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2. RESUMO 

 

 O conceito de envelhecimento Bem Sucedido, entendido como a potenciação de 

situações e resultados positivos e eliminação ou prevenção de resultados negativos, tem 

dominado a área de investigação que se dedica ao estudo do envelhecimento. Da 

constatação de uma sociedade envelhecida, emerge esta tendência social, na qual existe 

a preocupação em criar condições de senescência  favoráveis, nas quais o balanço entre 

os declínios e os ganhos seja positivo, e em garantir que o aumento da  esperança média 

de vida esteja associado a qualidade de vida (Ouwehand, Ridder,  & Bensing; 2006). O 

estudo do bem - estar, a chave do envelhecimento Bem Sucedido, apresenta - se assim 

como pertinente e promissor. A presente investigação, tem como objetivo estudar dois 

processos fulcrais no envelhecimento Bem Sucedido - a perceção de auto - eficácia e o 

coping orientado para o futuro - clarificando a relação que estes estabelecem entre eles e 

com a variável bem - estar. Pretende também avaliar a influência conjunta de ambos os 

constructos na variável bem - estar.  Foram recolhidos dados de uma amostra de 

participantes com idades superiores a 65 anos de idade (N= 82), não institucionalizados, 

pertencentes a diversos distritos de Portugal. Como instrumentos de recolha de dados 

foram utilizadas as versões portuguesas do “General Self – Efficacy Scale” (Jerusalem 

& Schwarzer, 1995; Cit. In Gutiérrez – Doña et al., 2005), do “Mental Health 

Continuum – Short Form” (Bohlmeijer, Glas, Lamers, & Westerhof; 2012) e do 

“Proactive Coping Inventory” (Fiksenbaum, Greenglass, Jakubiec, Schwarzer, & 

Taubert; 1999). Os resultados confirmaram as hipóteses referentes à relação entre as 

variáveis perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro assim como entre 

cada uma destas e o bem - estar subjetivo. No entanto, não se verificaram efeitos de 

interação entre perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro no bem - 

estar subjetivo.  

 

 

Palavras Chave: Envelhecimento Bem Sucedido; Bem - estar; Coping orientado para o 

futuro; Perceção de auto - eficácia. 
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3. ABSTRACT 

 

 The concept of Successful Aging, known as the amplification  of good outcomes 

and the reduction and prevention of negative ones, has dominated much of the research 

concerning the aging process. From the awareness of the existence of an aging society, 

has emerged a social tendency in which there's the concern to create the conditions to a 

favorable aging, in which the balance between the losses and the gains is positive, so as 

to ensure that the average life expectancy is associated with the quality of life 

(Ouwehand, Ridder, & Bensing; 2006). The empirical studies concerning well being, a 

key variable to the Successful Aging, has revealed to be as important as promising. The 

aim of the present research is to examine/study two of the essential processes of 

Successful Aging - self - efficacy and future oriented coping – thus clarifying the 

relation established between them and with the achieving development of well - being. 

We also intend to show the joint influence of both variables in well being. The data 

were collected in a sample of adults aged over 65 years old (N = 82), non - 

institutionalized, belonging to several districts of Portugal. The data were collected 

using the portuguese versions of the “General Self – Efficacy Scale” (Jerusalem & 

Schwarzer, 1995; Cit. In Gutiérrez – Doña et al., 2005), the “Mental Health Continuum 

– Short Form” (Bohlmeijer, Glas, Lamers, & Westerhof; 2012) and the “Proactive 

Coping Inventory” (Fiksenbaum, Greenglass, Jakubiec, Schwarzer, & Taubert; 1999). 

The results as predicted, confirmed the association between the  variables self - efficacy 

and future oriented coping, as so between each other and subjective well - being. 

However, interestingly, it was not confirmed the effects of the interaction between self - 

efficacy and future oriented coping in subjective well -being.  

 

 

 

 

Keywords: Successful Aging; Well - Being; Future oriented coping; Self - Efficacy. 
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7. INTRODUÇÃO 

 

O tema do envelhecimento é tão atual como conhecido por todos. Todos 

reconhecemos as preocupações demográficas que circundam este assunto, como todos temos 

uma opinião sobre o que é envelhecer. Uns acreditam que ser idoso é ter mais anos de vida, 

ter menos saúde, menor participação na sociedade, ser solitário e viver mais triste! Já outros 

acreditam que ser idoso é ser sábio, conhecedor e maduro. Aparte as crenças do senso 

comum, a investigação, paralelamente às motivações políticas, tem dado luz a este tema, 

reconhecendo a sua complexidade e até controvérsia.  

O envelhecimento é definido como um processo de desenvolvimento, no qual ocorrem 

mudanças morfológicas, fisiológicas, psicológicas e sociais. A psicologia do envelhecimento 

dedica-se ao estudo destes processos, tendo como propósito a promoção e manutenção de 

qualidade de vida na senescência (Fontaine, 2000).  

A presente investigação, enquadrada numa ótica positiva de saúde e bem - estar, 

pretende analisar o papel de variáveis envolvidas no envelhecimento Bem Sucedido. 

Baseando - se nos pressupostos de investigação próprios desta população, o estudo em curso 

irá incidir sobre as variáveis perceção de auto - eficácia, coping orientado para o futuro e bem 

- estar assim como nas relações estabelecidas entre estas. As variáveis consideradas são 

pertinentes no estudo do envelhecimento Bem Sucedido, sendo consistentemente descritas 

como apresentando uma correlação forte e positiva com este constructo.  

Bandura (1997), desde cedo referiu o papel funcional da perceção de auto - eficácia. O 

autor definiu  perceção de auto - eficácia como a crença e avaliação que o próprio faz da sua 

capacidade para executar uma tarefa, assim como para lidar com as exigências e adversidades 

que esta produz (Bandura, 1997)). Neste sentido, a perceção de auto - eficácia influencia o 

envolvimento do indivíduo na ação, o esforço e a persistência que este empreende. 

Por sua vez, o coping orientado para o futuro - coping preventivo e coping proactivo -  

que tem sido descrito como os esforços de avaliação, reconhecimento e mobilização de 

recursos para um possível evento (Aspinwall & Taylor, 1997; Schwarzer & Taubert, 2002), 

estabelece relações de correlação com a perceção de auto - eficácia (Jerusalem, 1993, citado 

por Aspinwall & Taylor, 1997; Schwarzer, 1994; Aspinwall & Brunhart, 1997, citado por 
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Aspinwall & Taylor, 1997). Um indivíduo que detenha a crença de que tem as competências 

para lidar com uma situação, irá mobilizar com maior facilidade esforços de coping para lidar 

com esta, os quais serão também mais eficazes no momento de ocorrência.  

O bem - estar, intrínseco ao Envelhecimento Bem Sucedido, encontra -se fortemente 

correlacionado com ambas as variáveis, sendo que tanto a perceção de auto - eficácia como o 

coping orientado para o futuro influenciam a ativação de estados emocionais (Diener et al., 

1999; Ouwehand, et al., 2006; Bandura, 1982; Gutiérrez – Doña et al., 2005; Caprara & Steca, 

2005).  

O estudo do bem - estar  ao longo do ciclo de vida desde cedo provocou algumas 

inquietações. Verificou - se que no envelhecimento, apesar das perdas e declínios típicos 

desta fase, não se regista uma redução ao nível do bem - estar subjetivo (e.g. Diener & Suh, 

1997; Fernández – Ballesteros, 2006; Chan et al., 2009). Este fenómeno, designado por 

paradoxo do bem - estar,  estimula a realização de estudos sobre variáveis que se lhe 

associem. 

A presente investigação, propõe-se analisar a influência de duas destas variáveis,  a 

perceção de auto - eficácia e o coping orientado para o futuro, no bem-estar dos idosos 

estabelecendo dois objetivos de investigação. Um primeiro, que se centra na clarificação da 

relação entre perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro e um segundo que se 

prende com a clarificação da influência da interação entre as variáveis perceção de auto - 

eficácia e coping orientado para o futuro na variável bem-estar. 

Ao longo desta monografia, serão primeiramente apresentados fundamentos teóricos 

associados ao conceito de envelhecimento, assim como a cada uma das variáveis referidas, 

conducentes à formulação de questões e hipóteses de investigação. De seguida serão descritos 

os procedimentos metodológicos de recolha e análise de dados. Os dados obtidos serão 

descritos e interpretados à luz dos seus pressupostos teóricos e finalmente serão apresentadas 

as conclusões finais, não descurando a identificação das limitações inerentes ao trabalho 

realizado. 
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8. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

“Velhos são os trapos!” 

A gerontologia, assim como a geriatria, estabeleceram pressupostos básicos que 

devem guiar a investigação e a prática profissional na área do envelhecimento. Neste sentido, 

o envelhecimento deve ser encarado numa abordagem ao longo do ciclo de vida  (“along the 

life span”) e não como um processo de “involução”; a idade não deve ser considerada o 

principal ou único indicador de envelhecimento; a inter – variabilidade deverá ser valorizada, 

já que um aumento do tempo de vida implica que haja uma maior amplitude de experiências 

(grupo demográfico heterogéneo); o indivíduo deve ser visto como sujeito activo no seu 

processo de desenvolvimento, e também moldado por forças exteriores a si; a plasticidade 

neuronal de que somos dotados é uma constante ao longo do ciclo de vida, permitindo a 

manutenção do potencial de aprendizagem (Fernández – Ballesteros, 2006); e finalmente, o 

envelhecimento não deve ser entendido unicamente como um processo de perdas e declínios, 

mas também de afectos, sentimento e experiências de vida positivas e de crescimento – 

perspectiva salutogénica (Schroots, Fernández – Ballesteros, & Rudinger, 1999).  

 

8.1 Envelhecimento no contexto social e político 

O padrão demográfico das sociedades em desenvolvimento traduz - se nos diversos 

índices populacionais. Nas sociedades desenvolvidas, registam-se indicadores demográficos 

de envelhecimento excessivamente elevados, sendo a Europa o continente mais envelhecido 

do mundo. No ano 2000, 17% dos Europeus tinham uma idade superior a 65 anos (Fernández 

– Ballesteros, 2006). Em Portugal, no ano de 2009 (I.N.E., 2009), os Censos mostraram que a 

população idosa (população com 65 anos ou mais) representava 17,9% da população total, 

enquanto o grupo dos jovens (dos 0 aos 14 anos) representava 15,2% da população. Tal 

significa uma proporção de 118 idosos para cada 100 jovens. Ao analisarmos a evolução 

destes valores, podemos ver que em 1960 a população idosa era de 708.569 pessoas e em 

2009 de 1.904.150 (I.N.E., 2009). A esperança média de vida, um dos índices explicativos 

deste fenómeno, correspondia no ano de 2009 a 76,3 para os homens e 82,4 para as mulheres 

(I.N.E, 2009). Tendo em conta que a tendência de crescimento demográfico se mantem, 

prevê-se que estes números aumentem consideravelmente (Simões, 2011). Este fenómeno é 
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positivo, uma vez que reflete o desenvolvimento ocorrido em diversas áreas, como a 

medicina, a biomédica, a psicologia, a educação, entre outras. 

Porém, estes dados demográficos acarretam implicações ao nível social, económico, 

cultural, e da saúde. Economicamente trazem implicações  para a sustentabilidade das pensões 

de reforma, socialmente implica a necessidade de adaptações nas estruturas de apoio social, 

culturalmente reflete - se nos estilos de vida da sociedade, e ao nível da saúde exige 

capacidade de resposta às necessidades desta população, quer seja de forma directa – contacto 

com a população – quer seja indirecta – mobilização de recursos de investigação (Fontaine, 

2000).  

Estas implicações são apenas alguns dos desafios que acarreta o envelhecimento 

populacional. Este deve ser igualmente considerado à luz do conceito de qualidade de vida, já 

que viver muito não é sinónimo de viver bem. Verificamos que, apesar de uma esperança 

média de vida elevada, esta está frequentemente associada com um fim de vida com muita 

debilidade, dependência e baixa qualidade de vida. Os conceitos de qualidade de vida e de 

envelhecimento Bem Sucedido propõem que os esforços não sejam dirigidos apenas para o 

aumento da esperança de vida, mas para o aumento dos anos de vida sem debilidade ou 

dependência (Simões, 2011).  

 Neste âmbito, decorreu em Madrid no ano de 2002 a Segunda Assembleia Mundial 

Sobre o Envelhecimento, intitulada “Sociedade para todas as idades”. Nesta foram propostos 

objectivos a atingir em três áreas gerais: Pessoas idosas e o desenvolvimento, Promover a 

saúde e bem-estar no envelhecimento e Assegurar um ambiente favorável e propício. A 

perspectiva positiva e salutogénica do idoso foi salientada, assinalando-se a necessidade de 

existir uma visão favorável e livre de estereótipos.  Genericamente, a Assembleia pretendeu 

criar e promover um Modelo de Envelhecimento Activo. 

 

8.2 Envelhecimento Bem Sucedido – Pressupostos e Modelos 

 O conceito de envelhecimento Bem Sucedido emerge desta tendência social em que 

existe uma preocupação em criar condições de senescência favoráveis, nas quais o balanço 

entre os declínios e os ganhos seja positivo e em garantir que à esperança média de vida esteja 

associada qualidade de vida. Assim sendo, por envelhecimento Bem Sucedido entende-se a 
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potenciação de situações e resultados positivos e a eliminação ou prevenção de resultados 

negativos (Ouwehand et al., 2006).  

 A preocupação com a criação de Modelos de Envelhecimento Bem Sucedido 

conduziu ao surgimento de duas correntes teóricas: os modelos baseados em critérios e os 

modelos baseados em processos (Ouwehand et al., 2006).  

 Segundo os modelos baseados em critérios, entende-se que o envelhecimento Bem 

Sucedido é um fim a atingir independente dos meios empregues. Assim, diz-se que um 

indivíduo tem um envelhecimento Bem Sucedido, quando este apresenta determinados 

critérios previamente definidos. 

  Neste sentido, Rowe e Kahn (1999; citado por Simões, 2011) definiram o 

envelhecimento Bem Sucedido baseando-se na presença de três critérios: reduzida 

probabilidade de doenças e da  dependência associada a estas; elevado nível de 

funcionamento cognitivo; e participação activa na sociedade e manutenção de relações 

sociais. Estas três dimensões retroalimentam-se, conduzindo a um envelhecimento dito 

normal ou Bem Sucedido (Fontaine, 2000). 

 O Modelo de Rowe e Kahn (1999, citado por Simões, 2011) é bem acolhido na 

comunidade científica, não estando contudo isento de crítica. Este, assim como os restantes 

modelos baseados em critérios, ignora o carácter heterogéneo do envelhecimento, não 

considerando os diversos padrões de desenvolvimento; valoriza excessivamente a 

responsabilidade individual nas acções que poderão conduzir a um melhor ou pior 

envelhecimento, ignorando a influência dos sistemas no próprio (por exemplo, as 

oportunidades a que estamos expostos, as relações que estabelecemos e as crenças de agentes 

presentes nos diferentes contextos em que estamos inseridos) (Minkler & Fadem, 2002); os 

critérios são excessivamente rígidos, existindo um número muito elevado de indivíduos que 

não poderão ser inseridos na categoria de envelhecimento Bem Sucedido; a operacionalização 

dos critérios e avaliação dos mesmos está dependente de instrumentos que não são coerentes 

entre si, faltando ainda coerência inter – observadores (vários estudos verificaram uma 

tendência de avaliação mais positiva do próprio do que de outro informante); e finalmente, 

exclui algumas dimensões emocionais e auto - regulatórias que assumem um papel primordial 

no envelhecimento e bem – estar do indivíduo, como a espiritualidade (Crowther et al., 2002, 
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citado por Simões, 2011), o sentido de si, o optimismo, o compromisso (Simões, 2011) a 

perceção de auto - eficácia e o pensamento orientado para o futuro.  

Por sua vez, os modelos baseados em processos, valorizam: a heterogeneidade e as 

diferenças nos processos empregues para equilibrar as perdas e ganhos típicos desta fase, as 

estratégias utilizadas para alcançar um bem – estar subjectivo e os objectivos pessoais de 

vida. É um exemplo desta corrente, o Modelo de Seleção, Otimização e Compensação – SOC 

- de Baltes e Baltes (1993), o qual se baseia no pressuposto de que ao longo do ciclo de vida 

encontramos desafios e limitações às nossas capacidades e recursos, mas que podem ser 

dominados e superados com resiliência, empregando três estratégias - seleção, otimização e 

compensação.  O ser humano possui uma capacidade limitada, de tempo e energia, para 

processar e reagir a todos os elementos que o rodeiam. Assim sendo, seleciona os objetivos 

que pretende atingir e os seus domínios de actuação. Esta seleção poderá ser de dois tipos: 

seleção elitista, que consiste em selecionar percursos de ação de entre um conjunto de 

hipóteses; e seleção baseada em perdas, que consiste na seleção de objetivos realisticamente 

concretizáveis, após uma perda objetiva de recursos (como é o caso do envelhecimento). 

Enquanto a primeira escolha é livre a segunda é condicionada por uma limitação. A 

otimização e a compensação são os processos que permitem atingir os objectivos 

anteriormente seleccionados. A otimização consiste em mobilizar ou otimizar os recursos 

disponíveis de forma a manter um elevado nível de funcionamento. A compensação, inicia 

processos substitutivos que compensam as perdas nos recursos necessários, de forma a tornar 

possível manter um nível de auto - regulação suficiente para atingir os objectivos definidos 

(Freund & Baltes, 1998).  

Apesar da correlação existente entre envelhecimento Bem Sucedido e as estratégias 

SOC, verificou-se que estas são suscetíveis ao processo de envelhecimento, tendo alguns 

autores observado uma redução a partir dos 67 anos (Freund & Baltes, 2002). Tal significa 

que as estratégias, usadas para enfrentar as perdas e diminuição de recursos associada ao 

envelhecimento, necessitam elas próprias de recursos que as sustentem. (Freund & Baltes, 

2002). Esta descoberta suscita um paradoxo neste modelo, no qual os processos de 

compensação necessitam para a sua manutenção do elemento que estão a compensar.  

Ouwehand e colaboradores (2006), neste sentido, referem o papel vital do pensamento 

orientado para o futuro, mais especificamente do coping proactivo, conceptualizado como os 

esforços levados a cabo com o objetivo de   minimizar possíveis stressores ou potenciar 
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oportunidades e desafios num futuro distante (Aspinwall & Taylor, 1997). O conceito de 

coping proactivo retira do foco o momento “presente das perdas” e surge como resposta a esta 

dificuldade conceptual. Perspectiva que a utilização de estratégias de coping proactivo 

potencia o desenvolvimento de competências úteis na confrontação de possíveis stressores, 

permitindo desta forma aumentar os recursos existentes no momento em que os eventos 

ocorrem. A preparação para um possível acontecimento, aumenta a capacidade de auto-

regulação no momento de ocorrência, permitindo desta forma, que haja mais recursos a 

utilizar para as estratégias SOC (Ouwehand et al., 2006).  

 

8.3 Bem - Estar e Envelhecimento 

 

“Diz o morto ao vivo, já fui o que tu és, e tu hás-de ser o que eu sou.” 

A preocupação e o desenvolvimento de modelos de envelhecimento Bem Sucedido, a 

par das prioridades definidas mundialmente, ilustram a mudança paradigmática a que se 

assiste na área da investigação, na qual a ênfase nos aspectos de funcionamento negativo 

associados ao processo de senescência, foram complementados por uma ênfase nos processos 

de funcionamento positivos.  

Neste sentido, diversos autores atualizam o conceito de saúde mental, anteriormente 

definido como a simples ausência de doença mental, incluindo uma visão positiva, 

operacionalizada através do conceito de bem – estar.  

Diener (2000) oferece uma boa proposta, conceptualizando bem-estar subjetivo como 

a avaliação que o próprio realiza relativamente à sua vida. Inclui dimensões cognitivas e 

emocionais. Assim, um estado de bem – estar subjetivo elevado, corresponderia à vivência de 

muitas emoções positivas e poucas negativas; ausência de sofrimento e presença de sensações 

agradáveis; satisfação de vida; e envolvimento em actividades pessoalmente satisfatórias.  

Keyes (2002), por sua vez, integrando diversos autores e recorrendo a análise fatorial, 

propõe três dimensões, correlacionadas mas independentes, de saúde mental positiva: bem-

estar emocional, bem-estar psicológico e bem-estar social. A primeira dimensão corresponde 

à conceptualização de Diener (2000) e é definida como um conjunto de sintomas referentes à 

presença ou ausência de emoções negativas; presença de emoções positivas e satisfação com a 
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vida sendo que a satisfação com a vida é definida como a distância percecionada pelo 

indivíduo entre o que tem e o que deseja. O bem-estar psicológico, operacionalizado por Ryff 

(1989, citado por Keyes, 2002), corresponde a um funcionamento positivo, operacionalizado 

em critérios de envelhecimento Bem Sucedido - auto-aceitação, relações positivas com os 

outros, autonomia, controlo sobre o ambiente, propósito de vida e crescimento pessoal (Ryff, 

1989, citado por Keyes, 2002). Finalmente, o bem-estar social, desenvolvido por Keyes 

(2002) refere-se à perceção do indivíduo relativamente ao seu contexto social e à sua 

participação no mesmo, ou seja, a crença de que está inserido numa sociedade significante 

para este, que potencia e promove o crescimento pessoal, na qual é aceite e onde poderá 

influir positivamente, afetando o curso dos acontecimentos.  

 Tendo em conta estas dimensões, e definindo saúde mental como a ausência de doença 

mental e presença de elevados níveis de bem-estar subjectivo, Keyes ( 2002) descreve um 

modelo representando um continuum no qual os indivíduos se encontram num estado de 

“flourishing” ou de “languishing”. Segundo este modelo, um indivíduo encontra-se num 

estado de “flourishing” quando experiencia muitas emoções positivas e um funcionamento 

psicológico e social elevado. “Languishing”, pelo contrário, é um estado caracterizado por 

reduzido bem – estar, no qual a vida é vista como penosa, vazia e desesperante. 

 O estudo do bem-estar, como elemento essencial na promoção de um envelhecimento 

Bem Sucedido tem diversas implicações sociais (Fernández – Ballesteros, 2006), sendo que a 

mais relevante será a de criar condições – intervenções, estruturas sociais e respostas políticas 

– que promovam e potenciem o bem – estar. Para isso, é essencial compreender até que ponto 

as mudanças que ocorrem no envelhecimento estão  associadas a uma redução nos níveis de 

bem-estar. Diversos estudos empíricos analisaram esta relação, havendo porém conclusões 

distintas. Enquanto alguns autores não verificaram nenhuma alteração nos níveis de bem – 

estar, outros registaram diferenças nesta faixa etária.  

 Neste sentido, Inglehart (1990, citado por Diener & Suh, 1999) levou a cabo uma 

investigação com o objetivo de avaliar a existência de diferenças ao nível da satisfação e bem 

– estar subjectivo ao longo do ciclo de vida. Esta investigação utilizou dados de diversos 

países (provenientes de “Eurobarometer” – investigação no âmbito do bem-estar realizada 

duas vezes ao ano pelos países da CEE; e World Values Survey I – instrumento utilizado para 

avaliar valores e atitudes em 24 países do mundo), perfazendo uma amostra de 163.538 

participantes. Registaram-se diferenças reduzidas e não significativas entre os diferentes 
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grupos etários (jovens, meia-idade e idosos). Quando controladas as variáveis rendimento, 

casamento, educação e outros recursos, curiosamente, o grupo dos idosos demonstrou níveis 

de satisfação de vida e de bem-estar mais elevados do que os restantes grupos. O autor 

interpretou este resultado propondo que, associada a uma redução de recursos ocorreria uma 

redefinição de objetivos e expectativas mais realistas, o que conduziria então a uma menor 

distância entre os recursos actuais e os objectivos desejados. Os resultados encontrados por 

este autor vieram ao encontro de uma linha de investigação, a qual refere o paradoxo do bem - 

estar. Esta concepção  surgiu da constatação de que, associado ao envelhecimento e a todos os 

declínios que neste se verificam, não se encontra um declínio no bem - estar (e.g. Diener & 

Suh, 1997; Fernández – Ballesteros, 2006; Chan, Cheng, & Fung, 2009).  

 Dados mais recentes são fornecidos por Keyes (2002), que utilizou o  questionário 

MHC-LF (“Mental Health Continuum – Long Form”), para avaliar a existência de diferenças 

no bem – estar subjetivo (bem-estar emocional, psicológico e social) ao longo do ciclo de 

vida. Neste estudo foi efectuada  uma comparação entre 3 faixas etárias, em dois momentos 

distintos (1995 e 2005). A mais jovem continha participantes entre os 45 anos e os 54; a de 

meia-idade, dos 55 anos aos 64; e a mais velha, dos 64 anos aos 74. Registou-se na faixa 

etária mais velha um declínio nos níveis de bem - estar emocional e psicológico depois de 

controladas as variáveis demográficas, as doenças menores, as doenças crónicas e os 

diagnósticos psicopatológicos. Na dimensão de bem - estar social não se registaram 

diferenças. Os resultados mantiveram-se estáveis em ambos os momentos, tendo ocorrido um 

ligeiro declínio na faixa etária mais velha e um ligeiro aumento nas restantes duas.   

 Estudos mais recentes demonstram assim declínios na variável bem-estar ao longo do 

ciclo de vida, sendo que o envelhecimento é um preditor desta diferença. No entanto, tendo 

em conta as alterações que acarreta o envelhecimento ao nível físico, emocional, cognitivo e 

social, parece-nos paradoxal que se verifiquem apenas ligeiros declínios no bem-estar. Neste 

sentido, importa salientar a influência de dois elementos chave de auto-regulação que 

suportam este paradoxo: a perceção de auto - eficácia e o coping orientado para o futuro. 

Estes serão descritos em seguida, assim como a sua relação com o bem – estar.  
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8.4 Perceção de Auto-Eficácia 

 

“Sabe porque é que o Diabo sabe tanto? Porque é velho.” 

 A perceção de auto - eficácia foi proposta como um processo cognitivo de auto-

regulação com inúmeras implicações no funcionamento humano, influenciando padrões de 

pensamento e de ação, padrões motivacionais de persistência na tarefa, de activação 

emocional, assim como muitos outros fenómenos (Bandura, 1982). O estudo deste constructo 

surgiu como inovador, pois veio contrariar a direção da investigação que se focava nos 

processos meramente cognitivos ou comportamentais, salientando a importância de 

reconhecer os processos de mediação que se encontram entre a cognição e a ação. Ilustrativo 

desta necessidade, é o facto de a competência de uma pessoa para desempenhar determinada 

tarefa não ser consistentemente preditora da sua capacidade para a desempenhar com 

eficiência.  

 Neste sentido, Bandura (Bandura, 1982), autor da teoria Sócio – Cognitiva, propôs, no 

seio de uma perspectiva da agência humana, o papel dos fenómenos auto-referentes, e mais 

concretamente das crenças de auto-eficácia. Este autor definiu perceção de auto - eficácia 

como a crença e avaliação que o próprio faz da sua capacidade para executar uma tarefa, 

assim como para lidar com as exigências e adversidades que esta produz (Bandura, 1997), ou 

seja, a crença do próprio de que tem competências para produzir resultados desejados. Esta 

mudança de paradigma, conduziu a um movimento de investigação, no qual o objetivo 

principal era o de explicar a influência da percepção de auto-eficácia no funcionamento 

humano. 

 A perceção de auto - eficácia tem um valor funcional. Ao longo do ciclo de vida o 

indivíduo seleciona os objetivos nos quais quer investir e que pretende alcançar. As crenças 

de auto-eficácia fornecem-lhe um conhecimento auto-referente que o ajuda nesta escolha, já 

que um possível erro e o envolvimento do indivíduo numa atividade que excede as suas 

capacidades de coping, poderá produzir efeitos adversos ou lesivos para o próprio. A 

utilização deste auto-referente não só está relacionada com a escolha de acções e contextos de 

actuação, como é preditora do esforço e persistência investidos na tarefa (Bandura, 1982).  
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 Diversas investigações foram conduzidas para avaliar o valor funcional da perceção de 

auto - eficácia, assim como o seu papel no desempenho da tarefa. Neste sentido surgiram duas 

perspectivas empíricas. Por um lado  as perspetivas  cognitivistas demonstraram a influência 

da perceção de auto - eficácia construída sem experiências de atuação. Por outro, as 

perspetivas comportamentalistas referiram a dependência desta crença relativamente às 

experiências prévias de actuação. 

 Os autores que defenderam uma perspetiva cognitivista pretenderam demonstrar 

diversos processos através dos quais se geravam as crenças de auto - eficácia. É um exemplo 

desta o estudo realizado por Litt (1988, citado por Bandura & Locke, 2003), sobre  o efeito do 

“feedback” verídico relativamente à tarefa, com uma comparação à norma fictícia. Neste 

estudo, os indivíduos realizavam uma tarefa (pré-teste) que envolvia tolerância à dor. Após 

este “teste”, o experimentador informava o participante de que este, relativamente à norma, 

tinha uma tolerância à dor superior, igual, ou inferior. Os participantes aos quais lhes foi dito 

erroneamente que tinham um nível de tolerância superior, demonstraram melhor resistência 

na tarefa pós – teste (repetição da mesma tarefa), e vice-versa. Neste caso, o feedback 

fornecido, influenciando a crença de auto - eficácia, conduziu a uma diferença no 

comportamento e desempenho na tarefa.  

 A segunda linha de investigação, partindo do pressuposto de que a perceção de auto - 

eficácia estava dependente de desempenhos passados não teve muitos seguidores. Cedo se 

verificou que a perceção de auto - eficácia afetava os desempenhos, independentemente da 

existência de uma experiência prévia. Exemplo disto é a investigação levada a cabo por 

Bandura e Adams (1977), na qual se verificou que o mesmo nível de dessensibilização em 

diferentes indivíduos conduzia a diferentes níveis de perceção de auto - eficácia, ou seja, que 

uma experiência prévia igual, geraria diferentes resultados.  

 O papel preditor da perceção de auto - eficácia  não se verifica apenas nos padrões de 

acção, mas também ao nível da activação e regulação de estados emocionais. Um indivíduo 

que detenha a crença de que não tem competências de coping que lhe permitam desempenhar 

otimamente a tarefa, experienciará uma activação emocional superior a um que, detendo o 

mesmo nível real de competências, percecione a tarefa como adequada às suas competências 

de resolução. Neste sentido, a perceção de auto-eficácia é preditora de emoções negativas ou 

positivas. Uma pessoa que se sente competente perante uma situação, irá experienciar 

tendencialmente mais emoções positivas, e consequentemente um maior bem – estar 
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subjectivo (Gutiérrez – Doña et al., 2005). Caprara e Steca (2005) demonstraram uma 

correlação positiva entre as crenças de auto - eficácia e os componentes de bem – estar 

subjetivo. Na faixa etária mais velha, revelaram que a perceção de auto - eficácia elevada nas 

suas capacidades para regular as emoções negativas e positivas, em interacção com a 

capacidade de se relacionar positivamente com os outros, é um dos principais preditores de 

bem-estar.  

 A Teoria Sócio Cognitiva teve alguns opositores. Entre estes,  Vancouver, Thompson, 

Tischner e Putka (2002), posicionando-se no quadro das teorias de controlo, referiram o efeito 

debilitante da perceção de auto - eficácia. Segundo estes autores, uma perceção de auto - 

eficácia elevada empobreceria o desempenho, já que uma crença excessiva nas suas 

capacidades poderia conduzir a uma actuação descuidada. O quadro teórico das teorias de 

controlo refere neste sentido que a  atuação do indivíduo está dependente de um processo de 

tentativa e erro, no qual apenas um feedback negativo conduziria a uma tentativa de 

eliminação de discrepâncias (Powers, 1973, citado por Bandura & Locke, 2003). Bandura 

(1991), perante a crítica relativa ao papel debilitante da perceção de auto - eficácia, protege - 

se no modelo sócio-cognitivo de auto-regulação dual (“Sociocognitive Dual Control Model of 

Self-Regulation”), o qual prossupõem que a atuação do indivíduo é guiada por dois processos. 

O primeiro refere-se à redução de discrepâncias, na qual os esforços do indivíduo se dirigem à 

diminuição da distância entre as exigências da situação e a suas competências. No segundo, 

que surge após a redução de discrepâncias, indivíduos com elevada perceção de auto - eficácia 

criam de forma proactiva novos desafios a serem dominados. Assim, o objetivo final não é o 

de eliminar as discrepâncias, mas sim o de superar os desafios e atingir os objetivos propostos 

pelo próprio. “A remoção do negativo não é o mesmo do que alcançar o positivo” (Bandura & 

Locke, 2003). Uma perceção de auto - eficácia elevada nunca poderia ser debilitante, segundo 

o autor, já que esta corresponderia a uma primeira redução de discrepâncias e a uma 

subsequente definição pelo próprio de objetivos novos a serem dominados (Bandura, 1991).  

 O papel que as perceções, de um modo geral, desempenham no envelhecimento Bem 

Sucedido foi amplamente estudado, sendo proposta uma relação significativa entre os dois 

conceitos. Especificamente, a perceção de competência pessoal foi apontada como a chave de 

um processo de envelhecimento ótimo, associado a um nível de bem-estar subjetivo 

igualmente elevado (Fernández – Ballesteros, 2006 ).  
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 Neste sentido, parece-nos relevante compreender, encarando o envelhecimento como 

um período de ganhos e perdas, a evolução que se regista nas crenças de auto-eficácia ao 

longo do ciclo de vida. Lachman e Leff (1986, citado por Bandura, 1989), num estudo 

longitudinal, avaliaram a perceção de auto-eficácia relativamente a tarefas de memória, em 

dois grupos etários - adultos jovens e adultos idosos. Verificaram que apesar do desempenho 

nas tarefas apresentarem grandes diferenças, desfavoráveis aos adultos mais velhos, estas  não 

se registaram na perceção de auto-eficácia.  

 Frey e Ruble (1989, citado por Bandura, 1989), assim como Lachman e Leff (1986, 

citado por Bandura, 1989), defenderam a perspetiva de manutenção da perceção de auto - 

eficácia nesta faixa etária. Estes autores referiram a influência de processos de auto - 

comparação ou de comparação com o outro. A manutenção da perceção de auto - eficácia 

dependeria de um processo de auto - comparação e de desvalorização dos indivíduos da sua 

faixa etária ou de comparação com o outro e desvalorização das faixas etárias mais jovens. 

Artistico, Cervone e Pezzuti (2003), por sua vez, levaram a cabo uma investigação com o 

objectivo de compreender as variações existentes na perceção que os indivíduos têm em 

processos de resolução de problemas. Tendo em conta que a perceção de auto-eficácia 

depende dos contextos de atuação, estes autores avaliaram a sua relação com diversos tipo 

problemas, que variavam quanto à sua familiaridade com a vida quotidiana (tarefas cognitivas 

tradicionais, problemas ecologicamente relevantes para os jovens, adultos, idosos e problemas 

ecologicamente relevantes para todos). Os resultados indicaram que o grupo dos jovens 

apresenta uma perceção de auto-eficácia mais elevada em tarefas cognitivas tradicionais e 

problemas típicos da sua faixa etária enquanto os idosos apresentam uma percepção de auto-

eficácia superior à dos jovens nos problemas típicos da sua faixa etária. Nos problemas 

comuns a todos os grupos etários, não se registaram alterações. Finalmente, os idosos 

obtiveram melhores resultados nos problemas tipicamente relevantes para o seu grupo, do que 

os resultados obtidos pelos jovens nos problemas relevantes para o seu grupo. Conclui-se que 

os declínios cognitivos que se podem verificar com o envelhecimento não se refletem na 

perceção de auto - eficácia para lidar com problemas ecologicamente relevantes.  

 Estes resultados são consistentes com o paradoxo encontrado no estudo do 

envelhecimento, no qual as perdas e mudanças associadas ao envelhecimento parecem não 

predizer mudanças tão acentuadas ao nível do bem – estar como poderia ser de esperar. O 
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coping orientado para o futuro, debatido no capítulo seguinte, é um conceito que, tal como o 

de perceção de auto-eficácia, traz contributos relevantes para o entendimento deste fenómeno.  

 

8.5 Coping Orientado para o Futuro 

 

"Vamos bailar e dançar, neste ano, com alegria, porque para o ano não sabemos como será o 

nosso dia." 

 De forma semelhante ao constructo de perceção de auto-eficácia, o estudo do coping 

assume grande relevância para a explicação do envelhecimento Bem Sucedido e bem - estar. 

 As teorias tradicionais no estudo dos processos de adaptação definem o coping como 

os recursos de que o indivíduo dispõe para lidar com situações percebidas como de perda, 

ameaça ou desafio, sendo estes mobilizados sob a forma de estratégias após a ocorrência 

desse tipo de situações (Folkman & Lazarus, 1984).  

 As perspetivas atuais no estudo do stress e coping, redefiniram a temporalidade das 

estratégias de coping, referindo a importância do pensamento orientado para o futuro e 

acrescentando à perspectiva tradicional a ideia de que os esforços de coping podem ocorrer 

muito antes do surgimento do stressor. Neste sentido, o indivíduo desempenha uma função 

activa de reconhecimento, avaliação e mobilização dos recursos que poderão vir a ser 

necessários no futuro.  

 Paralelamente, as perspetivas atuais do coping acrescentam uma dimensão positiva à 

sua conceptualização, segundo a qual a mobilização de recursos pode não ter apenas como 

objetivo final a minimização de efeitos adversos para o próprio, mas também a criação de 

oportunidade de crescimento (Aspinwall & Taylor, 1997).  A vertente positiva do pensamento 

orientado para o futuro, tem sido consistentemente avaliada como um processo benéfico para 

o indivíduo. A relação entre emoções positivas e negativas (balanço emocional) e o 

pensamento orientado para o futuro, permite alargar o espectro de soluções e acções do 

indivíduo, promovendo o envolvimento deste em actividades benéficas a longo-prazo ainda 

que, com custos a curto-prazo. Ou seja, dota o indivíduo de potencialidades antecipatórias e 

não apenas remediativas.  
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 O conceito de pensamento orientado para o futuro é contudo um constructo geral que 

engloba diversos tipos de pensamentos e acções antecipatórias que devem ser distinguidas 

entre si. Neste contexto é importante distinguir: coping antecipatório, coping preventivo e 

coping proactivo (Schwarzer & Taubert, 2002).  

 O coping antecipatório caracteriza-se como aquele que ocorre como preparação para 

acontecimentos que ainda não ocorreram, mas que irão seguramente ocorrer. A situação 

poderá ser vista como ameaçadora, desafiante ou benéfica e os esforços de coping têm como 

função a resolução do problema, tendo em vista a minimização dos danos ou efeitos adversos. 

Na impossibilidade de resolução, os esforços de coping poderão passar por uma redefinição 

de crenças relativamente ao carácter ameaçador da situação, sendo que neste caso as crenças 

de auto-eficácia desempenham um papel importante. O coping preventivo diferencia-se deste 

na dimensão da “certeza” de ocorrência do acontecimento. Aplica-se à ocorrência de 

stressores ambíguo relacionados com acontecimentos de vida não-normativos. Assim, esta 

forma de coping consiste na mobilização de recursos com vista à preparação para um 

acontecimento ameaçador que terá uma probabilidade de ocorrência maior ou menor. O 

objectivo é criar recursos que na eventualidade do acontecimento minimizem o seu impacto 

ou mesmo previnam a ocorrência de efeitos nefastos. As estratégias de coping preventivo 

surgem no contexto de uma preocupação e têm como função a gestão de risco (Schwarzer & 

Knoll, 2003).  

 O Coping proactivo distingue-se dos anteriores mas tem gerado maior controvérsia no 

que diz respeito à sua conceptualização.  

  Aspinwall e Taylor (1997) definiram este conceito como os esforços de preparação 

para um acontecimento não identificável ou previsto, de forma a minimizar o seu impacto. 

Segundo estas autoras, o coping proactivo distingue-se do coping antecipatório pelo seu 

carácter ambíguo.  As autoras descreveram o coping proactivo como sendo constituído por 

cinco fases, sendo que em todas elas os processos de auto-regulação surgem como elemento 

inseparável. São estas, a acumulação de recursos, a atenção e reconhecimento, a avaliação 

inicial, o coping preliminar e o feedback. A acumulação de recursos como tempo, dinheiro, 

estratégias de planeamento ou rede social, é a primeira fase deste processo. A segunda fase – 

atenção e reconhecimento – caracteriza-se pela capacidade de captar pistas e possíveis 

stressores. Estes sinais de aviso poderão surgir endogenamente, das crenças que o indivíduo 

tem das suas capacidades, ou exogenamente, através do reconhecimento de situações 
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ameaçadoras. A terceira fase – avaliação inicial – caracteriza-se pela avaliação que se realiza 

do possível stressor. Esta fase, assim como as seguintes poderão ser comprometidas por uma 

activação emocional negativa (resultado da avaliação), que poderá inibir os esforços 

proactivos. A fase seguinte - coping preliminar - consiste nas primeiras tentativas de 

minimizar ou eliminar o possível stressor, resultando esta, numa processo de feedback, 

relativamente ao efeito das estratégias desempenhadas. Este, baseado em informações 

incompletas, deverá reconduzir à repetição deste ciclo até que as estratégias desempenhadas 

se apresentem como adequadas à realidade suposta (Aspinwall & Taylor, 1997).  

 Esta conceptualização do Coping Proactivo teve porém alguns opositores. É o caso de 

Schwarzer e Taubert (2002), que se opuseram a esta categorização, salientando que 

corresponderia ao conceito de Coping Preventivo anteriormente referido. Neste sentido, 

conceptualizam Coping Proactivo, como aquele que surge na ausência de avaliação e 

reconhecimento de um possível acontecimento como stressor. Apesar de poder surgir de uma 

previsão de possíveis riscos ou desafios, estes não são vistos como ameaçadores, mas sim 

como oportunidades de crescimento e promoção. Os esforços são conduzidos com vista a uma 

melhoria da qualidade de vida e aquisição de objectivos significativos para o próprio. Neste 

sentido, não se refere a existência de distress, mas sim de eustress, como fonte de mobilização 

de recursos para um objectivo desafiante. Reconhece-se uma partilha de estratégias entre 

coping proactivo e preventivo, sendo que, no entanto, a motivação é oposta.  

Inúmeras investigações pretendem compreender de que forma o uso de estratégias de 

coping orientado para o futuro difere na faixa etária dos idosos, e como este contribui para um 

envelhecimento Bem Sucedido.  

Freund e Baltes (2002), neste sentido, propõem que é o uso de estratégias de coping 

orientado para o futuro que permite, no envelhecimento, a manutenção das estratégias de 

Seleção, Otimização e Compensação, fulcrais para atingir um envelhecimento Bem Sucedido. 

Kahana e Kahana (1996,citado por Ouwehand et al., 2006) referem as três estratégias de 

coping orientado para o futuro mais empregues no envelhecimento, sendo estas, a promoção 

da saúde, o planeamento e o apoio a outros como forma de garantir uma rede de apoio social 

para o próprio. Ouwehand e colaboradores (2006) por sua vez, recorrendo a uma investigação 

que contou com 123 adultos com idades compreendidas entre os 50 e 70 anos, salientam o 

facto de os idosos não se envolverem somente nestes três tipos de estratégias, dependendo o 
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tipo empregue de fatores individuais, e de fatores situacionais, como o tipo de stressor e a 

perceção de auto – eficácia para lidar com a situação.  

Numa comparação entre a faixa etária dos jovens e dos idosos, Aldwin (1991, 1996, 

citado por Ouwehand et al., 2006) mostrou que o grupo dos idosos não adota com mais 

frequência uma posição de evitamento passivo de problemas, mas usa sim estratégias de 

coping orientado para o futuro de forma tão frequente e eficaz quanto a faixa etária dos 

jovens. Ouwehand (2005, citado por Ouwehand et al., 2006) sustenta esta conclusão numa 

investigação que contou com 300 indivíduos entre os 50 e 70 anos, na qual se conclui que 

uma baixa saúde física está associada negativamente ao uso de estratégias de coping 

proactivo.  

O uso de estratégias de coping orientado para o futuro é segundo estes dados, 

consistentemente associado com o envelhecimento Bem Sucedido, contribuindo assim para a 

dimensão de bem – estar. No envelhecimento, a presença de um foco direcionado para o 

futuro, a reflecção nos objetivos pessoais e o desenvolvimento de esforços para os atingir tem 

como resultado elevados níveis de bem – estar (Diener et al., 1999). Segundo Ouwehand e 

colaboradores (2006) é o uso de estratégias de coping orientadas para o futuro que permite a 

persecução de objetivos pessoais, a conservação de recursos e evita o desinvestimento destes 

objetivos.  

A relação entre perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro é 

amplamente estudada, verificando - se uma correlação positiva entre ambas as variáveis. 

Desde logo, o próprio Bandura (1982) refere que indivíduos com perceção de auto - eficácia 

elevada, ou seja, que se percecionam como capazes de desempenhar determinados 

comportamentos, encaram potenciais stressores de forma muito distinta relativamente a 

indivíduos com perceção de auto - eficácia reduzida. Quanto maior é a perceção de auto - 

eficácia, maior é o uso de estratégias de coping orientado para o futuro, assim como mais 

positivas são estas estratégias (Schwarzer, 1994). Jerusalem (1993, citado por Aspinwall & 

Taylor, 1997) refere o papel da perceção de auto - eficácia como facilitador do uso de 

estratégias de coping proactivo, salientando que pessoas com níveis de otimismo e perceção 

de auto - eficácia elevados avaliam os acontecimentos como menos ameaçadores ou 

negativos. Aspinwall e Brunhart (1997, citado por Aspinwall & Taylor, 1997) suportando esta 

evidência salientam o facto de as avaliações positivas ou menos negativas, facilitarem a 

iniciação de estratégias de coping proactivo. Indivíduos com maior nível de otimismo e maior 
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perceção de auto - eficácia fazem mais uso de informação potencialmente ameaçadora, 

adotando por isso estratégias de coping orientado para o futuro mais eficazes, enquanto 

indivíduos com avaliações mais negativas evitam o processamento dessa informação. 

Finalmente, Gutiérrez – Doña e colaboradores (2005) referem que indivíduos com perceção 

de auto - eficácia elevada escolhem tarefas e comprometem-se com objetivos mais 

desafiantes. Referem ainda que pessoas com maior presença de pensamentos orientados para 

o futuro, e por isso maior persecução de objetivos, uma abordagem mais proactiva de 

resolução de problemas e maiores competências de planeamento, apresentam tendencialmente 

uma perceção de auto - eficácia superior. Na revisão realizada não foi encontrado nenhum 

estudo que investigasse a relação entre estas duas variáveis especificamente na faixa etária 

dos idosos.  

 Apesar da existência de uma relação de correlação positiva entre ambos os 

constructos, alguns autores referem impedimentos à iniciação dos mesmos. Consideram-se 

como inibidores à iniciação de esforços proactivos: a avaliação de relação custos – benefícios 

como não compensadora (Hobfoll, 1989; Schonpflug, 1986, citado por Aspinwall, 2005), a 

subestimação dos acontecimentos, a perceção de que o planeamento de futuro poderá 

interferir com o prazer experienciado em determinadas atividades (Aspinwall, 2005), a 

conotação social negativa destes esforços – oposto da espontaneidade (Bettencourt 1993, 

citado por Aspinwall, 2005); e o facto de o envolvimento em esforços proactivos poder ter 

uma carga emocional muito elevada (Gerrard, 1982, citado por Aspinwall, 2005).   

 

8.6 Objetivos de investigação 

 O estudo exploratório que se irá desenvolver pretende analisar a relação entre três 

variáveis descritas pela investigação como relevantes no estudo do envelhecimento Bem  

Sucedido, nomeadamente, perceção de auto – eficácia; coping orientado para o futuro, 

especificamente coping proactivo e coping preventivo; e bem – estar. A investigação no 

contexto do envelhecimento Bem Sucedido tem um vasto corpo de estudos dedicados à 

relação entre os pares de variáveis perceção de auto - eficácia e bem – estar; e coping 

proactivo e bem – estar. Verifica – se na revisão realizada uma lacuna  no que diz respeito à 

relação entre perceção de auto – eficácia e coping proactivo especificamente na faixa etária 

dos idosos. De forma semelhante, a moderação da variável coping proactivo na relação entre 
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perceção de auto - eficácia e coping proactivo apresenta-se como uma lacuna  no corpo de 

investigação analisado.  

 O projeto desenvolvido apresenta dois objetivos, decompondo - se cada um deles em 

duas questões de investigação. O primeiro objetivo (O1) centra-se na clarificação da relação 

entre perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro. As duas questões de 

investigação que compõem o primeiro objetivo são: 

1.  A perceção de auto - eficácia correlaciona-se  com o uso de estratégias de coping 

orientado para o futuro? 

 Hipótese: idosos com perceção de auto - eficácia elevada utilizam com mais 

frequência estratégias de coping proactivo e preventivo do que idosos com 

perceção de auto - eficácia reduzida (Aspinwall & Taylor, 1997; Bandura, 

1982; Caprara & Steca, 2005; Gutiérrez – Doña et al., 2005) 

 

2. A perceção de auto - eficácia é preditora do uso de estratégias de coping orientado 

para o futuro?  

 Hipótese: perceção de auto – eficácia nos idosos é preditora do uso de 

estratégias de coping orientado para o futuro. (Aspinwall, 2005)  

 

O segundo objetivo (O2) de investigação, prende-se com a clarificação da influência da 

interação entre as variáveis perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro na 

variável bem-estar. As questões de investigação enquadradas neste objetivo são:  

3. Será que a perceção de auto - eficácia e o uso de estratégias de coping orientado para o 

futuro são preditores independentes dos níveis de bem – estar?  

4. Será que a interação da perceção de auto - eficácia com o uso de estratégias de coping 

orientado para o futuro é preditora dos níveis de bem – estar? 
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9. MÉTODO 

 

9.1 Participantes 

O estudo exploratório desenvolvido contou com a colaboração de 70 participantes com 

65 ou mais anos de idade. Do ponto de vista da caracterização sócio – demográfica, 96% dos 

participantes tinha nacionalidade portuguesa, e idade compreendida entre 65 e 97, sendo a 

média de idades de 76 anos. 65% dos participantes eram do sexo feminino; 54%  eram 

casados, 37% viúvos, 6% solteiros, 2% separados de facto, 1% vivia em união de facto;  39% 

viviam com o cônjuge, 26% viviam sozinhos, 12% viviam com filhos, 6% viviam com 

cônjuge e filhos e 1% viviam em instituição de acolhimento. Quanto ao nível de escolaridade, 

50% dos participantes completou o 1º ciclo, 15% não foi à escola, 10% completou o 2º ciclo, 

9% completou o 3º ciclo, 7% tem uma licenciatura e 6% completou o ensino secundário. 

Relativamente à profissão desempenhada no passado, 17% dos participantes desempenhavam 

funções domésticas, 6% de costura, 4% dedicavam-se à agricultura, entre outras atividades 

menos frequentemente referidas. Quanto às profissões desempenhadas à data da recolha de 

dados, 82% eram reformados, 4% desempenhavam funções domésticas e 4% outras 

atividades. No que refere o local de residência, 66.8% viviam no distrito de Lisboa e os 

restantes em distritos diversos (como por exemplo, Setúbal, Faro, Beja, entre outros). 

Finalmente, no que diz respeito às crenças religiosas, 77% dos participantes professava a 

religião católica cristã.   

 

9.2 Medidas  

 Para a recolha dos dados empíricos, foi utilizado um protocolo desenvolvido no 

contexto de uma investigação de doutoramento em curso (Polido, 2009), o qual reuniu 

diversos instrumentos de medida. Para a presente investigação foram utilizados apenas 4 

desses instrumentos, um  questionário de dados sociodemográficos, e as versões portuguesas 

do “General Self – Efficacy Scale” (GSE) (Jerusalem & Schwarzer, 1995,citado por Gutiérrez 

– Doña et al., 2005), do “Mental Health Continuum – Short Form” (MHC - SF) (Bohlmeijer 

et al., 2012) e do “Proactive Coping Inventory” (PCI) (Fiksenbaum et al., 1999). 
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O questionário sociodemográfico foi o primeiro instrumento aplicado e recolheu 

informação para a caracterização da amostra em estudo, relativamente às seguintes variáveis: 

nacionalidade, sexo, idade, estado civil, agregado familiar, nível de escolaridade, religião 

professada, local de residência, última profissão exercida e profissão atual.  

Com o objetivo de avaliar os níveis de bem – estar foi utilizada a versão portuguesa 

(Matos, Cherpe, Figueira, & Marques Pinto, in press) do “Mental Health Continuum – Short 

Form” (Bohlmeijer et al., 2012). Este questionário é constituído por 14 itens, avaliados do 

ponto de vista da frequência numa escala de likert de 1 (nunca) a 6 (todos os dias), que se 

agrupam em 3 sub-escalas.  A primeira, referente ao bem – estar emocional, é composta por 3 

itens, sendo um exemplo destes “Durante o último mês, quantas vezes se sentiu feliz?”. A 

segunda escala, que incide sobre o bem – estar social, é constituída por 5 itens, sendo um 

exemplo destes, “Durante o último mês, quantas vezes sentiu que teve alguma coisa 

importante para contribuir para a sociedade?”. Finalmente, a última sub–escala, relativa ao 

bem – estar psicológico, contem 6 itens, como por exemplo “Durante o último mês, quantas 

vezes sentiu que gostava da maior parte das características da sua personalidade?”. A versão 

original do MHC - SF apresenta bons índices de fiabilidade, nomeadamente um α = 0.80 para 

as sub - escalas de bem - estar emocional e psicológico e um α = 0.70 para a sub - escala de 

bem - estar social (Bohlmeijer et al., 2012).  

Com o intuito de proceder à análise da qualidade de ajustamento da escala assim como 

dos seus índices de fiabilidade, recorreu-se aos Software informático SPSS 21 e AMOS 21. A 

validade fatorial e a qualidade de ajustamento global do modelo à estrutura correlacional foi 

avaliada por intermédio da Análise Fatorial Confirmatória, visto existirem estudos prévios 

que determinaram a estrutura tri – fatorial do  MHC - SF (Bohlmeijer et al., 2012). A 

qualidade do ajustamento global do modelo fatorial foi analisada com recurso aos índices 

propostos por Maroco (2007) nomeadamente, x
2
/df (<2), CFI (>0.9), GFI (>0.9), TLI (>0.9), 

RMSEA (<0.05) e SRMR (aprox. 0.05), sendo que foi considerado como critério de aceitação 

de um bom ajustamento, os valores referentes a apenas alguns destes. A fiabilidade do 

instrumento foi avaliada através do cálculo do índice de consistência interna Alpha de 

Cronbach.  

A Análise Fatorial Confirmatória indicou que o modelo tri – fatorial do MHC – SF 

(Bohlmeijer et al., 2012) tinha, na amostra em questão, uma qualidade de ajustamento sofrível 

(x
2
/df = 1.97; CFI = 0.84; GFI = 0.80; TLI = 0.80; RMSEA = 0.11; e SRMR = 0.10). Após 
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verificar os pesos factoriais dos itens e rever os índices de modificação, procedeu – se a uma 

alteração do modelo, chegando – se a um ajustamento final bom (x
2
/df = 1.31; CFI = 0.96; 

GFI = 0.89; TLI = 0.95; RMSEA = 0.06; e SRMR = 0.07), através da eliminação dos itens 4 

(da sub – escala de bem – estar social), 9 e 12 (da sub – escala de bem – estar psicológico) e 

da inserção do item 11 (da sub – escala de bem – estar psicológico) na sub – escala de bem – 

estar social. A inclusão do item 11 (“No último mês quantas vezes sentiu, que teve relações 

calorosas de confiança com pessoas da mesma idade?”) na sub – escala referida é 

teoricamente justificável uma vez que este item é de caráter interpessoal e neste sentido, mais 

societal do que psicológico (intrapessoal). A Figura 1 apresenta o modelo final adotado, assim 

como os pesos fatoriais estandardizados. Este modelo apresentou bons índices de fiabilidade, 

verificando – se para a sub – escala de bem – estar emocional um α = 0,90, para a sub – escala 

de bem – estar social um α = 0, 75, para a sub – escala de bem – estar psicológico um α = 0,74 

e finalmente, para a escala total um α = 0,83.  
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Figura 1 - Modelos tri - fatoriais do instrumento MHC - SF: original e modificado. 

 

Com o objetivo de avaliar as crenças de auto – eficácia foi utilizada a versão 

portuguesa (Alvarez, Polido, & Marques Pinto, 2010) da “General Self - Efficacy Scale” 

(GSE), originalmente desenvolvido por Jerusalem e Schwarzer (1979, citado porGutiérrez – 

Doña et al., 2005). Trata-se de uma escala constituída por 10 itens (e.g. “Consigo resolver 

sempre os problemas difíceis se tentar bastante.”) avaliados numa escala de lickert de 0 (nada 

verdadeira) a 4 (totalmente verdadeira). O instrumento original foi adaptado e traduzido para 

28 línguas, nas quais manteve correspondência de itens na sua maioria e revelou a existência 

de um fator único para todas as nações (Gutiérrez – Doña et al., 2005).  

Foi efetuada uma análise da qualidade de ajustamento do instrumento referido, assim 

como dos seus índices de fiabilidade. Visto existirem estudos prévios que determinaram a sua 

Nota: escala original 

x
2
/df = 1,97; CFI = 0,84; GFI 

= 0,80; TLI = 0,80; RMSEA 

= 0,11; e SRMR = 0, 10 

Nota: escala modificada 

x
2
/df = 1,31; CFI = 0,96; GFI 

= 0,89; TLI = 0,95; RMSEA 

= 0, 06; e SRMR = 0, 07 
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estrutura uni - fatorial (Jerusalem & Schwarzer, 1995, citado por Gutiérrez – Doña et al., 

2005), a qualidade de ajustamento global do modelo à estrutura correlacional foi avaliada 

recorrendo à Análise Fatorial Confirmatória. Como critério de aceitação de um bom 

ajustamento, foram considerados apenas alguns dos valores referentes aos índices propostos 

por Maroco (2007). Recorreu - se ao índice de consistência interna Alpha de Cronbach para 

avaliar a fiabilidade do instrumento.  

A Análise Fatorial Confirmatória indicou que o modelo uni – fatorial do GSE 

(Jerusalem & Schwarzer, 1995, citado por Gutiérrez – Doña et al., 2005) apresentava, na 

amostra em questão, uma qualidade de ajustamento sofrível (x
2
/df = 2.37; CFI = 0.91; GFI = 

0.85; TLI = 0.89; RMSEA = 0.13; e SRMR = 0.06). A análise dos pesos factoriais dos itens e 

dos índices de modificação revelou que dois pares de itens manifestavam partilhar um erro. 

Após rever a estrutura do modelo, chegou - se a um ajustamento final bom (x
2
/df = 1.72; CFI 

= 0.96; GFI = 0.89; TLI = 0.94; RMSEA = 0.09; e SRMR = 0.05), possível através do 

estabelecimento de uma correlação entre os dois pares de erros. A Figura 2 representa o 

modelo adotado, assim como os pesos fatoriais estandardizados. Este modelo apresentou bons 

índices de fiabilidade, verificando – se para a escala total um α = 0,93.  
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FIGURA 2 -  Modelo uni - fatorial do instrumento GSE: original e modificado. 

 

Com o objetivo de avaliar o uso de estratégias de coping proactivo e preventivo, foram 

utilizadas 2 sub-escalas da versão portuguesa (Alvarez, Polido, & Marques Pinto, 2010) do 

“Proactive Coping Inventory” (Greenglass et al., 1999). Este questionário é constituído por 

sete sub – escalas, num total de 55 itens (Greenglass et al., 1999). No presente estudo foram 

usadas apenas as sub-escalas de Coping Preventivo (9 itens, e.g. “Em vez de gastar todo o 

dinheiro que tenho, gosto de poupar para o caso de surgir um imprevisto.”) e de Coping 

Proactivo (14 itens, e.g. “Depois de alcançar um objetivo, procuro outro ainda mais 

desafiante.”). Os itens foram respondidos pelo participante numa escala de likert de 1 (nunca) 

 

Nota: Escala original 

x
2
/df = 2,37; CFI = 0,91; GFI = 

0,85; TLI = 0,87; RMSEA = 0,13; 

e SRMR = 0, 06 

 

Nota: Escala modificada 

x
2
/df = 1,72; CFI = 0,96; GFI = 

0,89; TLI = 0,94; RMSEA = 0,09; 

e SRMR = 0, 05 
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a 4 (sempre) de acordo com o seu grau de concordância. A sub-escala de Coping Preventivo, 

mede a capacidade do indivíduo de antecipação de stressores e de iniciação de esforços para 

os minimizar. A sub-escala de Coping Proactivo avalia a capacidade do indivíduo de 

estabelecimento de objetivos, assim como os esforços autorregulatórios para os alcançar, 

tanto a nível cognitivo como comportamental (Greenglass et al., 1999).  

Foram realizados procedimentos de análise da qualidade de ajustamento e dos índices 

de fiabilidade. De forma idêntica aos instrumentos referidos anteriormente, a validade fatorial 

e a qualidade de ajustamento global do modelo à estrutura correlacional foi avaliada por 

intermédio da Análise Fatorial Confirmatória, já que existiam estudos prévios que 

determinavam a sua estrutura bi – fatorial (Greenglass et al., 1999). A qualidade do 

ajustamento global do modelo foi uma vez mais realizada com base nos índices propostos por 

Maroco (2007), anteriormente referidos. A fiabilidade do instrumento foi avaliada através do 

cálculo do índice de consistência interna Alpha de Cronbach.  

O instrumento utilizado continha itens invertidos o que suscitou a necessidade de 

inverte-los antes de se iniciar a análise da qualidade do ajustamento. A Análise Fatorial 

Confirmatória indicou que o modelo bi – fatorial das sub - escalas utilizadas (Greenglass et 

al., 1999) tinha, na amostra em questão, uma qualidade de ajustamento sofrível (x
2
/df = 2.29; 

CFI = 0.67; GFI = 0.63; TLI = 0.64; RMSEA = 0.13; e SRMR = 0.11). Após rever os pesos 

factoriais dos itens e os índices de modificação, procedeu – se a uma alteração do modelo, 

chegando – se a um ajustamento final bom (x
2
/df = 1.46; CFI = 0.91; GFI = 0.78; TLI = 0.90; 

RMSEA = 0.08; e SRMR = 0.08), através da eliminação dos itens 11, 18, 23 e da correlação 

de vários pares de erros. Os itens eliminados, nomeadamente o 11 ("Tento deixar que as 

coisas se resolvam por si mesmas"), 18 ("Imagino - me frequentemente a falhar") e 23 

("Quando tenho um problema vejo - me frequentemente numa situação de impasse") 

correspondiam aos itens invertidos. À luz destes dados, ponderou - se  a hipótese de estes 

itens não descreverem comportamentos proactivos, não devendo por isso estar inseridos nesta 

escala; ou de, pelo facto de estarem colocados de forma invertida, conduzirem a problemas de 

interpretação, tendo por isso sido retirados A Figura 3 representa o modelo adotado, assim 

como os pesos fatoriais estandardizados. Este modelo apresentou bons índices de fiabilidade, 

verificando – se para a sub – escala de coping preventivo um α = 0,86, para a sub – escala de 

coping proactivo um α = 0, 89 e finalmente, para a escala total um α = 0,92. 
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FIGURA 3 -  Modelo bi - fatorial das sub - escalas utilizadas do PCI: original e modificado. 

 

9.3 Procedimentos de recolha de dados 

A amostra foi recolhida por conveniência, definindo-se como critérios de inclusão dos 

participantes, para além da idade, a manutenção de capacidades cognitivas e a ausência de 

demência. A seleção dos locais de recolha teve como objetivo abranger uma população com 

estas exigências cognitivas. Neste sentido foram excluídos lares de idosos. A recolha de dados 

foi direta em alguns casos, consistindo na aplicação do protocolo pelo investigador ao 

participante no local de recolha de dados, e indireta noutros casos, através da distribuição do 

protocolo a participantes que faziam parte da rede de contactos pessoais do investigador os 

quais lhe responderam autonomamente e o devolveram posteriormente. No caso dos 

protocolos aplicados de forma direta os locais de recolha foram três Centros de Dia da área de 

Nota: Escala original 

x
2
/df = 2,29; CFI = 0,67; GFI = 

0,63; TLI = 0,64; RMSEA = 0,13; 

e SRMR = 0, 11 

 
 

Nota: Escala modificada 

x
2
/df = 1,46; CFI = 0,91; GFI = 

0,78; TLI = 0,90; RMSEA = 0,08; 

e SRMR = 0, 08 
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Lisboa. Os protocolos recolhidos de forma indireta contaram com participantes cuja área de 

residência era Lisboa e outros distritos do país.  

Nos Centros de Dia o processo de recolha de dados iniciou-se como o contacto com os 

responsáveis desses centros, os quais após autorizarem a presença do investigador na 

instituição, selecionaram os participantes que reuniriam as condições de participação. Apesar 

de os participantes selecionados cumprirem os critérios de inclusão na amostra, verificou-se 

que nenhum destes estava disposto a responder ao questionário de papel e lápis 

autonomamente. O investigador assumiu assim como tarefa de aplicação a leitura do 

questionário e a escrita das respostas. Tornou – se um procedimento comum a substituição de 

alguns termos por outros semelhantes, quando o participante não conseguia compreender o 

item ou a questão formulada. A flexibilidade verificou-se não só na formulação das questões 

como nas respostas aceites, já que em alguns casos a noção de escala não era compreendida 

pelos participantes. Os protocolos realizados de forma indireta foram também respondidos 

pelo idoso com apoio de outra pessoa, como por exemplo um filho, neto ou sobrinho.  

 O protocolo foi aplicado na íntegra, sendo que para análise no presente estudo apenas 

foram utilizadas as repostas dadas aos instrumentos anteriormente referidos. A resposta de 

cada participante demorou aproximadamente 2 horas, o que, em alguns casos, suscitou a 

necessidade de repartir a aplicação por dois momentos distintos.  

 Ao longo das aplicações, houve necessidade de adaptar a ordem de apresentação de 

um dos instrumentos (lista de traços estereotípicos associados a pessoas idosas), com o 

objetivo de diminuir os níveis de fadiga, não constando contudo este no conjunto dos 

instrumentos utilizados no presente estudo.  

 Foi garantida a voluntariedade de participação e confidencialidade dos dados aos 

participantes, operacionalizadas pelo termo de responsabilidade assinado antes de se iniciar a 

recolha. 

   

 

 



 

    29 

9.4 Procedimentos de análise de dados 

Para a análise dos dados recolhidos recorreu - se ao Software informático SPSS 21. 

Estes foram sujeitos a procedimentos estatísticos de análise descritiva, nomeadamente 

medidas de tendência central, e indutiva, isto é, teste de hipóteses. Supondo uma distribuição 

aproximada à normal (n>30), foram realizados testes paramétricos, nos quais se considerou 

um nível de significância de p<0.05 (Maroco, 2007).   

Relativamente ao primeiro objetivo, a primeira hipótese delineada foi testada por 

intermédio de métodos de análise de correlação linear simples. Tendo em consideração as 

características da amostra, utilizou - se o coeficiente de correlação de Pearson (Maroco, 

2007).  O teste da segunda hipótese foi realizado através de métodos de regressão linear 

múltipla. Como variáveis independentes assumiram - se, além da referida na hipótese, as 

variáveis sociodemográficas idade e género.  

No que se refere ao segundo objetivo, ambas as questões foram testadas por 

intermédio de regressões lineares múltiplas, assim como foram novamente incluídas nos 

modelos testados as variáveis sociodemográficas idade e género. Na última questão, 

pretendendo - se testar, contrariamente às anteriores, uma relação de moderação, foram 

utilizadas as variáveis centradas.  
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10. RESULTADOS 

 

10.1 Estatística descritiva dos resultados  

 Relativamente à variável bem - estar, avaliada através do instrumento MHC - SF, os 

valores obtidos na escala total (todas as sub - escalas), permitiram estimar que os idosos 

apresentavam um bem - estar subjetivo elevado, com uma média de respostas de 3.95, 

(aproximadamente 4 que, de acordo com a escala de resposta utilizada, representa uma 

presença dos sentimentos referidos entre 3 a 4 vezes por semana), e  um desvio - padrão de 

0.9 (Tabela 1). A amplitude das respostas foi de  4.64, o que significou que os resultados eram 

muito heterogéneos e diluídos ao longo de uma distribuição normal. A curva encontrada 

apresentou uma assimetria de  - 0.15, o que indicou um ligeiro desvio para a esquerda (pólo 

negativo), e um achatamento de 0.17. 

 A análise de cada dimensão do MHC - SF permitiu estimar que os idosos 

apresentavam em média, níveis de bem - estar psicológico mais elevados do que emocional 

ou social. A dimensão de bem - estar psicológico registou uma média de respostas de 4.74  

(próxima de 5, o que representa uma presença dos sentimentos referidos quase diária), com 

um desvio - padrão de 1.12 (Tabela 1). A amplitude de resultados encontrada foi de 4.67, o 

que indiciou resultados muito heterogéneos e distribuídos ao longo de uma curva normal. A 

distribuição dos resultados revelou uma a assimetria de - 1.30, que indicou um ligeiro desvio 

para a esquerda (pólo negativo), e um achatamento de 1.59. A dimensão de bem - estar 

emocional, registou resultados ligeiramente inferiores. A média de respostas  nesta sub - 

escala foi de 4.30 (aproximadamente 4, o que representa uma presença dos sentimentos 

referidos entre 3 a 4 vezes por semana) com um desvio - padrão de 1.33 (Tabela 1). A 

amplitude de respostas foi de 5, o que apontou para uma grande dispersão de resultados.  A 

curva normal encontrada apresentou uma assimetria de  - 0.63, o que indicou um ligeiro 

desvio para a esquerda (pólo negativo), e um achatamento de - 2.84. A dimensão de bem - 

estar social foi a que registou valores mais baixos, com uma média de resposta de 3.27 

(aproximadamente 3, o que representa uma presença dos sentimentos referidos entre 1 a 2 

vezes por semana ), e um desvio - padrão de 1.10 (Tabela 1). A amplitude de resultados 

encontrada foi de 5, o que indiciou resultados muito heterogéneos e distribuídos ao longo de 

uma curva normal. A distribuição dos resultados revelou uma  assimetria de 0.33, e um 

achatamento de - 0.13. 
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 No que se refere à perceção de auto - eficácia, os dados recolhidos através do  GSE 

permitiram estimar que  nesta variável, os idosos apresentavam valores elevados, com 

respostas com um nível de concordância de 2.96, (aproximadamente 3, o que de acordo com a 

escala utilizada representa uma concordância com as afirmações apresentadas 

"moderadamente verdadeira"), e um desvio - padrão de 0.62 (Tabela 1). A amplitude dos 

resultados foi de 2.4 o que significou  uma boa distribuição das respostas ao longo da escala. 

A distribuição dos resultados ao longo da curva revelou, uma assimetria de - 0.15, o que 

indicou um ligeiro desvio das respostas para a esquerda (pólo negativo), e  um achatamento 

de - 0.73.  

 Relativamente ao coping orientado para o futuro, foi possível verificar que os 

indivíduos apresentaram um recurso elevado a estratégias de coping orientado para o futuro, 

com uma média de respostas na escala total de 2.93 (aproximadamente 3, o que, na escala de 

resposta utilizada aponta para uma utilização das estratégia referidas "algumas vezes”), e um 

desvio - padrão de 0.56 (Tabela 1). A amplitude foi igualmente elevada, 2.79, o que salientou 

o facto de a população ter uma distribuição aproximada  à normal. A amostra apresentou uma 

assimetria de - 0.52, o que indicou uma ligeira tendência de distribuição das respostas para a 

esquerda (pólo negativo), e um achatamento de 0.31.  

 Os dados recolhidos permitiram estimar que as estratégias que melhor representaram o 

grupo dos idosos foram as preventivas. As respostas dos participantes nesta sub - escala 

corresponderam a uma média 3.10 (aproximadamente 3, o que aponta para uma utilização das 

estratégias referidas "algumas vezes") com um desvio-padrão de 0.60 (Tabela 1). A amplitude 

na amostra em questão foi de 2.89, o que significou  que os resultados eram muito 

heterogéneos e distribuídos ao longo de uma curva normal. A distribuição dos resultados ao 

longo da curva revelou, uma assimetria  de - 1.76, o que indicou um ligeiro desvio das 

respostas para a esquerda (pólo negativo); e um achatamento de 0.56. As estratégias de coping 

proactivo, apresentaram uma média ligeiramente inferior, de 2.80  (o que aponta também para 

uma utilização das estratégias referidas "algumas vezes”) e um desvio - padrão de 0.62 

(Tabela 1). A amplitude registou um valor semelhante às estratégias de coping preventivo, 

correspondente a 2.7. Os valores de assimetria e achatamento foram   - 0.41 e - 0.04, 

respetivamente.  
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10.2 Análise correlacional 

 Com o objetivo de testar a primeira hipótese delineada e neste sentido verificar se 

idosos com perceção de auto - eficácia mais elevada utilizavam com mais frequência 

estratégias de coping proactivo e preventivo, foram desenvolvidos procedimentos estatísticos 

para testar a existência de correlação linear simples entre as duas variáveis. A análise dos 

dados permitiu concluir que existia uma relação de correlação forte positiva e significativa 

entre as variáveis perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro, tendo - se 

registado um r = 0.83 a um nível de significância de p<0.01 (Tabela 1). A relação de 

correlação entre a variável perceção de auto - eficácia e cada uma das sub - escalas de coping 

orientado para o futuro foi igualmente positiva e significativa. Relativamente à sub - escala de 

coping preventivo encontrou - se uma correlação moderada, positiva e significativa, entre esta 

e a variável perceção de auto - eficácia, com um r = 0.70 a um nível de significância p<0.01 

(Tabela 1). Relativamente à sub - escala de coping proactivo encontrou - se uma correlação 

forte, positiva e significativa, entre esta variável e a perceção de auto - eficácia com um r = 

0.84 a um nível de significância de p<0.01 (Tabela). Confirmou - se assim a hipótese 

delineada, estimando - se que idosos com perceção de auto - eficácia elevada utilizavam com 

mais frequência estratégias de coping proactivo e preventivo do que idosos com perceção de 

auto - eficácia baixa. No que refere ao teste da segunda hipótese em estudo, segundo a qual a 

perceção de auto - eficácia era preditora do uso de estratégias de coping orientado para o 

futuro, recorreu-se à análise de  regressão linear múltipla. Considerou - se como variável 

independente, a perceção de auto - eficácia. Como variáveis dependentes consideraram-se, 

separadamente ,as sub - escalas do instrumento de coping (sub - escala de coping preventivo e 

sub - escala de coping proactivo).  

 

 

 

 

 

 



Tabela 1 

 

Estatísticas Descritivas e Correlações (Quociente de Pearson) Entre as Variáveis. 

 
 Vmin Vmáx M DP α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Género - - 1.35 0.48 -           

2. Idade 65.00 97.00 76.02 7.53 - -,050          

3. MHC - Tot. 1.27 5.91 3.95 .90 0.83 ,045 -,210         

4. MHC - Emoc. 1.00 6.00 4.30 1.33 0.90 ,143 -,157 ,774
**

        

5. MHC - Psic 1.33 6.00 4.74 1.12 0.74 -,029 -,192 ,685
**

 ,422
**

       

6. MHC_Soc. 1.00 6.00 3.27 1.10 0.75 -,005 -,148 ,827
**

 ,415
**

 ,318
**

      

7. GSE 1.60 4.00 2.96 0.62 0.93 ,104 -,120 ,453
**

 ,443
**

 ,400
**

 ,251
*
     

8. PCI - Prev. 1.11 4.00 3.10 0.60 0.86 ,042 -,079 ,286
**

 ,325
**

 ,487
**

 -,018 ,670
**

    

9. PCI - Proact. 1.30 4.00 2.80 0.62 0.89 -,028 -,063 ,358
**

 ,324
**

 ,421
**

 ,153 ,835
**

 ,689
**

   

10. PCI - Tot. 1.21 4.00 2.93 0.56 0.92 ,003 -,076 ,354
**

 ,353
**

 ,489
**

 ,084 ,828
**

 ,898
**

 ,938
**

  

 

Nota.  

GSE: "General Self Efficacy Scale". 

MHC - Tot: "Mental Health Continuum - Short Form", escala total.  

MHC - Emoc.: "Mental Health Continuum - Short Form", sub - escala de bem - estar emocional.  

MHC - Psic.: "Mental Health Continuum - Short Form", sub - escala de bem - estar psicológico.  

(continua) 
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(continuação) 

MHC - Soc.: "Mental Health Continuum - Short Form", sub - escala de bem - estar social.  

PCI - Prev.: "Proactive Coping Inventory", sub - escala de coping preventivo. 

PCI - Proact.: "Proactive Coping Inventory", sub - escala de coping proactivo;  

PCI - Tot: "Proactive Coping Inventory", escala total. 

**. Correlação é significativa a  p < 0.01 (2-tailed). 

*. Correlação é significativa a  p < 0.05 (2-tailed). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 O modelo de regressão linear múltipla do coping preventivo em função das variáveis 

perceção de auto - eficácia, idade e género, revelou-se estatisticamente significativo (F(3, 

78)=21.25; R2a=0.43; p=0.000). Contudo, a análise dos coeficientes de regressão e da sua 

significância estatística revelou que dos 3 preditores considerados, apenas a perceção de auto 

- eficácia (β = 0.67, t(78)= 7.92; p=0.000) era  um preditor significativo  do uso de estratégias 

de coping preventivo (Tabela 2).  

 De forma semelhante, o modelo de regressão linear múltipla do coping proactivo em 

função das variáveis perceção de auto - eficácia, idade e género, revelou-se estatisticamente 

significativo (F(3, 78)=64.26; R2a=0.70; p=0.000). Contudo, a análise dos coeficientes de 

regressão e da sua significância estatística revelou que dos 3 preditores considerados, apenas a 

perceção de auto - eficácia (β = 0.85, t(78)= 13.84; p=0.000) era um preditor significativo do 

uso de estratégias de coping proactivo (Tabela 2).   
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Tabela 2 

Modelos de Regressão linear múltipla: Predição das Variáveis Independentes Perceção de 

Auto - Eficácia, Idade e Género nas Variáveis Dependentes Coping Preventivo e Coping 

Proactivo. 

 

Coping Preventivo 

(PCI - Preventivo) 

Coping Proactivo 

(PCI - Proactivo) 

1º Modelo   

Género .039 -.031 

Idade - .077 -.065 

Adj. R_Sq. - .017 -.020 

R_Sq Cange .008 .005 

F .306 .198 

2º Modelo   

Género .027 -.114 

Idade  .001 -.033 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 

.673** .851** 

Adj. R_Sq. .429** .701** 

R_Sq Cange .442** .707** 

F 21.251** 64.262** 

 

Nota.  

**. Correlação é significativa a  p < 0.01 (2-tailed). 

*. Correlação é significativa a  p < 0.05 (2-tailed). 
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 Os resultados obtidos em ambos os modelos, permitiram confirmar a segunda hipótese 

e estimar que perceção de auto - eficácia é preditora do uso de estratégias de coping orientado 

para o futuro. O modelo de predição desta variável é consideravelmente superior (27.2% mais 

elevado) para o uso de estratégias de coping proactivo.    

 O segundo objetivo  de investigação, pretendia clarificar a influência das variáveis 

perceção de auto - eficácia e coping orientado para o futuro na variável bem-estar. Foram 

delineadas duas questões de investigação para este fim.  

 A primeira questão tinha como ambição compreender  se a perceção de auto - eficácia 

e o uso de estratégias de coping orientado para o futuro são preditores independentes dos 

níveis de bem – estar. Para responder a esta questão realizou-se  uma série de análises de 

regressão linear múltipla, em que se assumiram como variáveis independentes a perceção de 

auto - eficácia, ou o coping preventivo e o coping proactivo. Foram criados vários modelos 

que testaram o valor preditivo destas variáveis independentes não só na dimensão total de 

bem - estar subjectivo mas também em cada componente específico, nomeadamente, no bem - 

estar emocional, social e psicológico. 

 O modelo de regressão linear múltipla do bem - estar total em função da variáveis 

perceção de auto - eficácia, idade e género, revelou-se estatisticamente significativo (F(3, 

78)=7.74; R2a=0.2; p=0.000). Porém, a análise dos coeficientes de regressão e da sua 

significância estatística revelou que dos 3 preditores considerados, apenas a perceção de auto 

- eficácia (β = 0.44, t(78)= 4.32; p=0.000) era um preditor significativo dos níveis de bem - 

estar (Tabela 3). 

 Por sua vez, o modelo de regressão linear múltipla do bem - estar total em função das 

variáveis coping preventivo, coping proactivo, idade e género, revelou-se também 

estatisticamente significativo (F(4, 77)=3.86; R2a=0.12; p<0.01). No entanto, a análise dos 

coeficientes de regressão e da sua significância estatística revelou que dos 4 preditores 

considerados, apenas o coping proactivo (β = 0.31, t(77)= 2.13; p<0.05)  era um preditor 

significativo dos níveis de bem - estar total (Tabela 4). 

 No que diz respeito ao bem - estar emocional, o modelo de regressão linear múltipla 

desta variável em função da perceção de auto - eficácia, idade e género, revelou-se 

estatisticamente significativo (F(3, 78)=7.16; R2a=0.19; p=0.000). Contudo, a análise dos 

coeficientes de regressão e da sua significância estatística revelou que dos 3 preditores 
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considerados, apenas a perceção de auto - eficácia (β = 0.42, t(78)= 4.15; p=0.000) era um 

preditor significativo dos níveis de bem - estar subjetivo (Tabela 3) . 

 O modelo de regressão linear múltipla do bem - estar emocional em função das 

variáveis coping preventivo, coping proactivo, idade e género, revelou-se estatisticamente 

significativo (F(4, 77)=3.66; R2a=0.12; p<0.01). Contudo, a análise dos coeficientes de 

regressão e da sua significância estatística revelou que dos 4 preditores considerados, nenhum 

se apresentou um bom preditor dos níveis de bem - estar subjetivo, registando -se valores de β 

inferiores a 0.25 a um nível de significância p> 0,05 (Tabela 4). 

 Situação idêntica verificou-se com o bem - estar social. O modelo de regressão linear 

múltipla do bem - estar social em função das variáveis perceção de auto - eficácia, idade e 

género, revelou-se estatisticamente significativo (F(3, 78)=2.24; R2a=0.04; p<0.05),  contudo, 

a análise dos coeficientes de regressão e da sua significância estatística revelou que dos 3 

preditores considerados, nenhum  se apresentou como um bom preditor  dos níveis de bem - 

estar social, registando -se valores de β inferiores a 0.25 a um nível significância p<0.05 

(Tabela 3). 

 O modelo de regressão linear múltipla do bem - estar social em função das variáveis 

coping preventivo, coping proactivo, idade e género, não se revelou estatisticamente 

significativo. No entanto, a análise dos coeficientes de regressão e da sua significância 

estatística revelou que o coping proactivo tinha um β = 0.31, t(77)= 2.06; p<0.05. Concluiu - 

se que num modelo conjunto esta forma de coping não era um preditor  significativo do bem - 

estar social, podendo o ser se considerada de forma isolada (Tabela 4). 

 O modelo de regressão linear múltipla do bem - estar psicológico em função das 

variáveis perceção de auto - eficácia, idade e género, revelou-se estatisticamente significativo 

(F(3, 78)=5.97; R2a=0.16; p=0.000). Contudo, a análise dos coeficientes de regressão e da sua 

significância estatística revelou que dos 3 preditores considerados, apenas a perceção de auto 

- eficácia (β = 0.39, t(78)= 3.77; p=0.000) era um preditor significativo dos níveis de bem - 

estar psicológico (Tabela 3). 

 

 

 

  



Tabela 3 

Modelos de Regressão linear múltipla: Predição das Variáveis Independentes Perceção de Auto - Eficácia, Idade e Género nas Variáveis 

Dependentes Bem - Estar Subjetivo (Total), Bem - Estar Emocional, Bem - Estar Social, Bem - Estar Psicológico. 

 

MHC - SF 

Total 

MHC - SF 

bem - estar emocional 

MHC - SF 

bem - estar social 

MHC - SF 

bem - estar psicológico 

1º Modelo     

Género .034 .135 -.012 -.039 

Idade -.208 -.150 -.148 -.194 

Adj. R_Sq. .021 .019 -.003 .014 

R_Sq Cange .045 .043 .022 .038 

F 1.868 1.768 .887 1.571 

2º Modelo     

Género -.008 .094 -.036 -.077 

Idade  

 

 

(continua) 

-.158 -.101 -.121 -.149 
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(continuação) 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 

.435** .421** .241* .390** 

Adj. R_Sq. .200** .186** .043* .155** 

R_Sq Cange .184** .173** .057* .148** 

F 7.742** 7.161** 2.214 5.970* 

 

Nota.  

**. Correlação é significativa a  p < 0.01 (2-tailed). 

*. Correlação é significativa a  p < 0.05 (2-tailed). 

 O modelo de regressão linear múltipla do bem - estar psicológico em função da variáveis coping preventivo, coping proactivo, idade e 

género, revelou-se estatisticamente significativo (F(4, 77)=7.37; R2a=0.24; p=0.000) . Contudo, a análise dos coeficientes de regressão e da sua 

significância estatística revelou que dos 4 preditores considerados, apenas o coping preventivo (β = 0.37, t(77)= 2.76; p<0.01) era um preditor 

significativo dos níveis de bem - estar psicológico (Tabela 4). 
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Tabela 4 

Modelos de Regressão linear múltipla: Predição das Variáveis Independentes Coping Preventivo, Coping Proactivo, Idade e Género nas 

Variáveis Dependentes Bem - Estar Subjetivo (Total), Bem - Estar Emocional, Bem - Estar Social, Bem - Estar Psicológico. 

 

MHC - SF 

Total 

MHC - SF 

bem - estar emocional 

MHC - SF 

bem - estar social 

MHC - SF 

bem - estar psicológico 

1º Modelo     

Género .034 .135 -.012 -.039 

Idade -.208 -.150 -.148 -.194 

Adj. R_Sq. .021 .019 -.003 .014 

R_Sq Cange .045 .043 .022 .038 

F 1.868 1.768 .887 1.571 

2º Modelo     

Género .042 .135 .007 -.048 

Idade  

 

 

 (continua) 

-.184 -.124 -.147 -.155 
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(continuação) 

Coping Preventivo 

(PCI - Prev.) 

.059 .170 -.245 .371** 

Coping Proactivo 

(PCI - Proact.) 

.307* .203 .313* .154 

Adj. R_Sq. .124** .116** .026 .239** 

R_Sq Cange .122** .117** .052 .239** 

F 3.855** 3.657** 1.534 7.369** 

 

Nota.  

**. Correlação é significativa a  p < 0.01 (2-tailed). 

*. Correlação é significativa a  p < 0.05 (2-tailed). 

 

 

 

 

 



 A análise dos dados recolhidos permitiu responder à questão colocada, concluindo - se 

que tanto a perceção de auto - eficácia como o uso de estratégias de coping orientado para o 

futuro eram preditores independentes dos níveis de bem – estar. Porém, é necessário ter em 

consideração alguns resultados não convergentes. Apesar da perceção de auto - eficácia ter 

demonstrado ser um preditor significativo do bem – estar total, no que refere às suas 

dimensões específicas tal apenas se verificou  para o bem - estar emocional e para o bem-estar 

psicológico. A perceção de auto - eficácia não se demonstrou um bom preditor do bem - estar 

social. Relativamente às variáveis independentes coping preventivo e coping proactivo, 

verificou - se que a primeira é unicamente um bom preditor dos níveis de bem - estar 

psicológico, enquanto a segunda apenas é boa preditora  do bem - estar total.  

 No que diz respeito à segunda questão de investigação, colocada a propósito do 

segundo objetivo, pretendeu - se compreender se a interação da perceção de auto - eficácia 

com o uso de estratégias de coping orientado para o futuro era preditora dos níveis de bem – 

estar. Com este fim, foram desenvolvidos procedimentos de regressão linear múltipla, nos 

quais se utilizou como variáveis dependentes uma vez mais a escala total de bem - estar e 

cada uma das suas sub - escalas separadamente. As variáveis independentes consideradas 

foram, para além da idade e do género, a perceção de auto - eficácia, e o coping preventivo ou 

o coping proactivo, bem como a interação entre perceção de auto - eficácia e, respetivamente, 

o coping preventivo ou o coping proactivo.  

 Em nenhum dos casos analisados os modelos de interação entre as variáveis em causa 

revelaram ser significativos na explicação do bem - estar subjetivo (Tabela 5 e Tabela 6). 

Estes resultados permitiram responder à questão colocada, concluindo - se que, a interação 

entre perceção de auto - eficácia  e o uso de estratégias de coping orientado para o futuro não 

exerceu influência sobre os níveis de bem – estar.  

 

 

 

 

 



Tabela 5 

Modelos de Regressão linear múltipla: Predição das Variáveis Independentes Perceção de Auto - Eficácia, Coping Preventivo, Interação entre 

Perceção de Auto - eficácia e Coping Preventivo, Idade e Género nas Variáveis Dependentes Bem - Estar Subjetivo (Total), Bem - Estar 

Emocional, Bem - Estar Social, Bem - Estar Psicológico. 

 

MHC - SF 

Total 

MHC - SF 

bem - estar emocional 

MHC - SF 

bem - estar social 

MHC - SF 

bem - estar psicológico 

1º Modelo     

Género .034 .035 -.012 -.039 

Idade -.208 -.150 -.148 -.194 

Adj. R_Sq. .021 .019 -.033 .014 

R_Sq Cange .045 .043 .022 .038 

F 1.868 1.768 .887 1.571 

2º Modelo     

Género 

 

-.008 .094 -.036 -.077 

Idade  

(continua) 

-.158 -.101 -.121 -.149 
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(continuação) 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 

.435** .421** .241* .390** 

Adj. R_Sq. .200** .186** .043* .155** 

R_Sq Cange .184** .173** .057* .148** 

F 7.742** 7.161** 2.214 5.970** 

3º Modelo     

Género -.009 .095 -.045 -.066 

Idade  -.158 -.102 -.120 -.149 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 
.455** .383** .469** .124 

Coping Preventivo 

(PCI - Prev.) 

-.031 .056 -.340** .395* 

Adj. R_Sq. .190 .117 .097* .235** 

R_Sq Cange 

 

(continua) 

.001 .002 .064* .086** 
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(continuação) 

F 5.749** 5.356** 3.185* 7.218** 

4º Modelo     

Género -.003 .111 -.045 -.067 

Idade  -.152 -.088 -.120 -.150 

 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 

 

.459** 

 

.392** 

 

.469** 

 

.123 

Coping Preventivo 

(PCI - Prev.) 

.-.045 .019 .341* .398** 

GSE x PCI - Prev. -.049 -.124 -.003 .009 

Adj. R_Sq. .182 .181 .086 .225 

R_Sq Cange .002 .014 .001 .000 

F 4.594** 4.582** 2.515* 5.702** 

Nota.  

GSE x PCI - Prev. : Interação entre Perceção de Auto - eficácia e Coping Preventivo 

**. Correlação é significativa a  p < 0.01 (2-tailed). 

*. Correlação é significativa a  p < 0.05 (2-tailed). 
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Tabela 6 

Modelos de Regressão linear múltipla: Predição das Variáveis Independentes Perceção de Auto - Eficácia, Coping Proactivo, Interação entre 

Perceção de Auto - eficácia e Coping Proactivo, Idade e Género nas Variáveis Dependentes Bem - Estar Subjetivo (Total), Bem - Estar 

Emocional, Bem - Estar Social, Bem - Estar Psicológico. 

 

MHC - SF 

Total 

MHC - SF 

bem - estar emocional 

MHC - SF 

bem - estar social 

MHC - SF 

bem - estar psicológico 

1º Modelo     

Género .034 .135 -.012 -.039 

Idade -.208 -.150 -.148 -.194 

Adj. R_Sq. .021 .019 -.003 .014 

R_Sq Cange .045 .043 .022 .038 

F 1.868 1.768 .887 1.571 

2º Modelo     

Género -.008 .094 -.036 -.077 

Idade  

 

(continua) 

-.158 -.101 -.121 -.149 
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(continuação) 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 
.435** .421** .241* .390** 

Adj. R_Sq. .200* .186** .043* .155** 

R_Sq Cange .184** .173** .057* .148** 

F 7.742** 7.161** 2.214 5.970 

3º Modelo     

Género -.014 .081 -.058 -.044 

Idade  -.156 -.098 -.114 -.158 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 
.481* .514* .408 .143 

Coping Proactivo 

(PCI - Proact.) 

-.054 -.109 -.197 .291 

Adj. R_Sq. .190 .179 .042 .211 

R_Sq Cange .001 .003 .001 .024 

F  

(continua) 

5.759** 5.410** 1.895 5.149** 
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(continuação) 

4º Modelo     

Género -.015 .082 -.061 -.043 

Idade  -.156 -.098 -.115 -.158 

Perceção de auto - 

eficácia (GSE) 
.474* .516** .392 .147 

Coping Proactivo 

(PCI - Proact.) 

-.041 .112 -.168 .289 

GSE x PCI - Proact. .028 .006 .064 -.015 

Adj. R_Sq. .180 .168 .034 .211 

R_Sq Cange .001 .000 .004 .000 

F 4.566** 4.273** 1.565 4.071** 

Nota.  

GSE x PCI - Proact. : Interação entre perceção de auto - eficácia e coping proactivo 

**. Correlação é significativa a  p < 0.01 (2-tailed). 

*. Correlação é significativa a  p < 0.05 (2-tailed). 
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11. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos na variável bem-estar fornecem um bom ponto de partida para a 

discussão das questões e hipóteses de investigação. Estes permitiram estimar que os idosos, 

na amostra em questão, apresentam níveis de bem-estar elevados. Os resultados vêm ao 

encontro do paradoxo do bem-estar, descrito na investigação, no qual se verifica que, apesar 

das perdas e declínios no envelhecimento, não se encontram reduções marcadas ao nível do 

bem-estar (e.g. Diener & Suh, 1997; Fernández – Ballesteros, 2006; Chan et al., 2009). 

Alguns autores, como Inglehart (1990, citado por Diener & Suh, 1999), apontaram para o 

facto de, não só os níveis de bem-estar serem elevados neste grupo, como serem superiores 

aos das restantes faixas etárias.  

 Relativamente às três sub-escalas de bem-estar, a dimensão na qual se registaram os 

valores mais elevados foi a de bem-estar psicológico, verificando-se na amostra em questão 

que os participantes, experienciam sentimentos de auto-aceitação, relações positivas com os 

outros, sentem-se autónomos, percecionam controlo sobre o ambiente que os rodeia, sentem 

que têm um propósito de vida e percecionam um crescimento a nível pessoal (Ryff, 1989, 

citado por Keyes, 2002). A sub-escala de bem-estar emocional apresentou igualmente valores 

elevados, o que indica que os idosos da amostra em questão  experienciam mais emoções 

positivas do que negativas, assim como percecionam uma curta distância entre o que têm e o 

que desejam (Diener, 2000). A dimensão que apresenta níveis de bem-estar comparativamente 

mais baixos é a de bem-estar social, verificando-se que esta faixa etária apresenta uma ligeira 

tendência para percecionar o meio social como algo sobre o qual tem pouca influência, assim 

como para sentir que está inserida numa sociedade na qual tem uma reduzida participação, na 

qual não é aceite ou na qual a sua participação não é valorizada (Keyes, 2002). 

 Os resultados obtidos na amostra em questão são divergentes dos encontrados por 

Keyes (2002). Enquanto o autor referiu que declínios no bem-estar emocional e psicológico 

não são acompanhados por declínios no bem-estar social, na presente investigação verificou - 

se que o bem - estar social assume valores mais baixos nos idosos ao contrário das outras 

duas. No entanto, é importante ter em consideração, que a amostra em questão é constituída 

por indivíduos da população portuguesa e que o estudo desenvolvido, contrariamente à 

investigação de Keyes (2002), apenas incidiu sobre uma faixa etária num único momento. 
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Neste sentido, na presente investigação, não foi possível registar a evolução do bem-estar ao 

longo do ciclo de vida.  

 Os resultados de bem-estar mais elevados surgiram nas dimensões de cariz 

intrapessoal (bem-estar emocional e bem-estar psicológico), o que poderá indiciar que os 

indivíduos, da amostra em questão, detêm recursos e competências para lidar com os desafios 

do envelhecimento. Níveis mais baixos surgiram, como vimos, na dimensão social, a qual 

depende em menor grau de recursos internos. Estes resultados refletem provavelmente a 

influência  de outras variáveis, referentes à interação do indivíduo com o outro e aos valores e 

funcionamento de uma sociedade que não está ainda preparada para o desafio do 

envelhecimento. Neste sentido, são de extrema pertinência as iniciativas definidas na 

Assembleia Mundial Sobre o Envelhecimento, realizada no ano de 2002 sobre o tema 

"Sociedade para todas as idades". 

 No que se refere à variável perceção de auto-eficácia, o grupo dos idosos na amostra 

em questão apresenta uma perceção de auto-eficácia moderadamente elevada relativamente a 

situações ecologicamente relevantes, isto é, do quotidiano. Estes resultados vão ao encontro 

de estudos já existentes, como o de Lachman e Leff (1986, citado por Bandura, 1989), no qual 

se verificou que, apesar de uma clara desvantagem do grupo dos idosos na tarefa utilizada 

(tarefa de memória), este desempenho não conduziu a diferenças ao nível da perceção de 

auto-eficácia. Por sua vez, Artistico e colaboradores (2003), verificaram que apesar de em 

tarefas cognitivas tradicionais o grupo dos idosos apresentar uma perceção de auto-eficácia 

inferior ao grupo dos jovens, o mesmo não sucedia relativamente a problemas ecologicamente 

relevantes, nos quais os idosos apresentam valores superiores ao outro grupo. O GSE 

utilizado no presente estudo avalia a perceção de auto-eficácia do indivíduo em questões do 

quotidiano, o que significa que ficam por conhecer os resultados dos participantes da amostra 

ao nível da perceção de auto-eficácia relativamente a tarefas cognitivas tradicionais, como as 

apresentadas por Lachman e Leff (1986, citado por Bandura, 1989).  

 Relativamente ao coping orientado para o futuro, os resultados demonstraram que os 

idosos apresentam um recurso elevado a este tipo de estratégias. Estes dados foram ao 

encontro de estudos já existentes, salientando que os idosos não assumem uma posição de 

evitamento face a acontecimentos futuros. Este grupo adota geralmente uma posição ativa, 

fazendo um uso elevado de estratégias de coping orientado para o futuro, segundo Aldwin e 

colaboradores (1991, 1996, citado por Ouwehand et al., 2006)  de forma tão frequente quanto 
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o grupo dos jovens. Apesar de se aferirem resultados elevados na escala total de coping 

orientado para o futuro, registaram-se ligeiras diferenças nas sub-escalas que constituíam o 

instrumento. A sub-escala que apresentou resultados mais elevados foi a do coping 

preventivo, o que significa que os idosos, na amostra em questão, envolvem-se com mais 

frequência em esforços de preparação para acontecimentos percecionados como ameaçadores. 

A previsão de acontecimentos de vida não-normativos, vistos como ameaçadores, suscita 

reações de distress às quais se seguirão esforços de gestão de risco (Schwarzer & Knoll, 

2003). Com resultados ligeiramente inferiores, a sub-escala de coping proactivo permitiu 

estimar que os idosos encaram os eventos futuros menos frequentemente como oportunidades 

de crescimento ou promoção. Quando surgem esforços de coping orientados para o futuro, 

estes têm como finalidade, com mais frequência, a eliminação de possíveis ameaças, do que a 

melhoria da qualidade de vida ou aquisição de objetivos desafiantes (Schwarzer & Taubert, 

2002). 

 A análise dos resultados obtidos na amostra permitiu responder às questões e hipóteses 

delineadas na presente investigação. No que refere à primeira hipótese, na qual se pretendia 

verificar se idosos com perceção de auto-eficácia mais elevada utilizam com mais frequência 

estratégias de coping orientado para o futuro, verificou-se a existência de correlação positiva 

forte e significativa entre as variáveis. Estes resultados vieram ao encontro da investigação já 

existente, acrescentando a estas evidências empíricas a especificidade da faixa etária em 

questão. Isto é, na presente investigação foi possível compreender o sentido e força desta 

correlação especificamente na faixa etária dos idosos, relação esta que na revisão realizada se 

apresentou por explorar. Assim como Schwarzer (1994) descreveu, idosos que se 

percecionam como capazes para desempenhar determinados comportamentos fazem um maior 

uso de estratégias de coping orientado para o futuro. Indivíduos com perceção de auto-

eficácia elevada fazem tendencialmente um maior uso de informação potencialmente 

ameaçadora, o que acarreta um uso de estratégias mais adequado à situação (Aspinwall & 

Brunhart, 1997, citado por Aspinwall & Taylor, 1997). O autor referiu ainda o papel da 

perceção de auto - eficácia como determinante do tipo de estratégia utilizada, já que uma 

perceção de auto-eficácia elevada teria como resultado a utilização de  estratégias de coping 

orientado para o futuro mais positivas. Os resultados são consistentes com os autores  

Gutiérrez-Doña, e colaboradores (2005), os quais verificaram que idosos com uma maior 

presença de pensamentos orientados para o futuro, e neste sentido, maior persecução de 
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objetivos, uma abordagem mais proactiva de resolução de problemas e maiores competência 

de planeamento, terão tendencialmente uma perceção de auto-eficácia superior. 

 A análise das correlações existentes entre a variável perceção de auto-eficácia e cada 

uma das sub-escalas de coping orientado para o futuro, nomeadamente, sub-escalas de coping 

preventivo e proactivo, permitiu verificar que a correlação entre perceção de auto-eficácia e 

coping proactivo é mais elevada do que a correlação entre perceção de auto-eficácia e coping 

preventivo.   

 Relativamente à segunda hipótese, segundo a qual a perceção de auto-eficácia é 

preditora do uso de estratégias de coping orientado para o futuro, os resultados permitiram 

constatar que ambos os modelos testados têm um elevado valor de predição. Em ambos, a 

variável que explicou a maioria da variância foi a perceção de auto-eficácia. Estes dados, 

consonantes com estudos já realizados (e.g. Bandura, 1982), permitiram afirmar que idosos 

que se sentem capazes de desempenhar determinados comportamentos encaram potenciais 

stressores e desafios de futuro de forma mais positiva relativamente a idosos com perceção de 

auto-eficácia reduzida.  

 O elevado valor preditivo da variável perceção de auto -eficácia permite sugerir que, 

contrariamente ao que alguns autores propuseram (e.g. Hobfoll, 1989; Schonpflug, 1986, 

citado por Aspinwall, 2005; Bettencourt et al., 1993, citado por Aspinwall, 2005; Aspinwall, 

2005), os inibidores à iniciação de estratégias de coping orientado para o futuro têm um valor 

preditivo reduzido. Contudo, uma conclusão válida só seria possível se testada a influência 

conjunta destes inibidores com a variável perceção de auto-eficácia.  

  Importa também salientar, a diferença de predição entre os dois modelos testados. 

Verifica - se que a significância das variáveis independentes perceção de auto-eficácia, idade 

e género é 27.2%, superior sobre a variável dependente coping proactivo do que sobre a 

variável dependente coping preventivo. A constatação de tal diferença permite concluir que, 

assim como consistentemente verificado na presente investigação e no corpo de investigação 

existente (e.g. Schwarzer, 1994; Aspinwall & Brunhart, 1997, citado por Aspinwall & Taylor, 

1997; Gutiérrez-Doña et al., 2005), a perceção de auto-eficácia prediz a frequência de uso de 

estratégias de coping orientado para o futuro e o tipo empregue. 

 Relativamente à primeira questão do segundo objetivo, a qual pretendia compreender 

se a perceção de auto-eficácia e o uso de estratégias de coping orientado para o futuro eram 
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preditores independentes dos níveis de bem-estar, aferiu-se que os modelos testados são 

adequados e significativos.  

 A variável perceção de auto-eficácia demonstrou ser, conjuntamente com as variáveis 

sociodemográficas idade e género, um bom preditor dos níveis de bem-estar. Das três 

variáveis independentes que constituem o modelo, é a perceção de auto-eficácia que mais 

variância explica. Os resultados são consistentes com a investigação existente. Desde cedo na 

literatura, Bandura (1982) refere a importância desta variável como reguladora dos estados 

emocionais, referindo que um indivíduo que detenha a crença de que não tem competências 

que lhe permitam desempenhar otimamente a tarefa, experienciará uma ativação emocional 

superior a outro que, detendo o mesmo nível real de competências, e percecione a tarefa como 

adequada às suas competências. Gutiérrez-Doña e colaboradores (2005), consonantes com 

esta perspetiva, descreveram a perceção de auto-eficácia como reguladora de emoções 

positivas ou negativas.  

 Os resultados obtidos para cada sub-escala da dimensão de bem-estar (sub-escala de 

bem-estar emocional, bem-estar social e bem-estar psicológico) revelaram que as variáveis 

independentes têm valor preditivo das sub-escalas de bem-estar emocional e psicológico. O 

mesmo não se verifica para a sub-escala de bem-estar social. Caprara e Steca (2005) referem 

resultados que vão parcialmente ao encontro destes numa investigação em que avaliaram, 

especificamente na faixa etária dos idosos, a existência de relações entre perceção de auto-

eficácia e bem-estar. Os autores confirmaram a existência de relações positivas entre as 

variáveis, sendo que a capacidade para regular as emoções negativas e positivas assim como a 

capacidade de se relacionar positivamente com os outros, foram as mais significativos ao 

nível do bem-estar. Reportando à escala utilizada no presente estudo, os modelos preditivos 

significativos encontraram-se para a sub-escala de bem-estar emocional, a qual avalia o 

conjunto de sintomas referentes à presença ou ausência de emoções negativas e satisfação 

com a vida; e para a sub-escala de bem-estar psicológico, a qual se refere a um conjunto de 

critérios de envelhecimento Bem-sucedido (auto-aceitação, relações positivas com os outros, 

autonomia, controlo sobre o ambiente, propósito de vida e crescimento pessoal).  

 Por sua vez, os resultados obtidos na escala de bem-estar social indicam que a 

perceção de auto-eficácia não apresenta um valor preditivo relativamente a esta dimensão do 

bem-estar subjectivo. Apesar de não ser possível tecer comentários sobre os resultados 

encontrados, dado os limites do estudo realizado, poder-se-á ponderar a possibilidade de estes 
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resultados se associarem com uma atitude de conformismo social, na qual o indivíduo 

perceciona o seu grau de participação na sociedade como imposto por forças exteriores. Seria, 

neste sentido, pertinente compreender o papel deste tipo de variáveis na relação entre 

percepção de auto-eficácia e o bem-estar social.  

 No que se refere às variáveis coping preventivo e coping proactivo, estas revelaram-se, 

conjuntamente com as variáveis sociodemográficas idade e género,  preditores significativos 

dos níveis de bem-estar. Estes resultados vão ao encontro dos estudos já existentes, os quais 

referiram o pensamento orientado para o futuro como um indicador de envelhecimento Bem 

Sucedido e bem-estar. Das quatro variáveis independentes que constituem o modelo, é o 

coping proactivo que apresenta valores de relação mais elevados com o bem-estar. Ouwehand 

e colaboradores (2006), em consonância com a presente investigação, salientaram a relevância 

do coping proactivo como mecanismo que garante a manutenção das estratégias de Seleção, 

Otimização e Compensação fulcrais para um envelhecimento Bem Sucedido. O coping 

proactivo potencia o desenvolvimento de competências úteis para a confrontação com 

possíveis desafios, o que aumenta os recursos existente no momento em que estes surgem. Os 

autores referiram ainda o papel do coping orientado para o futuro como moderador da relação 

existente entre o sucesso na persecução de objetivos e o bem-estar (Ouwehand et al., 2006). 

Finalmente, Diener e colaboradores (1999) apontaram para o facto de, no envelhecimento, a 

presença de um foco direcionado para o futuro, a reflexão sobre objetivos pessoais e o 

empreendimento de esforços para os atingir, ter como resultado elevados níveis de bem-estar. 

 Os resultados obtidos em cada sub-escala da dimensão de bem-estar, revelaram que as 

variáveis independentes apenas apresentam valor preditivo na explicação do bem-estar 

psicológico. Contrariamente ao que se verificou com o bem - estar subjetivo,  é o coping 

preventivo que apresenta uma relação mais forte com o bem - estar psicológico, sugerindo 

que a mobilização de recursos com vista à preparação para um acontecimento, ameaçador é 

particularmente relevante para assegurar um funcionamento psicológico positivo nesta fase de 

vida. 

  No que diz respeito à última questão, na qual se pretendia compreender se a interação 

da perceção de auto-eficácia com o uso de estratégias de coping orientado para o futuro era 

preditora dos níveis de bem-estar, observou-se que nenhum dos modelos se mostrou 

significativo. Assim, é possível concluir que ambas as variáveis têm um valor preditivo 

independente na variável bem-estar, na presente amostra de idosos.  
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12. CONCLUSÕES 

 

 A presente investigação permitiu retirar algumas conclusões pertinentes para o 

enriquecimento do corpo teórico vigente. Neste sentido, considerou - se relevantes os valores 

médios obtidos em cada um dos instrumentos, que elucidaram quanto ao comportamento das 

variáveis perceção de auto - eficácia, coping orientado para o futuro e bem - estar na 

senescência. Relativamente à perceção de auto - eficácia, verificou - se que em média os 

idosos, apesar das restrições encontradas nesta fase, se sentiam competentes nas diversas 

esferas da sua vida. No que se refere ao coping orientado para o futuro, revelou - se a 

manutenção do uso destas estratégias indiferentemente da diminuição de competências ou 

recursos. Ao nível do bem - estar foi de especial interesse a constatação de que, 

contrariamente ao esperado, os níveis de bem - estar subjetivo no envelhecimento eram 

elevados, verificando - se que os indivíduos, segundo Keyes (2002),  se encontravam 

maioritariamente num estado de “flourishing”, ou seja, experienciavam muitas emoções 

positivas e um funcionamento psicológico e social elevado. São ainda de referir , 

considerando - se como uma lacuna na revisão teórica realizada, os resultados referentes à 

relação existente entre as variáveis perceção de auto - eficácia e coping orientado para o 

futuro, especificamente na faixa etária dos idosos. Importa finalmente salientar o valor 

preditivo independente das variáveis perceção de auto - eficácia e coping orientado para o 

futuro na variável bem - estar subjetivo, que elucida sobre os processos envolvidos na 

manutenção de bem - estar subjetivo no envelhecimento.  

Apesar do relevo dos resultados encontrados, este estudo não é isento de limitações. 

No que se refere ao processo de recolha de dados, importa salientar as seguintes limitações 

encontradas. O questionário utilizado, é um instrumento abrangente que reúne escalas que 

avaliam diversas dimensões e processos positivos envolvidos no envelhecimento. A 

abrangência deste instrumento, apesar das suas inúmeras vantagens, torna - o extenso e de 

difícil aplicação na faixa etária em questão. Um segundo aspeto que importa salientar refere - 

se ao tipo de resposta requerida - escala de Lickert. Para os participantes, a noção de escala foi 

um conceito difícil de compreender, isto é, a compreensão de que o objetivo não era 

responder "sim" ou "não", mas dizer o quanto concordavam com a afirmação em questão. 

Esta limitação amplificou o papel do investigador, que assumiu funções de “juiz”  através da 

quantificação das respostas qualitativas fornecidas pelos participantes. Tendo em conta estas 
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limitações seria pertinente repensar a dimensão do questionário e incluir um sistema de 

resposta alternativo, como por exemplo de tipo qualitativo.  

 No que se refere à amostra, a sua dimensão é reduzida, o que implica que as 

conclusões retiradas não devem ser generalizadas para a população portuguesa. Relativamente 

ao design de investigação, o tempo disponível para a realização da investigação impediu a 

avaliação dos indivíduos em diferentes momentos. A condução de um estudo longitudinal 

seria extremamente pertinente pois possibilitaria a observação da evolução das dimensões em 

questão e das relações entre estas. Igualmente interessante seria que esta investigação 

envolvesse também outras faixas etárias, possibilitando avaliar a evolução das variáveis 

perceção de auto - eficácia,  coping orientado para o futuro e bem - estar ao longo do ciclo de 

vida.  

 Ao longo do processo de investigação, surgiram evidências às quais os objetivos e o 

design da presente investigação não puderam dar resposta. Neste sentido, em investigações 

futuras seria pertinente aprofundar algumas questões, como por exemplo, testar o valor 

preditivo das variáveis perceção de auto - eficácia e sociodemográficas (idade e género), 

conjuntamente com os inibidores à iniciação de estratégias de coping proactivo já descritos na 

investigação. 

  Apesar das limitações do presente estudo, de forma geral, os resultados obtidos 

vieram enfatizar a perspetiva salutogénica do envelhecimento, contrariando as crenças 

vigentes de que esta fase é marcada essencialmente por perdas e declínios. Num período em 

que observamos uma pirâmide social tão invertida, o desenvolvimento de projetos de 

investigação nesta área é especialmente pertinente, pois potencia uma semelhante inversão de  

mentalidades, crenças, atitudes, práticas e políticas. Como objetivo final pretende - se tornar a 

sociedade uma entidade mais apta para lidar com os desafios do envelhecimento. O psicólogo 

educacional é agente ativo neste processo, que, detendo conhecimentos, competências e uma 

"zona de influência", pode contribuir para a manutenção / promoção da qualidade de vida em 

todos os períodos etários.  
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