala de Afetividade Positiva e Negativa (PANAS) 

Com o intuito de medir a componente afetiva do constructo Bem-Estar Subjetivo, 

ou seja, a afetividade positiva (PA) e a afetividade negativa (NA), foi administrado a 

Escala de Afetividade Positiva e Negativa (Positive and Negative Affect Schedule ou 

PANAS). 

A versão original da escala é constituída por 20 itens, metade dos quais se 

destinam a medir a dimensão positiva e a outra metade a avaliar a dimensão negativa 

(Watson, Clark, & Tellegen, 1988).  

No presente estudo foi utilizada a versão elaborada por Simões (1993), composta 

por 22 itens, dos quais 11 avaliam a afetividade positiva (item exemplo “entusiasmado 

(animado)” e os restantes 11 a afetividade negativa (item exemplo “medroso(a)”). Os 

sujeitos devem classificar essa afetividade numa escala de 5 pontos, oscilando de 1 

(“Muito pouco ou nada”) a 5 (“Muitíssimo”). Dado que alguns itens da versão original 

não ficavam adequadamente traduzidos em termos de conteúdo, Simões (1993) 

acrescentou a cada dimensão um item. 

As classificações podem ter várias referências temporárias, entre elas destaca-se 

“ao dia de hoje”, a “semana passada” ou a “semana que vem”. Nas instruções da versão 

utilizada neste estudo, pede-se ao indivíduo que avalie o grau com que experienciou 

cada afeto, dizendo respeito a diferentes sentimentos e emoções, tendo como referencial 

temporal a “semana passada”. 

Cada item é cotado de 1 a 5, consoante a resposta do sujeito. Posteriormente 

somam-se, para cada uma das escala (PA e NA), todas as cotações. O somatório de cada 

escala varia então entre 11, o qual representa o mínimo, e 55, que representa o máximo. 



28 
 

Quanto maior for o resultado da escala PA, maior será o nível de afetividade positiva, 

por outro lado, quanto maior for o resultado da escala NA, maior será o nível de 

afetividade negativa. Por fim, realiza-se um somatório global a partir dos resultados nas 

duas dimensões. 

Relativamente à consistência interna da versão original, foram obtidos alfas de 

Cronbach entre .86 e .90 para a afetividade positiva e entre .84 e .87 para a afetividade 

negativa, tendo por base várias referências temporais (Watson et al., 1988).  

A validação portuguesa revela uma consistência interna (coeficiente de alfa de 

Cronbach) de .82 para o afeto positivo e de .85 para o afeto negativo e, também, revela 

alguma validade discriminante e de constructo (Simões, 1993). 

 

 

3.3 Procedimento 

Os dados foram recolhidos entre Setembro de 2014 e Fevereiro de 2015. Tal como 

foi referido anteriormente, trata-se de uma amostra de conveniência, recolhida no 

contexto dos conhecimentos da investigadora, composta por participantes com idades 

compreendidas entre 75 e 85 anos. 

Parte da amostra foi recolhida no meio rural, junto de participantes voluntários do 

Centro de dia de Avis, do Centro de dia de Ervedal e de residentes na Freguesia de 

Figueira e Barros, Distrito de Portalegre. Outra parte da amostra foi recolhida no meio 

urbano, junto de participantes voluntários do Centro Social e Paroquial São João 

Evangelista e do Centro Social e Paroquial de Penha de França, Distrito de Lisboa. À 

data de aplicação dos instrumentos, nenhum dos participantes se encontrava 

institucionalizado. 

Previamente à aplicação das provas foi entregue ao participante um documento 

referente ao consentimento informado, onde era disponibilizada informação acerca do 

propósito da investigação, da confidencialidade e anonimato no tratamento dos dados, 

da possibilidade de abandonar a participação na investigação, a qualquer momento, caso 

o desejasse e da disponibilidade por parte da investigadora para prestar esclarecimentos 

na eventualidade de alguma dúvida ou para fornecer dados acerca dos resultados pós-

estudo. 
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Para a grande maioria dos participantes as instruções específicas para o 

preenchimento de cada instrumento foram mencionadas oralmente pela investigadora, 

bem como as respetivas questões e as alternativas de resposta, sendo também a 

investigadora quem registou posteriormente, a resposta indicada pelo participante. Este 

procedimento deveu-se ao facto da baixa escolarização dos participantes e da pouca 

familiaridade com o preenchimento autónomo de questionários. 

 

 

3.4 Procedimento Estatístico 

Na presente investigação, os dados recolhidos foram tratados estatisticamente 

através do IBM Software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, versão 22). 

Realizou-se análise descritiva, análise correlacional e análise de diferenças entre grupos. 

Para averiguar a normalidade da distribuição foi utilizado o teste de Kolmogorov-

Smirnov ou o teste Shapiro-Wilk quando adequado. 

Procedeu-se à análise descritiva para caraterizar 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 cálculo das frequências e das 

percentagens, conforme o tipo de variáveis em causa. 

Através da análise de correlação bivariada procurou-se explorar a possível 

associação da experiência da solidão e do bem-estar subjetivo com as variáveis 

sociodemográficas e psicossociais (e.g. estado civil, estado de saúde atual, qualidade 

das relações de amizade ou situação económica atual). O mesmo procedimento 

estatístico foi tido para explorar a possível associação entre a solidão e o constructo do 

bem-estar subjetivo (componente cognitiva e afetiva). Recorreu-se ao coeficiente de 

correlação de Spearman no caso da distribuição não normal dos resultados e ao 

coeficiente de Pearson para a distribuição normal dos resultados. 

Por último, para verificar se os resultados obtidos pelos participantes quanto à 

experiência da solidão e do bem-estar subjetivo eram distintos nos grupos considerados, 

realizou-se um teste de diferença entre grupos. Neste sentido, explorou-se a influência 

do meio ecológico (urbano vs. rural) sobre a experiência da solidão e a satisfação com a 

vida (componente cognitiva do construto de bem-estar subjetivo), o principal objetivo 
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deste estudo. Analisou-se, igualmente, se determinadas caraterísticas sociodemográficas 

(e.g. estado civil) distinguiam os grupos relativamente à solidão. Utilizou-se o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney para amostras independentes, dado que não se 

verificaram os pressupostos para a aplicação de um teste paramétrico. Para variáveis em 

que se constituíam mais do que dois grupos, optou-se pela utilização do teste de 

Kruskal-Wallis, tendo-se realizado seguidamente comparações múltiplas entre os 

grupos, sempre que se verificaram diferenças estatisticamente significativas, cruzando 

todos os grupos entre si, de forma apurar onde residia a diferença. 
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Capítulo 4. Resultados  

Neste capítulo apresentam-se os resultados que pretendem dar resposta aos 

objetivos e respetivas hipóteses, apresentados no capítulo 2.  

 

4.1 Caraterização da experiência da solidão numa amostra de 

adultos mais velhos 

Neste subcapítulo caracteriza-se a solidão experienciada pelos participantes em 

estudo. No quadro 2 apresentam-se os resultados obtidos na SELSA-S, quer nas três 

subescalas da solidão, quer no índice total.  

 

Quadro 2 

Caraterização da experiência da solidão numa amostra de adultos mais velhos 

Subescala M DP 

Solidão Social 15.77 6.01 

Solidão Familiar 10.41 6.49 

Solidão Romântica 22.12 6.33 

Total SELSA-S  48.30 12.32 

Nota. N = 64. SELSA-S = Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale 

for Adults 

 

4.2 Caraterização do bem-estar subjetivo numa amostra de 

adultos mais velhos 

De forma a caracterizar a amostra de adultos mais velhos quanto ao bem-estar 

subjetivo procedeu-se à análise da estatística descritiva dos resultados obtidos pelos 

adultos mais velhos nas escalas SWLS e PANAS. No quadro 3 apresentam-se os 

resultados obtidos nas componentes do constructo de bem-estar subjetivo.  
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Quadro 3 

Caraterização do bem-estar subjetivo numa amostra de adultos mais velhos 

Componente M DP 

Satisfação com a vida 17.47 4.55 

Afeto Positivo  33.92 7.35 

Afeto Negativo  20.73 6.43 

Nota. N = 64.  

 

4.3 Comparar a experiência da solidão e da satisfação com a vida 

tendo em conta o meio ecológico (urbano vs. rural) 

De modo a explorar as diferenças de resultados da experiência da solidão e da 

satisfação com a vida (componente cognitiva do constructo de bem-estar subjetivo), 

tendo em conta o meio ecológico (urbano vs. rural), recorreu-se ao teste não-

paramétrico de Mann-Whitney, dado que os pressupostos da normalidade não se 

verificaram. Para averiguar a distribuição normal nos grupos foi utilizado o teste de 

Shapiro-Wilk. 

No que diz respeito à experiência da solidão e o meio onde os adultos mais velhos 

residem, os resultados apontam para uma diferença estatisticamente significativa. Os 

idosos que vivem em meio urbano (Mdn = 40.42) experienciam mais solidão do que 

aqueles que vivem no meio rural (Mdn = 24.58), U = 258.50, z = -3.41, p = .001. 

Relativamente à satisfação com a vida e o meio ecológico (urbano vs. rural), não 

se verificaram diferenças estatisticamente significativas. Os idosos que vivem em meio 

rural (Mdn = 36.80) não diferem significativamente dos idosos que vivem no meio 

urbano (Mdn = 28.20) em relação à satisfação com a vida, U = 374.50, z = -1.85, p = 

.064. 

 

4.4 Comparar a experiência da solidão tendo em conta o estado 

civil 

Para explorar as diferenças de resultados da experiência da solidão tendo em conta 

o estado civil, recorreu-se ao teste de Kruskal-Wallis. Sempre que se verificaram 
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diferenças estatisticamente significativas na aplicação do teste de Kruskal-Wallis,  

realizaram-se comparações múltiplas entre grupos, de forma apurar onde residia a 

diferença. A correção de Bonferroni foi aplicada.  

No que concerne ao estado civil, encontraram-se diferenças estatisticamente 

significativas para a solidão experienciada pelos adultos mais velhos, H(3) = 8.99, p < 

.05. Os divorciados (Mdn = 18.92) experienciam mais solidão do que os casados (Mdn = 

10.36), U = 15.50, z = -2.57, p = .0167.  

 

4.5 Resultados correlacionais 
 

4.5.1 Análise da relação entre a solidão experienciada e as 

variáveis psicossociais 

Para a análise da associação entre a solidão experienciada e as variáveis 

psicossociais, realizou-se o cálculo da correlação de Spearman entre as subescalas da 

solidão e o estado de saúde atual e a qualidade dos contactos sociais. Os resultados 

obtidos encontram-se no quadro 4. 

 

Quadro 4 

Análise da relação entre solidão experienciada e estado de saúde atual e qualidade dos 

contactos sociais 

Subescala Estado de saúde atual Relações de amizade (qualidade) 

Solidão social  -.207 -.589
**

 

Solidão Familiar -.061 -.348
**

 

Solidão Romântica -.136 -.305
*
 

Total SELSA-S -.243 -.588
**

 

Nota. N = 64. SELSA-S = Short Version of the Social and Emotional Loneliness Scale 

for Adults 

*p < .05. **p < .01. 
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4.5.2 Análise da relação entre o bem-estar subjetivo e as 

variáveis sociodemográficas e psicossociais 

De modo a analisar a associação entre as componentes do constructo de bem-estar 

subjetivo e a situação económica atual, o estado de saúde atual e a qualidade dos 

relacionamentos sociais, efetuou-se o cálculo da correlação de Spearman. Os resultados 

obtidos no que diz respeito à associação entre essas variáveis encontram-se descritos no 

quadro 5. 

 

Quadro 5 

Análise da relação entre componentes do bem-estar subjetivo e situação económica 

atual, estado de saúde atual e qualidade dos relacionamentos sociais 

Componente Situação 

económica atual 

Estado de saúde 

atual 

Relações de amizade 

(qualidade) 

Satisfação com a vida  .415
**

 .320
**

 .278
*
 

Afeto Positivo  .098 .250
*
 .245 

Afeto Negativo  -.393
**

 -.589
**

 -.380
**

 

Nota. N = 64.  

*p < .05. **p < .01. 

 

4.5.3 Análise da relação entre a solidão e a satisfação com 

a vida 

Com o intuito de analisar a associação entre a experiência da solidão e a satisfação 

com a vida (componente cognitiva do constructo de bem-estar subjetivo), realizou-se o 

cálculo da correlação de Pearson, dado que as duas variáveis em estudo apresentavam 

distribuição normal. 

A experiência da solidão encontra-se correlacionada significativamente com a 

satisfação com a vida (r = -.31, p < .05). 

 

 



35 
 

4.5.4 Análise da relação entre a solidão e o afeto positivo 

Para a  análise da associação entre a experiência da solidão e o afeto positivo 

(componente afetiva do constructo de bem-estar subjetivo), efetuou-se o cálculo da 

correlação de Pearson.  

Foi encontrada uma correlação significativa entre a experiência da solidão e o 

afeto positivo (r = -.32, p < .01). 

 

4.5.5 Análise da relação entre a solidão e o afeto negativo 

De forma a analisar a associação entre a solidão experienciada e o afeto negativo 

(componente afetiva do constructo de bem-estar subjetivo), realizou-se o cálculo da 

correlação de Spearman entre as respetivas variáveis.  

A solidão experienciada pelos adultos mais velhos encontra-se correlacionada 

significativamente com o afeto negativo (rs = .28, p < .05). 
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Capítulo 5. Discussão dos Resultados  

Neste capítulo são discutidos os resultados obtidos na presente investigação, de 

acordo com os objetivos e hipóteses, descritos no capítulo 2.  

 

5.1 Comparar a experiência da solidão e da satisfação com a vida 

tendo em conta o meio ecológico 

 Neste subcapítulo discutem-se os resultados referentes à análise das diferenças da 

experiência da solidão e da satisfação com a vida, (componente cognitiva do constructo 

de bem-estar subjetivo) em função do meio ecológico (urbano vs. rural), que 

correspondem ao segundo e terceiro objetivo específico da presente investigação, 

respetivamente. 

Relativamente ao segundo objetivo específico, a análise da experiência da solidão, 

tendo em conta o meio ecológico, revelou diferenças estatisticamente significativas. 

Com efeito, os idosos que vivem em meio urbano experienciam mais solidão do que 

aqueles que residem no meio rural. Estes resultados vão de encontro às conclusões do 

estudo realizado a nível nacional por Ferreira-Alves et al. (2014).  

Os resultados obtidos, neste estudo, podem ser justificados pelo facto de que, 

como referem Paúl et al. (2003), provavelmente os adultos mais velhos que residem em 

meio rural têm uma maior rede de apoio social, o que propicia que os seus contactos 

sociais sejam mais frequentes e significativos, contribuindo para que experienciem 

menos solidão. Neste sentido, a hipótese 1 do estudo é confirmada.  

Já quanto ao terceiro objetivo específico, na análise da satisfação com a vida 

considerando o meio ecológico, não se verificaram diferenças estatisticamente 

significativas. Os resultados obtidos, no presente estudo, vão de encontro aos 

encontrados por Fonseca et al. (2008) que referem que há a possibilidade de existirem 

determinados aspetos da vida, que são comuns ao processo de envelhecimento de todos 

os idosos e que terão um impacto individual relativamente semelhante, quer os adultos 

mais velhos sejam oriundos do meio urbano ou rural. Neste sentido, a hipótese 2 não se 

confirma.  
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5.2 Comparar a experiência da solidão tendo em conta o estado 

civil 

Relativamente ao quarto objetivo específico, a análise das diferenças da 

experiência da solidão em função do estado civil revelou diferenças estatisticamente 

significativas.  

De facto os indivíduos divorciados experienciam mais solidão do que os casados. 

Estes resultados são congruentes com a tipologia da solidão de Weiss (1973) que 

defende que o casamento protege o indivíduo de experienciar solidão, uma vez que uma 

relação íntima, emocional e vinculativa proporciona bem-estar e segurança ao 

indivíduo. Pelo contrário, os indivíduos que se divorciaram experienciam mais solidão, 

mais especificamente o que Weiss (1973) denominou como solidão emocional, dado 

que, neste caso, há uma perda de um vínculo emocional. Nesta sequência, a hipótese 3 

confirma-se. 

 

5.3 Correlação entre a solidão experienciada e as variáveis 

psicossociais 

Neste subcapítulo discutem-se os resultados referentes à análise da associação 

entre as subescalas da solidão e o estado de saúde atual e a qualidade dos contactos 

sociais (Objetivo específico 5). 

A análise da associação entre as subescalas da solidão e a variável estado de saúde 

atual não revelou resultados estatisticamente significativos. Os resultados obtidos 

mostraram que a subescala Solidão Social, Solidão Familiar, Solidão Romântica e 

índice total se encontram negativamente associadas com a variável estado de saúde 

atual. Isto significa que o modo como os adultos mais velhos percecionam o seu estado 

de saúde atual não influencia a experiência subjetiva da solidão. 

Um explicação possível por não ser ter verificado uma associação estatisticamente 

significativa entre a experiência da solidão e o estado de saúde atual, é o facto de a 

saúde ser mediada pelos laços socias, ou seja, não seria propriamente o declínio na 

saúde que iria propiciar aos adultos mais velhos a experiência da solidão. Mas, de 

acordo com Smith (2012), uma diminuição na qualidade da saúde, nomeadamente a 
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diminuição na autonomia funcional e a perda de visão e/ou audição, reduziria a 

capacidade destes para manter os relacionamentos sociais, o que por sua vez 

contribuiria para que experienciassem mais solidão. No entanto, dado que não foram 

avaliadas, especificamente, as queixas de saúde, não se torna possível dar sequência a 

este argumento. Assim, muito embora os resultados apontem no sentido do esperado, a 

hipótese 4a não é confirmada. 

Em relação à associação entre as subescalas da solidão e a variável qualidade dos 

contactos sociais, surgem resultados estatisticamente significativos. Os resultados 

indicam que a subescala Solidão Social, Solidão Familiar, Solidão Romântica e índice 

total se associam, negativa e significativamente, com a variável qualidade dos contactos 

sociais. Deste modo, os indivíduos que estão insatisfeitos com a qualidade dos seus 

contactos sociais experienciam mais solidão. 

Estes resultados são concordantes com o postulado por Pinquart e Sörensen 

(2001), que os aspetos da qualidade de uma relação insatisfatória, nomeadamente não se 

sentir compreendido ou não ter confidentes, são mais determinantes na experiência da 

solidão, dado que contribuem para que os adultos mais velhos experienciem maiores 

níveis de solidão. Nesta sequência, a hipótese 4b do estudo é confirmada. 

 

5.4 Correlação entre o bem-estar subjetivo e as variáveis 

sociodemográficas e psicossociais 

Neste subcapítulo discutem-se os resultados relativos à análise da associação entre 

as componentes do constructo de bem-estar subjetivo (satisfação com a vida, afeto 

positivo e afeto negativo) e a situação económica atual, o estado de saúde atual e a 

qualidade dos relacionamentos sociais (Objetivo específico 6). 

No que concerne à análise da associação entre as componentes do bem-estar 

subjetivo e a variável situação económica atual surgem resultados estatisticamente 

significativos. Os dados obtidos, neste estudo, mostram que a componente satisfação 

com a vida se associa, positiva e significativamente, com a variável situação económica 

atual, a um valor de significância de p < .01. Por outro lado, a componente afetividade 

negativa associa-se, negativa e significativamente, com a variável situação económica 
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atual, ao nível de significância de p < .01. Isto indica que quanto maior a satisfação com 

a situação económica, maior será a satisfação com a vida e, portanto, menor a 

afetividade negativa experienciada. 

De facto, os idosos que possuem maiores rendimentos estão mais satisfeitos com a 

vida, isto porque têm mais recursos financeiros que lhes permitem ter acesso e usufruir 

de uma maior diversidade de atividades, pelo que experienciam um maior bem-estar, tal 

como sugerem Pinquart e Sörensen (2000). Nesta sequência, a hipótese 5a é 

parcialmente confirmada. 

Relativamente à análise da associação entre as componentes do bem-estar 

subjetivo e a variável estado geral de saúde, surgem, de igual modo, resultados 

estatisticamente significativos. Os resultados revelam que a componente satisfação com 

a vida e afeto positivo se encontram positivamente associadas, de forma estatisticamente 

significativa, com a variável estado de saúde atual. Contrariamente, a componente afeto 

negativo encontra-se negativamente associada com a variável estado de saúde atual. 

Deste modo, os adultos mais velhos que melhor avaliaram o seu estado de saúde atual 

obtiveram maiores níveis de satisfação com a vida, experienciaram maiores níveis de 

afetividade positiva e menores níveis de afetividade negativa.   

Assim, os resultados obtidos parecem ser parcialmente confirmados pela revisão 

da literatura científica que aponta para que os indivíduos com uma melhor perceção da 

sua saúde, isto é, que consideram que são mais saudáveis, estão mais satisfeitos com a 

vida (Diener et al., 1999; Simões et al., 2000; Wilson, 1967). Nesta sequência, a 

hipótese 5b confirma-se.  

Por fim, quanto à análise da associação entre as componentes do bem-estar 

subjetivo e a variável qualidade dos relacionamentos sociais, surgem, de novo, 

resultados estatisticamente significativos. Os resultados mostraram que a componente 

satisfação com a vida se associa, positiva e significativamente, com a qualidade dos 

relacionamentos socias e, pelo contrário, a componente afeto negativo se associa, 

negativa e significativamente, com a qualidade dos contactos sociais. Neste sentido, 

quanto mais satisfeitos os indivíduos estão com a qualidade dos seus relacionamentos 

sociais mais satisfeitos estão com a vida e, portanto, experienciam menores níveis de 

afeto negativo. 
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Os resultados obtidos, neste estudo, são corroborados mais uma vez por Pinquart e 

Sörensen (2000), que revelam que a qualidade da interação com os amigos assume um 

papel determinante na qualidade de vida do adulto de idade avançada. Neste sequência, 

a hipótese 5c é parcialmente confirmada. 

 

5.5 Correlação entre a experiência da solidão e o bem-estar 

subjetivo  

Neste subcapítulo discutem-se os resultados relativos à análise da associação entre 

a experiência da solidão e as três componentes do constructo de bem-estar subjetivo 

(satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo), que correspondem ao sétimo, 

oitavo e nono objetivo específico do presente trabalho, respetivamente. 

 No que diz respeito à análise da associação entre a experiência da solidão e a 

satisfação com a vida (componente cognitiva do constructo de bem-estar subjetivo) 

(Objetivo específico 7), surgem resultados estatisticamente significativos. 

Os resultados obtidos mostraram que a solidão experienciada pelos participantes 

da amostra em estudo se encontra negativamente associada, a um nível estatisticamente 

significativo, com a satisfação a vida, com um valor de significância de p < .05. Deste 

modo, quanto maior a solidão experienciada menor a satisfação com a vida. 

Estes resultados estão dentro do que seria esperado, já que os estudos empíricos 

neste âmbito revelam que a solidão é um forte preditor da satisfação com a vida na 

idade adulta avançada (Bowling et al., 1989; Koc, 2012; Monteiro & Neto, 2006; Paúl, 

1992; Schumaker et al., 1993; Simões et al., 2003). Assim, a hipótese 6 confirma-se. 

Relativamente à análise da associação entre a solidão experienciada e o afeto 

positivo (componente afetiva do constructo de bem-estar subjetivo) (Objetivo específico 

8), surgem, de igual modo, resultados estatisticamente significativos. 

Os resultados revelam uma associação negativa entre a experiência da solidão e a 

afetividade positiva, a um valor de significância de p < .01. Isto significa que quanto 

maior a solidão experienciada pelo adulto mais velho menor será a sua afetividade 

positiva. Os dados encontrados, neste estudo, confirmam os encontrados no estudo 
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realizado a nível nacional por Simões et al. (2003), que revela que os portugueses que 

experienciam maiores níveis de solidão têm uma menor afetividade positiva. Nesta 

sequência, a hipótese 7 do estudo é confirmada. 

Por fim, da análise da associação entre a experiência da solidão e o afeto negativo 

(componente afetiva do constructo de bem-estar subjetivo) (Objetivo específico 9), os 

resultados apontam para uma associação positiva entre a solidão experienciada pelos 

adultos de idade avançada e a afetividade negativa, estatisticamente significativa (p < 

.05). Pode-se, assim, afirmar que quanto maior for a solidão experienciada pelo 

indivíduo maior será o nível de afetividade negativa experienciada. 

Estes resultados vão de encontro aos encontrados por Simões et al. (2003) que 

referem que o efeito da solidão sobre o bem-estar subjetivo se revelou significativo, isto 

porque mostrou ser um fator de promoção da afetividade negativa. Na medida em que  

quanto maior é a solidão experienciada maior é a afetividade negativa. Neste sentido, a 

hipótese 8 é confirmada. 
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Conclusão 

As transformações demográficas dos últimos anos têm contribuído para a 

alteração da realidade social, económica, social e cultural, colocando o envelhecimento 

no centro do interesse de diferentes áreas científicas. Parece relevante compreender 

quem são os nossos idosos, como vivem, que recursos e competências têm, como se 

caraterizam, com quem se relacionam, como lidam com os acontecimentos de vida e 

que significados dão à sua vida. É inegável que à medida que os anos avançam, os 

adultos mais velhos ficam mais expostos às perdas associadas ao processo de 

envelhecimento, entre elas a literatura científica destaca alterações ao nível da 

autonomia funcional, perda de membros da rede de apoio social e perda do cônjuge. 

Estas perdas poderão incrementar a vulnerabilidade do idoso a experienciar solidão e, 

portanto, interferir com a qualidade de vida e o bem-estar. É neste âmbito que o meio 

ambiente (urbano vs rural) assume extrema importância, visto que as mudanças 

experienciadas no decurso do envelhecimento poderão ser atenuadas ou potenciadas 

pelo contexto onde o adulto mais velho está inserido.  

O presente trabalho teve assim como foco o estudo da influência do meio 

ecológico na experiência da solidão e no bem-estar subjetivo numa amostra de adultos 

mais velhos, integrados na comunidade, assumindo como objetivos específicos: (1) 

analisar a experiência da solidão e do bem-estar subjetivo; (2) analisar as diferenças na 

experiência da solidão e da componente cognitiva do constructo de bem-estar subjetivo 

(satisfação com a vida) em função do meio ecológico; (3) analisar as diferenças da 

experiência da solidão em função do estado civil; (4) avaliar a influência de variáveis 

sociodemográficas e psicossociais na experiência da solidão e no bem-estar subjetivo e 

(5) explorar a relação entre a experiência da solidão e as três componentes do constructo 

do bem-estar subjetivo (satisfação com a vida, afeto positivo e afeto negativo). 

Os resultados permitiram verificar que (1) os idosos que vivem em meio urbano 

experienciam mais solidão do que aqueles que residem no meio rural; (2) os indivíduos 

divorciados experienciam mais solidão do que os casados; (3) algumas variáveis 

sociodemográficas e psicossociais associam-se com a experiência da solidão e do bem-

estar subjetivo; (4) a experiência da solidão associa-se com as três componentes do 

constructo do bem-estar subjetivo (satisfação com a vida, afeto positivo e afeto 

negativo). 
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O presente estudo apresenta contudo algumas limitações. O número reduzido de 

participantes não permite extrair conclusões para a população idosa em geral. Para além 

disso, aponta-se a dificuldade encontrada em alguns dos participantes que, devido ao 

baixo nível de literacia e à pouca ou nenhuma familiaridade em responder a 

questionários, apresentaram dificuldades de compreensão em alguns itens dos 

instrumentos utilizados. Face a essa dificuldade tornou-se necessário prestar alguns 

esclarecimentos, comprometendo a estandardização do procedimento. 

Para futuras investigações adverte-se para a necessidade de uma amostra de 

maiores dimensões que permita extrair conclusões de âmbito mais lato. Sugere-se 

também o aprofundamento do papel da religiosidade e das queixas de saúde na 

influência sobre a solidão experienciada e o bem-estar subjetivo. 

Apesar das limitações indicadas, o presente trabalho poderá contribuir, de alguma 

forma, para uma melhor compreensão sobre o processo de envelhecimento, 

especialmente no que diz respeito à influência do meio ambiente na experiência da 

solidão e bem-estar subjetivo. 
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Anexo I 

Questionário Sociodemográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO 

 

Data de aplicação: ___ /___ /___ 

 

1. Idade: ________ 

 

 

2. Nacionalidade: 

_________________________________________________________________ 

 

3. Naturalidade: 

_________________________________________________________________ 

 

4. Área de residência: 

_________________________________________________________________ 

 

 

5. Sexo:    F                                                        M 

 

 

6. Escolaridade:  

 Ausência de escolaridade  

 Ensino básico incompleto  

 Ensino básico completo  

 Ensino Secundário incompleto  

 Ensino Secundário completo  

 Curso médio  

 Curso Superior  

 Outro       Qual ______________________. 



 

7. Actividade Profissional (se é reformado (a), indique a profissão anterior e há 

quanto tempo passou à reforma)  

 

Reformado (a): Sim Não 

Se  Sim, há quantos anos? _______________________________.  

Profissão anterior:_____________________________________.  

 

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? ________.  

 

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 __________________. 



16. Relações Interpessoais: 

 - Relações familiares (grau de contacto): 

  Muito frequente  

  Frequente  

  Ocasional  

  Inexistente  

  - Relações familiares (qualidade): 

  Muito satisfatórias  

  Satisfatórias  

  Pouco satisfatórias 

  Nada satisfatórias 

 - Relações de amizade (grau de contacto): 

  Muito frequente  

  Frequente  

  Ocasional  

  Inexistente  

  - Relações de amizade (qualidade): 

  Muito satisfatórias  

  Satisfatórias  

  Pouco satisfatórias 

  Nada satisfatórias 

 



17. Tem um confidente?  

  Sim  

  Não 

 

18. 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”     

 

19. Avaliação do estado geral de saúde:  

 

19.1. Neste último mês, como classifica o seu estado geral de saúde?  

 

   Muito bom 

   Bom 

   Razoável  

   Fraco  

   Mau  

 

 

 



19.2. Neste último mês, como classifica a sua saúde, comparada com há um 

ano?  

  Muito melhor          

  Melhor  

  Idêntica  

  Pior  

  Não sabe  

 

19.3. Neste último mês, como classifica a sua saúde, comparando com 

pessoas da sua idade e sexo?  

  Muito melhor  

  Melhor  

  Idêntica  

  Pior  

  Não sabe    

 

 

 

 

 

OBRIGADA PELA SUA COLABORAÇÃO! 

 


