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Resumo: A presente investiga<;:ao teve como objectivo analisar a rotina 
diaria de uma idosa que vive na cidade de Castelo Branco, registando a sua 
mobilidade fisica, relacionamento corn outras pessoas, assim como o tempo que 
a idosa dedica a cada uma das suas actividades. 

0 estudo baseou-se na realiza<;:ao de entrevistas narrativa e semi-estrutura
da com registo audiovisual, elabora<;:ao do piano diario de ocupa<;:ao temporal, 
registo fotogrc\.fico, elabora<;:ao de mapas subjectivos da sua habita<;:ao, rua e 
outros locais que frequenta. Efectuamos ainda o devido acompanhamento nas 
suas tarefas quotidianas, pelos locais que habitualmente frequenta. 

Inicialmente caracterizamos o comportamento da idosa no seu ambiente 
diario para posteriormente compreendermos o seu universo, avaliar o seu dina
mismo e actividade fisica. 

Procuramos conquistar a confian<;:a da idosa e conhece-la atraves de uma 
retrospectiva feita pela propria. 

Os dados obtidos foram tratados em percentagem, visualizada atraves de 
grc\.ficos circulares. 

Atraves da sua analise pode-se concluir que a idosa apesar da idade que 
possui, mantem-se bastante activa, pm·que mesmo passando a maior parte do 
tempo em casa, realiza actividades que exigem mobilidade e esfor<;:o. 

1. Introdw;;ao 

0 presente estudo faz parte de um Projecto cujo desenvolvimento se orienta 
em fases distintaS, das quais a primeira COlTesponde a identifica<;:ao das caracte
rfsticas do comportamento de idosos de acordo com os seus quadros de vida. 

Para o efeito temos em curso uma investiga<;:ao sobre o actual "status quo" 
das realidades adaptativas da motricidade dos idosos em fun<;:ao das condi<;:oes 
de vida e dos constrangimentos fisicos, sociais c culturais da sociedade actual. 

Na sua operacionaliza<;:ao procedemos a um levantamento dos modos de 
interpreta<;:ao do "mundo" da vida dos idosos pelos pr6prios idosos com base 
em metodos qualitativos como: 

Piano diario de ocupa<;:ao temporal do idoso 
Mapas subjectivos e objectivos da habita<;:ao e do bairro 
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- Entrevistas de propriedade 
- Documentat;:ao fotografica 
- Entrevistas narrativas 

Entrevistas semi-estruturadas. 

Este projecto s6cio-ecol6gico procm·a enquadrar-se em preocupat;:oes re
centes quanta ao estudo do envelhecimento. A extensao da esperant;:a de vida 
obriga a uma atent;:ao particular a uma fase de vida humana ate agora ignorada 
-a velhice. 

A velhice e uma idade vulneravel em que para alem da decadencia fisica e 
intelectual se acrescenta exclusao social. 

Este estudo foi realizado no ambito da unidade curricular de Gerontolo
gia, do Curso de Servit;:o Social, pretendendo-se conhecer os habitos, tarefas e 
actividades da idosa, bem como o seu percurso de vida. 

2. Revisao da Literatura 

Neste panto dedicado a apresentat;:ao do enquadramento te6rico procura
remos analisar alguma literatura produzida no ambito das rotinas de vida dia
ria, corn incidencia em estudos semelhantes. 

Azeredo (2001) tendo por objectivo conhecer como os idosos inscritos na 
sua lista de medica de familia despendem o seu tempo, realizou uma entrevista 
semi-estruturada, posteriormente sujeita a uma analise de contet1do, corn 65 
utentes idosos (corn 65 ou mais anos), tendo concluido que: 

(i) muitos idosos vivem s6s (44,2%), embora tenham familiares pr6ximos; 
(ii) o idoso procura ocupar o seu tempo, de acordo corn a sua cultura 

(a maior parte eram analfabetos ou apenas possuiam a instrut;:ao pri
maria) e poder econ6mico; 

(iii) a televisao tern urn lugar de destaque na vida do idoso; 
(iv) passear e uma actividade desejada, mas que, para muitos, nao e pas

sive!; 
(v) ler e frequentar centros de leitura ou de outras actividades intelec

tuais, ainda nao esta muito enraizada nos costumes destes idosos. 

Faustino, Almeida, Vinagre, Brito, Cunha & Furtado (2007) estudaram 
uma idosa de 65 anos, residente em Castelo Branco. Era uma idosa que traba
lhava 75 horas semanais e que mantinha urn born relacionamento corn a sua 
familia. A actividade que a idosa desenvolvia durante mais tempo, era o segundo 
emprego como empregada domestica. Contrariamente ao que acontece ao longo 
da semana, no fim-de-semana as actividades sem movimento e dentro de casa 
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predominam. Esta idosa passava a maior parte do tempo de forma activa. Con
cluiram que devido a sua actividade profissional, a idosa se mantinha bastante 
activa e consciente das suas faculdades. 

Faustino, Cordeiro, Fonseca, Xavier, Dias, Aleixo & Silva (2007) estudaram 
uma idosa de 73 anos, residente em Castelo Branco. Era uma idosa que ocupava 
a maior parte do seu tempo com actividades domesticas e dentro de casa. A idosa 
nao passava muito tempo fora de casa. Dedicava-se a costura, tarefa que !he 
ocupava uma grande parte do dia. Concluiram que os seus dias de semana sao 
rotineiros, nao variando muito ao fim de semana. 

Faustino, Ferreira, Silva, Silva, Esteves & Corino (2007) estudaram uma 
idosa de 76 anos, que era vit1va, duma classe social media/alta, que vivia num 
apartamento em bloco habitacional em Castelo Branco. A idosa passava mais 
tempo em casa nos fins-de-semana, enquanto nos dias de semana passa mais 
tempo fora. A actividade mais realizada era passear e passava a maior parte do 
seu tempo acompanhada. Durante o seu tempo livre, esta idosa nao praticava 
qualquer tipo de actividades com exigencias de movimento. Concluiram que 
a idosa procurava ocupar o seu dia-a-dia realizando tarefas, mantendo-se 
assim activa. 

Faustino, Freitas, Marques, Gaspar, Dias & Cabral (2007) estudaram uma 
idosa de 77 anos, residente com tres dos seus seis netos em Sao Miguel D' Acha. 
Esta idosa praticava muitas actividades dentro de casa. Ao fim-de-semana a 
rotina diaria desta idosa altera-se. Todos os sabados deslocava-se a Monsanto 
onde a filha vive e no domingo regressava para a sua terra. A idosa praticava a 
maioria das actividades sozinha e admite ter alguma dificuldade em exercer 
actividades que exigem esfon;:o fisico. 

Faustino, Gomes, Martins, Trindade & Marques (2007) estudaram um idoso 
de 76 anos, residente em Castelo Branco. Este idoso era uma pessoa bastante 
activa, mantendo a actividade profissional e inumeras actividades (leccionava 
varias aulas na USALBI, praticava hidroginastica, frequentava o ginasio e de
sempenhava cargos associativos). Este idoso passava muito tempo fora de casa 
devido as suas actividades. No fim-de-semana tinha um horario mais !eve. 
Concluiram ser uma pessoa muito lucida a nivel psicologico e que gostava de 
se sentir actualizado. Este senhor nao corresponde ao estere6tipo do idoso que 
ainda existe na nossa sociedade, visto que para alem de continuar a exercer a 
sua actividade profissional, fazia trabalho voluntario e esfon;:ava-se por apren
der coisas novas. Gostava de se manter activo fisico e mentalmente. 

Faustino, Magalhaes, Romao & Barrau (2007) estudaram uma idosa de 71 

anos, residente na Barroca do Zezere (Fundao). Esta idosa dividia o seu tempo 
entre as tarefas domesticas, as actividades agricolas e os seus animais e realiza 
as suas actividades na companhia do marido. Esta idosa realiza as suas activi
dades principalmente fora de casa. Durante a semana ocupa o seu tempo a 
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trabalhar e desenvolve actividades corn mobilidade. E uma idosa que tern cons
ciencia do seu meio envolvente e da localizar;ao dos varios locais que frequenta. 

Faustino, Marr;al, Dias, Sousa, Antunes & Tiberio (2007) estudaram uma 
idosa de 87 anos, institucionalizada no Centro de Dia da Santa Casa da Miseri
cordia de Castelo Branco. Esta idosa apesar de institucionalizada tinha uma 
grande autonomia, constatavel atraves das actividades realizadas na Instituir;ao 
e fora da mesma. A idosa continuava a ter uma vida activa. Conclufram que a 
idosa que estudaram e urn exemplo a seguir, na medida em que a sua boa 
disposir;ao e perspectiva de vida "contaminam" as pessoas que a rodeiam. 

Faustino, Paz, Estevao, Carvalho, Martins & Barbosa (2007) estudaram 
uma idosa de 64 anos, residente em Castelo Branco. A actividade mais reali
zada por esta idosa durante a semana era a actividade profissional, enquanto 
no fim-de-semana era a actividade domestica. Esta idosa era sedentaria pois 
nao praticava nenhuma actividade fisica e as suas deslocar;oes fora de casa 
eram feitas de automovel. Esta idosa era alguem cuja rotina nao se modificava 
muito ao longo da semana. 

Faustino, Santos, Abreu, Fonseca, Lopes & Pires (2007) estudaram uma 
idosa divorciada de 72 anos, institucionalizada no Centro de Dia da Santa Casa 
da Misericordia de Castelo Branco. Esta idosa tinha como habilitar;oes literarias 
a 4.~ classe, sabendo ler e escrever. A actividade corn que ocupava mais tempo 
durante a semana era ver televisao. A maioria do tempo gasto pela idosa era 
corn actividades sem movimento, visto que a maior parte do dia encontrava-se 
sentada a conversar corn as amigas. A idosa dispunha de bastante autonomia, a 
qual utilizava para ir fazer compras sozinha, ir a farmacia e passear. Esta idosa 
apresentava uma boa nor;ao do tempo e do espar;o e possufa objectos que esti
mulavam a motricidade fina. 

3. Objectivos do estudo 

Corn este estudo propomo-nos prestar urn contributo para uma caracteri
zar;ao das rotinas de vida diarias dos idoso, pretendendo-se verificar: 
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- Que tipo de tarefas realiza a idosa no seu dia-a-dia. 
De que forma ocupa o seu tempo e coma o gere na realizar;ao das suas 
tarefas diarias. 
Qual o grau de autonomia de mobilidade da idosa. 
Quais os locais que tern como habito frequentar no dia-a-dia. 
Que percepr;ao tern do espar;o onde se desloca para realizar as suas 
actividades. 

- Coma estabelece as suas relar;oes interpessoais e como interpreta o seu 
curso de vida. 
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E inten<;ao do nosso estudo procurar dar resposta aos seguintes objectivos: 

Caracterizar as actividades que a idosa realiza no seu quotidiano. 
2- Comparar as actividades realizadas nos dias de semana com as reali

zadas no fim-de-semana. 
3 - Comparar as actividades realizadas dentro e fora de casa. 
4 - Analisar o grau de autonomia de mobilidade no espa<;o em que desen-

volve as suas actividades semanais. 
5 - Comparar as actividades realizadas sozinha e acompanhada. 
6 - Comparar as actividades realizadas com e sem mobilidade. 
7 - Analisar os factos significativos que marcaram o seu percurso de vida. 

4. Metodos e procedimentos 

Os metodos de investiga<;ao harmonizam-se com os diferentes fundamen
tos filos6ficos que apoiam as inquieta<;oes e as linhas orientadoras de uma 
investiga<;ao (Fortin, Cote & Vissandjee, 2000: 21). 

Face as questoes enunciadas e aos objectivos do nosso estudo, procedemos 
a uma abordagem por triangula<;ao, que consiste na «Utiliza9iio de diferentes meto
dos conzbinados, no interior do mesmo estudo>> (Reidy & Mercier, 2000: 322). Serve 
para comparar dados obtidos com a ajuda de varios processos num mesmo 
estudo. De acordo com as mesmas autoras, a triangula<;ao tipo e aquela em que 
se «rerinem tnetodos qualitativos e quantitativos» (ibidem). 

A triangula<;ao provoca um discurso cientffico interessante que permite 
estabelecer uma finalidade de investiga<;ao susceptivel de satisfazer a diversi
dade e a complexidade dos fen6menos em estudo, podendo tambem real<;ar 
os la<;os entre as teorias, a investiga<;ao e a pratica nos diversos contextos e 
atraves de mt!ltiplas conceptualiza<;oes (Banik, 1993; Kimchi, Polivka & Steven
son, 1991). 

Para Sohier (1988), a triangula<;ao fornece uma 16gica contemporanea para 
aumentar a coerencia entre os fundamentos filos6ficos de uma disciplina, as 
suas constru<;oes te6ricas e a corrente de investiga<;ao. Deste modo, a comple
mentaridade dos metodos de investiga<;ao quantitativos e qualitativos aumen
tam a fiabilidade dos resultados. Hoje e consensual a importancia de uma 
abordagem plurimetodol6gica como estrategia eficaz no estudo dos fen6menos 
<<as metodologias quantitativas ou qualitativas que as enquadram niio se opi5em, antes 
se complementam» (Lalanda, 1998: 872). 

Contudo, na nossa investiga<;ao, para alem de triangula<;ao de metodos, 
tambem utilizamos a triangula<;ao dos dados, que consiste numa colheita de dados 
<<junta de diversas fontes de infonnar;iio ... a fim de estudar um mesmo fen6meno» 
(Reidy & Mercier, 2000: 323). 
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Apesar de utilizarmos a triangulac;ao na investigac;ao que nos propomos 
realizar, e fundamental explicitar que partimos de uma perspectiva fenomeno
l6gica. No entender de Bogdan & Biklen (1994), o investigador fenomenologista 
procura compreender o significado que os acontecimentos tern para pessoas 
vulgares, em contextos particulares. De acordo corn os mesmos autores «OS 

fenomenologistas enfatizam a componente subjectiva... Tentam penetrar no m undo 
conceptual dos sujeitos .. . , cam o objectivo de compreender coma e qual o significado 
que constroem para os acontecimentos das suas vidas quotidianas». Procurando des
cobrir a essencia do fen6meno em estudo e o sentido que os sujeitos lhe atribuem, 
o nosso estudo incide «sabre o universo perceptual de pessoas que vivem uma expe
riencia>> (Rousseau & Saillant, 2000: 149) que interessa a pratica da acc;ao social. 

Tendo em conta os objectivos e as caracteristicas do estudo, enveredamos 
por urn tipo de estudo explorat6rio descritivo analitico. 

1) Classifica.mo-lo como explorat6rio porque estudos do tipo da investiga
c;ao que preconizamos desenvolver sao poucos numerosos, e tambem 
como nos afirmam Selltiz, Jahoda, Deutsch & Cook (1974: 59), este tipo 
de estudos «enfatizam a descoberta de ideias e discernimentos>>, permitindo 
conhecer as caracteristicas de uma determinada realidade. 

2) Assume tambem urn caracter descritivo, uma vez que pretendemos des
crever o universo perceptual do sujeito que vivencia uma experiencia. 
Para Marconi & Lakatos (1996: 20), estes estudos <<descrevem um fen6me
no ou situa<;iio, mediante um estudo realizado em determinado espa<;o-tempo>>. 
Estes estudos visam descrever os factos e fen6menos de determinada 
realidade (Trivifios, 1992). 

3) Possui tambem uma vertente analitica, dado que nos permite compilar 
os dados disponfveis, o mais detalhadamente possfvel, de modo a po
der analisar-se e compreender melhor o fen6meno. 

Para o desenvolvimento da investigac;ao que nos propusemos realizar foi 
necessaria utilizar varios instrumentos de recolha de dados, uma vez que se 
pretendia recolher informac;oes relativas a: 
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- Onde moram os idosos? (a habitac;ao, o lar, o bairro) 
- Como moram os idosos? (como e que a moradia/o apartamento esta 

configurado) 
- Para onde os idosos vao ou tern de ir? (pergunta dirigida para "o local", 

por exemplo: lar; instituic;oes para actividades de idosos como centros 
de dia; locais de consumo como supermercados; farmacias; hospitais; ... ) 

- Como vao os idosos para esses locais? (pergunta dirigida para "o ca
minho", por exemplo: a pe; de carro ou de autocarro; sozinho, corn 
amigos; ... ) 

- Como os idosos veem a sua habitac;ao/lar? 
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- Coma os idosos veem o seu bairro? 
- Coma os idosos interpretam a sua residencia 
- Que aparelhos/material de movimento os idosos possuem? 
- Que tipos de jogos os idosos conhecem? 
- Quais sao os "lugares reais de jogo"? 

Neste ponto procedemos a caracterizas;ao do caso estudado e a uma des
cris;ao das condis;oes de realizas;ao e de observas;ao utilizadas para a consecus;ao 
do estudo. 

4.1. Estudo de Caso 

A idosa que estudamos e viuva tern 81 anos de idade e vive num aparta
mento, que divide corn a irma, numa avenida central da cidade de Castelo 
Branco. Tern uma filha adoptiva que criou em conjunto corn a sua irma. 

Em seguida, procedemos a descris;ao e justificas;ao dos metodos utilizados 
no presente estudo. 

4.2. Metodologia 

No sentido de encontrarmos quer as pistas orientadoras para esta pesqui
sa, quer os contributos para a definis;ao do quadro te6rico de referencia, recor
remos as entrevistas narrativas e as entrevistas semi-estruturada, que tern «C01110 

ftmr;iio principal revelar determinados aspectos do fen6meno .. . , completar as pistas de 
trabalho sugeridas pelas suas leituras>> (Quivy & Campenhoudt, 1998: 69). 

A aplicas;ao de uma entrevista estruturada a idosa prende-se corn o facto 
de se pretender recolher informas;oes sobre a forma como ela distribui as suas 
actividades ao longo do dia, que complemente a informas;ao em funs;ao das 
acs;oes que facilitam ou coibem, onde decmTem, corn quem, o que, coma. 

Este instrumento permite-nos a obtens;ao de dados no ambito de 3 dominios: 

I - Conhecer o que esta a idosa a fazer? 
II - Saber quanto tempo esta a idosa a fazer determinada coisa? 
III- Saber on de esta a id os a a fazer algo ( dentro ou fora da habitas;ao )? 

E composta por questoes abertas, estas estao menos sujeitas a influencia 
do investigador, permitindo uma maior veracidade, uma vez que favorecem a 
livre expressao, sendo tambem uteis para explicitar as perguntas fechadas (Par
do de Velez, 1997). 

Utilizamos ainda a narrativa e a entrevista semi-estruturada sobre os acon
tecimentos da vida, metodos cujo objectivo e obter mais conhecimento biogra
fico para conhecer melhor a idosa. 
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0 objectivo da entrevista narrativa e dar a narradora a oportunidade de 
falar sobre a sua propria vida, numa ordem e corn nucleos de decisao propria. 

A narradora deve ser apoiada para falar sobre as suas experiencias e as 
vivencias, aquelas que tern algum significado para si proprio na sua vida quoti
diana, na sua historia de vida. 

Desta forma recebem-se informa<;:6es sobre as conexoes que a narradora 
desenvolveu para si propria, quais as interpreta<;:6es que ela tern da propria 
historia de vida e que acontecimentos estao relacionados e pertencem ao mes
mo grupo. 

Quando a narradora pairava ou nao sabia mais o que falar, passou-se para 
uma entrevista semi-estruturada. 

Corn este tipo de entrevista devem-se questionar os ambitos do curriculum 
vitae da idosa que nao foram mencionados na entrevista narrativa. 

Levar a idosa a pensar em alguns acontecimentos, come<;:ando, por exem
plo, quando entrou para a escola, quando mudou de bairro/aldeia/vila/cidade/ 
profissao/local de trabalho. 

A entrevista na sua modalidade de semi-estruturada, constitui urn instru
mento privilegiado na investiga<;:ao qualitativa, nomeadamente na de cariz 
fenomenologica, pois como afirmam Fortin, Grenier & Nadeau (2000: 247) «O 
respondente cria as suas respostas e exprime-as pelas suas pr6prias palavras». Tambem 
Trivifios (1992) advoga que esta tecnica de recolha de informa<;:ao, para alem de 
valorizar a presen<;:a do investigador, permite que o informante possua a liber
dade e a espontaneidade necessarias, contribuindo deste modo para o enrique
cimento da investiga<;:ao. 

De acordo corn Fortin, Grenier & Nadeau (ibidem), nas entrevistas semi
estruturadas utiliza-se «Wn guiiio cam as grandes linhas dos temas a explorar>>. 

A escolha e .a formula<;:ao das perguntas orientam-se pelo quadro teorico 
do projecto - a vida de movimento dos idosos, pelo que se construiu urn guiao 
que serviu de referencia a condu<;:ao das entrevistas, de forma a obter dados no 
ambito de 4 dominios: 
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A) Dos itens- tempo e espa<;:o. 

- <<Gosta de ser responsavel pela organiza<;:ao (de ser autonoma) do seu 
tempo ou prefere as horas marcadas?» 

- <<Gosta mais de passar o tempo dentro ou fora de casa? Porque?» 
- <<0 que e voce e as suas amigas fazem dentro de casa? Pm·que?» 
- «0 que e voce e as suas amigas fazem fora de casa? Porque?>> 

B) Do relacionamento corn o bairro. 

<<Gosta da sua residencia? Pm·que?» 
- <<Gosta do bairro onde mora? Porque?>> 
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C) Do eu e do meu proprio corpo. 

- «Costa de actividades em que precisa de usar o seu corpo? Pm·que?>> 
- «Costa de actividades em que tenha de se movimentar? Porque?» 
- <<Costa de actividades em que use a for<;a corporal? Pm·que?» 
- <<Se nao gosta, porque e que nao gosta, quais as razoes?» 

D) Do corpo social (eu e as minhas amigas). 

- «Como e que se ve em rela<;ao as suas amigas? Vizinhas? Colegas do 
lar? Colegas do clube?» 

4.3. Procedimentos 

Estabeleceu-se urn contacto previa corn a participante a fim de lhe pedir a 
sua colabora<;ao e explicar os objectivos do estudo. Ap6s a sujeita revelar von
tade em participar no estudo procedeu-se a marca<;ao das entrevistas. 

Iniciamos o estudo corn a recolha do piano diario de ocupa~ao temporal, 
completado corn uma entrevista narrativa semi-estruturada sobre o tempo do 
dia todo, tendo sido estas aplicadas pelas responsaveis da investiga<;ilo e lcva
das a cabo no domidlio da sujeita, na Igreja dos Padres Redentoristas c no 
Hospital Amato Lusitano de Castelo Branco durante tres semanas. 

Estas foram gravadas em audio e video corn a devida autoriza<;ao da parti
cipante. A dura<;ao de cada entrevista variou de 30 a 60 minutos. Concluida a 
execu<;ao de cada uma delas, procedeu-se a audi<;ao e ao visionamento integral 
e respectiva transcri<;ao para papel. Posteriormente fez-se a ana.Iise atraves da 
tecnica de ana.Iise de conteudo, tendo assim emergido varios blocos tematicos. 

Num segundo momento solicitamos a idosa para realizar urn desenho dos 
lugares que tern significado no seu mundo de vida. 

Num terceiro momento realizou-se a entrevista narrativa. Foi realizada no 
Cabinete do Voluntariado do Hospital Amato Lusitano, no dia 19 de Mar<;o de 
2008, directamente em suporte papel corn a dura<;ao de 45 minutos. 

Num quarto momento realizou-se a entrevista semi-estruturada. Foi exe
cutada na Capela do Hospital Amato Lusitano, no dia 8 de Abril de 2008, 
gravada em registo audio e registada em suporte papel; a dura<;ao nao excedeu 
60 minutos. Ap6s a execu<;ao desta entrevista realizou-se a audi<;ao integral e a 
respectiva transcri<;ao para documento escrito. 

Num quinto momento, procedeu-se a entrevista fotografica. Registando 
os diferentes locais frequentados pela idosa no seu dia-a-dia, no dia 18 de Abril 
de 2008, teve a dura<;ao de 3 horas. 

Seguiu-se uma visita ao domidlio de forma a observar e registar a idosa 
em pleno desempenho das suas tarefas. 
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Em todos os momentos, aquando da recolha de dados, foi assegurado ao 
participante a confidencialidade das respostas, e «importante garantir aos potenciais 
sujeitos a confidencialidade das informar;i5es» (Fortin, Brisson & Coutu-Wakulcayk, 
2000: 122). 

5. Apresenta<;ao, tratamento e discussao dos dados 

Neste ponto procedemos a apresenta<;ao, interpreta<;ao e discussao dos 
resultados, feita em torno dos objectivos de estudo formulados. 

Os dados recolhidos atraves dos instrumentos estruturados foram poste
riormente submetidos a tratamento. 

Utilizou-se uma analise descritiva, pelo que os dados de caracteriza<;ao do 
sujeito sao apresentados em quadros (ver em anexo) e graficos de distribui<;ao 
de frequencia relativa (percentual). 

Dubouloz (2000: 307) preconiza que ap6s uma colheita de dados, ha uma 
fase preliminar a analise propriamente dita, que e a da organiza<;ao dos dados 
<<Uma vez que um certo con teudo foi colhido a partir de entrevistas, ... e necessaria 
organizar estes dados para que eles possmn ser analisados». 

Ap6s a organiza<;ao dos dados foram realizadas leituras repetidas do texto 
das entrevistas, a fim de estabelecer contacto corn as narrativas do sujeito e 
conhecer o texto, como diz Bardin (2000: 96) «deixando-se invadir por impressi5es e 
orientar;i5es». Dubouloz (2000: 316) acrescenta que esta fase serve para «entrar no 
contexto do texto familiarizando-se com a experiencia relatada .. . , de forma a descobrir 
nelc o scntido global>>. 

As quest6es de codifica<;ao sao pertinentes no decorrer de uma analise de 
conteudo. Assim, o sistema de codifica<;ao passou pela escolha das categorias, 
facilitando, deste modo, uma arruma<;ao sintetica e significante do conte(tdo 
dos discursos. Vala (1986: 110) afirma que as «categorias sno os clcmentos chavc do 
c6digo do analista>>. 

Nesta investiga<;ao optou-se por construir as categorias a posteriori. Esta 
decisao e corroborada por V ala (1986: 111) quando afirma que «a construr;ao de 
urn sistema de categorias pode ser feito a priori ou a posteriori, ou ainda atraves d.a 
combinar;ao d.estes dois processos>>. 

Uma vez construfdas as categorias, passamos a identifica<;ao das sub-cate
gorias existentes, tendo-se procedido a identifica<;ao das unidades de registo, 
que para Vala (1986: 114) eo «segmento d.eterminado de conteudo que se caracteriza 
colocand.o numa determinada categoria». E de salientar que sao os objectivos e a 
problematica da investiga<;ao que determina a natureza das unidades a utilizar. 

Fortin (2000: 329) afirma que a «interpretar;ao dos resultados e uma etapa 
dificil que exige um pensmnento critico da parte do investigador». 
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5.1. Apresenta~ao e tratamento 

Os dados foram recolhidos ao longo de uma semana de observa<;ao (semana 
padrao), tendo em conta o tempo eo tipo de actividades que pratica. 

Os dados provenientes da observa<;ao foram tratados em computador corn 
a ajuda de software (Microsoft Excel 2003 -Microsoft Corporation). 

Para as variaveis que estudamos serao apresentados os resultados da ob
serva<;ao, na sua expressao de trabalho (em percentagem) e as conclusoes, em 
fun<;ao dos objectivos de estudo formulados. 

Para uma melhor interpreta<;ao dos dados relativos as actividades diarias 
houve necessidade de agrupar algumas actividades. Deste modo num primeiro 
momento consideramos: 

'" Tarefas domesticas: aquelas que a idosa executa dentro de casa, coma 

limpar a casa, arrumar a cozinha, fazer a cama. 
" Refei~6es: momentos do dia em que a idosa prepara as refei<;oes (pe

queno-almo<;o, almo<;o, lanche, jantar) e se alimenta. 
" Ver televisao: momentos do dia em que a idosa assiste a programas nos 

canais televisivos. 
" Actividades ocupacionais: momentos relativos as tarefas de voluntaria

do que a idosa realiza (ir ao voluntariado, distribui<;ao da comunhao ao 
domidlio, ir as compras). 

" Momentos de lazer: outras ocupa<;oes que a idosa realiza (rezar, ler 
livros ou jornais, conversar com familiares. 

Num segundo momento estas actividades foram agrupadas em termos de 
serem realizadas dentro ou fora de casa e, finalmente, foram agrupadas em 
termos de exigirem mobilidade ou nao par parte da idosa. 

A formula adoptada para calcular as percentagens foi a seguinte: 

Os resultados sao apresentados e discutidos respeitando a seguinte ordem: 

1. Actividades/Tarefas realizadas em casa (semanais); 
2. Actividades/Tarefas realizadas fora de casa (semanais); 
3. Actividades/Tarefas realizadas em casa (fim-de-semana); 
4. Actividades/Tarefas realizadas fora de casa (fim-de-semana); 
5. Actividades com/sem mobilidade; 
6. Tarefas realizadas sozinha e acompanhada. 

5.2. Analise dos resultados 

Neste ponto procedemos a apresenta<;ao e interpreta<;ao dos resultados, 
feita em torno dos objectivos de estudo formulados. 
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Da analise do piano diario de ocupa<;:ao temporal verificamos que: 

a idosa tern por habito levantar-se todos os dias as 8horas da manha, 
levando sensivelmente uma hora a realizar a sua higiene pessoal, tomar 
o pequeno-almo<;:o e arrumar o seu quarto; 
quando esta despachada, sai de casa para ir a missa e seguidamente 
dirige-se para o Voluntariado, onde presta auxilio aos doentes. Esta 
actividade e praticada de 2." a 6." feira, cerea de 2:30 minutos no pe
riodo da manha; 
as actividades realizadas entre as 15:30 e as 17:30 variam de dia para dia 
da semana. Assim, a 2." feira, 4." feira e 6." feira a idosa realiza activida
des como: fazer renda e leituras diversas; enquanto que nos restantes 
dias da semana (3." feira e 5." feira) executa tarefas domesticas, como 
limpar o p6, o chao, varrer e passar a ferro. 

Apresentamos no Grafico 1 o valor das actividades realizadas em casa 
durante a semana. 

Grafico 1 - Actividades realizadas em casa durante a semana 

Dormir 38% 

V er televisao 21% 

Tarefas domesticas 
8% 

Renda 2% 

Leitura 2% 

familia 8% 

Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu em actividades 
realizadas em casa durante a semana pode verificar-se que a actividade que 
ocupa mais tempo e dormir (38%, que corresponde a 2100 minutos por semana). 
Consideramos o dormir no grafico, apenas por ser uma ac<;:ao realizada em 
casa, todavia as restantes tarefas que surgem no presente grafico e que assu
mem importancia para o nosso estudo, uma vez que sao actividades que reve
lam alguma mobilidade e autonomia por parte da idosa (21% a ver televisao, 
18% a confeccionar e degustar as refei<;:6es e 2% a fazer renda e leitura). 
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Apresentamos no Grafico 2 o valor das actividades realizadas fora de casa 
durante a semana. 

Grafico 2- Actividades realizadas fora de casa durante a semana 
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Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu em actividades 
realizadas fora de casa durante a semana pode-se verificar que ocupa a grande 
maioria do seu tempo no Voluntariado (50%), sendo que ir aMissae a activi
dade de menor relevo. 

Apresentamos no Grafico 3 o valor das actividades realizadas em casa ao 
fim-de-semana. 

Grafico 3- Actividades realizadas em casa ao fim-de-semana 
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Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu em actividades 
realizadas em casa durante o fim-de-semana, pode verificar-se que tal como 
durante a semana, dormir ea actividade que ocupa maior percentagem (34%), 
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seguido de ver televisao (20%). A leitura e a reza aparentemente tern menor 
percentagem (4% e 3% respectivamente), no entanto, tendo em conta que ao 
considerarmos o fim-de-semana estamos apenas a referir dois dias par compa
ra<;ao corn o resto da semana (cinco dias), verifica-se que proporcionalmente a 
idosa le mais ao fim-de-semana. 

Apresentamos no Grafico 4 o valor das actividades realizadas fora de casa 
ao fim-de-semana. 

Grafico 4 - Actividades realizadas fora de casa ao fim-de-semana 
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Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu em actividades 
realizadas fora de casa durante o fim-de-semana pode-se verificar que os per
cursos a pe que a idosa faz sao a actividade m a is relevante (39% ), seguida do 
tempo na missa (31 %), sendo a ida a Pra<;a a actividade menos relevante (6%). 

Ao fim-de-semana, a rotina da idosa revela diferen<;as pouco significativas 
relativamente ao plano do registo semanal. Constata-se que a idosa aproveita os 
sabados para fazer compras na Pra<;a, no periodo da manha que semanalmente 
dedica ao Voluntariado. Dedicando as tardes de sabado para passeios corn a 
irma e confraterniza<;ao corn a familia. Aos domingos a idosa ministra a distri
bui<;ao da comunhao por visita domiciliaria aos doentes. Dedica o seu tempo 
das tardes de domingo em programas corn a familia, semelhante ao que acontece 
aos sabados a tarde, aproveita ainda para se informar das noticias semanais. 

As actividades que a idosa realiza ao fim-de-semana sao na sua maioria de 
tear activo, ou seja, requerem mobilidade e esfor<;o par parte da sujeita na sua 
execw;ao. 

No periodo das 20:30 as 01:00, as actividades realizadas sao as mesmas ao 
longo da semana e fim-de-semana. Desta forma destacam-se tarefas como: ver 
televisao, rezar e por fim dormir. 
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Apresentarnos no Grafico 5 o valor das actividades realizadas ern casa e 
fora de casa. 

Grafico 5 - Actividades realizadas em casa e fora de casa 
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Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu ern actividades 
realizadas ern casa e fora de casa, pode verificar-se que a rnaioria decorrern ern 
cas a (79% ), passando apenas 21% do seu tempo fora de cas a. 

Apresentamos no Grafico 6 o valor das actividades realizadas corn e sern 
mobilidade. 

Grafico 6- Actividades corn e sem mobilidade 

SI Mobilidade 
43% 

Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu em actividades 
com e sem mobilidade, pode verificar-se que a maior parte das actividades 
exigem movimento (57%), enquanto que 43% sao sem movirnento. A maioria 
das actividades que requerem mobilidade sao realizadas fora de casa, como 
sejam ir a missa, ir ao voluntariado e ir as compras, enquanto que em casa 
realiza menos actividades que exijam mobilidade. Apesar da idosa passar gran
de parte do tempo em casa continua a ter uma vida muito activa e a gostar de 
ocupar o seu tempo com actividades que exijam mobilidade. 

Lusfada. Intervenc;;ao Social, Lisboa, n. 0 35/2009 289 



Ant6nio Jose D. Faustino e outros 

Apresentamos no Grafico 7 o valor das actividades realizadas sozinha vs 
acompanhada. 

Da analise realizada sobre o tempo que a idosa despendeu em actividades 
realizadas sozinha vs acompanhada, pode-se verificar que realiza a maior parte 

Grafico 7- Actividades realizadas sozinhalacompanhada 

33% 

67% 

das suas tarefas sozinha (67%). Isto e devido ao facto de ser bastante aut6noma, 
cuidando da sua irma e ainda, coordenando sozinha o Voluntariado. 

Apresentamos no Grafico 8 o valor das actividades realizadas corn e sem 
esforc;o. 

Grafico 8- Actividades realizadas corn e sem esfon;o 
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Da analise efectuada sobre as actividades realizadas corn e sem esforc;o, 
pode verificar-se que a fatia do esforc;o surge corn uma percentagem considera
vel (61 %), confirmando que a idosa e uma pessoa activa. E nosso entendimento 
que a idosa pode ser considerada bastante activa tendo em conta que grande 
numero dos sujeitos desta faixa etaria apresenta indices de mobilidade bastante 
reduzidos, ou em alguns casos mesmo inexistentes. 

A elaborac;ao do desenho do mapa dos locais que frequenta (ver Figura 1), 
permitiu-nos verificar que a idosa tern uma boa noc;ao da localizac;ao espacial 
dos lugares, pois desenhou sozinha o mapa subjectivo. A idosa realizou tam
bem urn desenho da sua habita<;ao (ver Figura 2). 
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Figura 1- Mapa subjectivo dos locais que frequenta 

Figura 2- Desenho subjectivo da habita~ao 
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E de salientar que nao realizamos a entrevista de inventario, uma vez que 
a idosa nao tern por habito jogar, visto ter grande parte do seu dia ocupado. 
Assim, nao lhe resta muita disponibilidade para esse tipo de actividades. 

Os {micos objectos de que e proprietaria e fazem parte da ocupa~ao do seu 
tempo, se e que assim se podem considerar, sao a renda, a televisao e os livros/ 
/jornais. A televisao e os livros/jornais sao instrumentos que podem ser encara
dos coma inibidores de movimento, ja a renda pode considerar-se uma activi
dade de motricidade fina. 

Da analise da entrevista narrativa, foi possivel constatar todos os perio
dos que marcaram a vida da idosa, desde a infancia ate aos dias de hoje. Estas 
informa~oes foram importantes para o nosso estudo, uma vez que se tornou 
mais facil conhecer a idosa, em diversos dominios sobretudo a nivel da sua 
personalidade. 

A idosa em analise come~ou por ser Professora do Ensino primario e mais 
tarde exerceu no Ensino Secundario, estando aposentada ja ha alguns anos. 

Casou ja corn uma idade avan~ada (42 anos), mas o casamento apenas 
viria a durar quatro anos por doen~a prolongada do marido que viria a falecer. 

Tendo o sonho de ser mae adoptou uma rapariga, proveniente duma familia 
numerosa que vivia corn dificuldades, a qual criou juntamente corn a irma. Foi 
uma tarefa ardua, pois teve de lutar para combater as "mentiras" que a filha adop
tiva contava e a sua pregui~a, mas conseguiu que se formasse em Engenharia. 

Depois da aposenta~ao dedicou-se ao Voluntariado, desempenhando fun
~oes de Coordena~ao no Voluntariado do Hospital Amato Lusitano. 

E uma mulher devota, movida pela Fe, que frequentou cursos coma o de 
Ministra Extraordinaria da Comunhao. 

Podemos afirmar que esta entrevista foi deveras gratificante para ambas as 
partes, uma vez que para a idosa, tambem foi uma forma de se abrir connosco e 
navegar por periodos inesquedveis da sua vida, que e sempre importante para 
fortalecer o ego de uma idosa desta idade. 

Em rela~ao a entrevista semi-estruturada, tentamos elabora-la de forma a 
conhecer e perceber a sua rela~ao corn a comunidade envolvente, o que sentia 
relativamente aos espa~os que frequentava, se praticava exerdcio fisico, os prin
cipais gostos na sua habita~ao, como organiza o seu tempo e onde gosta mais 
de o disponibilizar. Esta entrevista, revelou-se de extrema importancia para o 
estudo, uma vez que nos informou de forma mais explicita os aspectos perti
nentes da vida da idosa actualmente. 

Podemos constatar que a idosa, revela uma grande autonomia, relativa
mente a gestao do seu tempo, actividades, escolhas. Atraves do plano de ocupa
~ao diario constatamos que a idosa sai de casa todos os dias de manha, deslo
cando-se a pe para a igreja e para o voluntariado no Hospital, realizando estes 
percursos frequentemente a pe. 
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Para a!t~m das actividades realizadas fora de casa, a idosa habitualmente, 
durante a semana, passa os periodos da tarde em casa, realizando diversas 
actividades coma por exemplo, execw;ao de tarefas domesticas, leitura, renda ... 

6. Conclus6es 

Em fun<;:ao das analises efectuadas ao longo do estudo, e passive! reunir as 
principais conclus6es. 

A idosa estudada tern 81 anos de idade, ficou viuva ha 31 anos e reside 
em Castelo Branco, dividindo a residencia corn a sua irma. 
Foi Professora do Ensino Primario e posteriormente do Ensino Secun
dario, encontrando-se aposentada. 

- A idosa realiza urn grande ntimero de actividades que requerem mobi
lidade, quer fora de casa (como ir a missa, ir ao voluntariado e ir as 
compras) quer em casa (onde realiza menos actividades). Muitas destas 
tarefas diarias exigem algum esfon;:o que ela consegue ultrapassar. Dia
riamente levanta-se pelas 08h00, saindo de casa pela manha, deslo
cando-se a pe para a Igreja e para o Hospital, realizando estes percursos 
a pe. Durante a tarde realiza actividades domesticas, ao final da tarde 
depois de jantar, ve televisao e reza antes de se deitar por volta da 
01h00. Quando comparadas as actividades realizadas ao longo da se
mana corn as realizadas ao fim-de-semana verificou-se existirem poucas 
diferen<;as. 

- A idosa dedica grande parte do seu tempo, ainda que no enfraqueci
mento das suas for<;as, a prestar servi<;os a comunidade corn a pratica 
do voluntariado. E extremamente empenhada nas actividades que rea
liza, participando activamente na Coordena<;ao do Voluntariado da Liga 
dos Amigos do Hospital Distrital. 
E uma mulher devota, movida pela Fe, que frequentou varios cursos 
coma seja o de Ministra Extraordinaria da Comunhao. 
A idosa revela uma grande autonomia, quer em termos de gestao do 
seu tempo, quer das actividades e das escolhas que faz. Pela forma 
coma gere o seu tempo, podemos afirmar que revela total autonomia e 
independencia. 

- Quanto a sua no<;ao de espa<;o, podemos verificar que mantem uma boa 
percep<;ao do espa<;o onde realiza as suas actividades, pois elaborou os 
mapas subjectivos demonstrando urn conhecimento dos percursos. Ao 
compararmos o seu mapa subjectivo corn o mapa objectivo, apesar de 
algumas imprecis6es, percebemos que o seu desenho revela uma boa 
no<;ao das localiza<;6es geograficas. 
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E uma pessoa extremamente simpc'ttica e comunicativa, o que faz corn 
que conquiste aten<;ao e a confian<;a de todos os que a rodeiam. 
Possui uma personalidade forte, tendo como principais ideais a justi<;a, 
a solidariedade, a responsabilidade e a organiza<;ao. 

7. Recomenda<;6es 

As conclusoes inerentes a este trabalho apontam algumas recomenda
<;6es e sugestoes que nos parecem importantes para futuras investiga<;oes neste 
ambito. 

Pesquisas a realizar poderiam ser orientadas numa perspectiva semelhan
tes, em que mantendo as hip6teses formuladas fosse possfvel: 

Na amostra - aumentar o numero de observados e/ou o numero de ob
serva<;oes. 

Nos instrumentos - considerar outras formas de determina<;ao de varia
veis quantitativas, que nos possam permitir urn conhecimento mais exacto das 
mesmas; diversificar o tipo de variaveis de estudo, por forma a que possibilitas
sem outros tipos de analise. 

No tratamento - utilizar procedimentos estatfsticos mais potentes, na sua 
capacidade de rejei<;ao de hip6teses nulas, que permitam maior seguran<;a nas 
analises. 

Na certeza de que as conclusoes definitivas sobre este campo de investi
ga<;ao ainda estao por encontrar, pensamos que so urn conhecimento mais pro
fundo da problematica nos permitira urn melhor conhecimento da mesma, para 
o que aqui deixamos a nossa modesta contribui<;ao. 
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