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RESUMO
CHIARELLI, Tássia Monique. Relações sociais na velhice via Facebook: um exame da
extensão da teoria da seletividade socioemocional. 2017. 115 f. Dissertação (Mestrado em
Ciências) – Escola de Artes, Ciências e Humanidades, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2017. Versão corrigida.
Diante das novas possibilidades de se relacionar socialmente propiciadas pelo advento das
Tecnologias de Informação e Comunicação, em especial, via Facebook, levanta-se a
necessidade de identificar, entre idosos, se os pressupostos das teorias gerontológicas se
estendem às relações sociais online. Sendo assim, foram desenvolvidos três estudos empíricos
que compuseram a presente Dissertação cujos dados foram interpretados à luz da Teoria da
Seletividade Socioemocional (TSSE). Os objetivos dos estudos foram: 1) descrever
características de utilização e motivações para uso do Facebook entre idosos; 2) verificar se um
dos construtos associados à TSSE se mostra válido para idosos brasileiros; e 3) examinar o
quanto a TSSE se estende às relações sociais de idosos estabelecidas por meio do Facebook. Os
estudos foram baseados em dados coletados de 153 idosos usuários de serviços públicos de
acesso à Internet na cidade de São Paulo (M= 68,1 anos; DP= 6,5; 77,8% feminino). Utilizouse levantamentos a respeito de informações sociodemográficas, de utilização e motivações para
o uso do Facebook e referentes às variáveis indicativas dos pressupostos da TSSE, a saber:
idade, perspectiva de tempo futuro, tamanho das redes sociais, proximidade afetiva com os
membros da rede e satisfação com a vida. A amostra, composta por alta escolaridade média e
frequente utilização do Facebook, apontou motivos relativos à informação e socialização.
Quatro perfis de usuários (Explorador, Solitário, Familiar e Sociável) puderam ser identificados
com auxílio de Análise de Correspondência Multipla. O construto de Perspectiva de Tempo
Futuro foi avaliado a partir da análise psicométrica de uma escala de medida do mesmo e
revelou uma composição fatorial parcialmente semelhante à de estudos internacionais, com
destaque para um terceiro fator explicativo e distinto. Por fim, um modelo de relações entre
variáveis indicativas dos pressupostos da TSSE foi testado por meio de análise de equações
estruturais (Path Analysis para variáveis manifestas) e parcialmente confirmado. Foram
encontradas associações diretas e mediadas por PTF entre idade e satisfação com a vida, e
relações diretas entre idade e tamanho das redes sociais, conforme predito pela Teoria.
Indicadores de seletividade socioemocional, como redução no tamanho das redes e proximidade
emocional não foram associadas a satisfação com a vida. Os dados sugerem que as relações
sociais via Facebook pressupõem a atuação de um conjunto variado de motivações e de
mecanismos adaptativos associados à satisfação com vida na velhice.
Palavras-chave: Idosos – Aspectos sociais. Redes Sociais. Facebook.

ABSTRACT
CHIARELLI, Tássia Monique. Social networks in elderly across Facebook: an exam of the
extension of the socioemotional selectivity theory. 2017. 115 p. Dissertation (Master of
Science) – School of Arts, Sciences and Humanities, University of São Paulo, São Paulo,
2017. Corrected version.
Faced of new possibilities to relate socially, encouraged by the advent of Information and
Communication Technologies, in particular by Facebook, there is a need to identify among the
elderly if assumptions of gerontological theories are also valid for the virtual context. Thus,
three empirical studies were developed what composed the present dissertation whose data were
interpreted through Socioemotional Selectivity Theory (SST). The study objectives were 1)
describe use characteristics and motivations for Facebook using among the elderly; 2) verifying
if one of the constructs associated to the SST is valid for Brazilian elderlies; and 3) examining
how much SST extends to the social relationships of olderly people established through
Facebook. A survey was performed with elderlies, recruited from public Internet access services
in the city of São Paulo (M= 68,1 years; SD= 6,5; 77,8% female). Surveys were used in relation
to sociodemographic characteristics, Facebook usage and surveys were used regarding and
referring to the variables indicative of the SST assumptions, namely: age, Future Time
Perspective (FTP), network size, closeness affective with network and life satisfaction. The
sample, composed of high average schooling and Facebook's frequent use, pointed motivations
related to information and socialization. Four profiles of Facebook users (Explorer, Loner,
Familiar and Sociable) could be identified by Multiple Correspondence Analysis. The concept
of FTP was evaluated from the psychometric analysis of a measurement scale of the same and
revealed a factorial composition partially similar to that of international studies, with emphasis
on a third explanatory and distinct factor. Finally, a relationships model between variables
indicative of the SST assumptions was tested by structural equation analysis means (Path
Analysis for manifest variables) and partially confirmed. Were found direct and mediated FTP
associations between age and life satisfaction, and the direct relationships between age and size
of social networks, as predicted by Theory. Socioemotional selectivity indicators, such as
networks size reduction and the emotional proximity were not related with life satisfaction. The
data suggest social relations by Facebook presupposes the performance of a differentiated set
of social goals and adaptive mechanisms associated with life satisfaction in old age.
Keywords: Elderly - Social aspects. Social networks. Facebook.
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1

REVISÃO DE LITERATURA
No estudo científico dos processos de desenvolvimento e envelhecimento humano, a

temática das relações sociais é central à compreensão do ajustamento psicológico e bem-estar
dos indivíduos. Em especial, na velhice, as motivações para o contato social, a quantidade e
qualidade dos relacionamentos tendem a alterar-se significativamente, sendo essas mudanças
tradicionalmente interpretadas à luz das perdas e declínios que se associariam ao curso normal
ou esperado de envelhecimento biológico.
Atualmente, entretanto, defende-se teórica e empiricamente, uma heterogeneidade
manifesta no domínio das relações sociais na velhice e a influência de fatores psicológicos,
sociais e contextuais, que nem sempre resultam em afastamento ou isolamento social. Tais
relações estão, em grande medida, sujeitas ao gerenciamento dos idosos por meio de
mecanismos psicológicos adaptativos que visam à manutenção do bem-estar e da qualidade de
vida (LANG; CARTENSEN, 2002). A literatura de pesquisa revela que a natureza e qualidade
das relações sociais na velhice associam-se positivamente aos indicadores de funcionalidade
física e psicológica e com as autoavaliações que as pessoas idosas fazem a respeito de si mesmas
ou da vida em geral (RAMOS, 2007; PINTO; NERI, 2013; LOYOLA FILHO et al., 2013).
Demonstram serem estas mediadoras importantes no alcance de metas pessoais, assim como da
disponibilidade de suporte social e os graus de participação social de idosos, aspectos esses
considerados chave para o alcance de uma velhice saudável e bem-sucedida (D'ORSI;
XAVIER; RAMOS, 2011; OMS, 2015).
Embora a centralidade e influência das relações sociais sejam amplamente reconhecidas
ao longo da história humana, a Psicologia e a Gerontologia formalmente ofereceram
operacionalizações e modelos explicativos testáveis somente a partir de 1980. Desde então
houve um crescimento exponencial de estudos empíricos fazendo dessa temática uma das áreas
mais profícuas de estudo e estímulo a uma perspectiva interdisciplinar em Gerontologia.
Indicadores de relações sociais estão presentes nas pesquisas relativas aos domínios da saúde,
cognição, funcionalidade, economia, política e intervenções com idosos (ARAUJO;
COUTINHO; SANTOS, 2006; LOYOLA FILHO et al., 2013; DAGIOS; VASCONCELLOS;
EVANGELISTA, 2015).
Dentre as teorias que ganharam maior visibilidade e utilização interdisciplinar em
Gerontologia está a Teoria da Seletividade Socioemocional (TSSE) desenvolvida pela
psicóloga americana Laura Carstensen e colaboradores na década de 1990 e início dos anos
2000

(CARSTENSEN,

1992;

CARSTENSEN;

ISAACOWITZ;

CHARLES,

1999;
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CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003; ENGLISH; CARSTENSEN, 2014). Essa teoria foi
desenvolvida sob a Perspectiva life span em Psicologia (BALTES; BALTES, 1990) com
destaque para os pressupostos de agência humana sobre o próprio desenvolvimento e o emprego
de mecanismos autorregulatórios de seleção, otimização e compensação no gerenciamento de
ganhos e perdas ao longo da vida. Inicialmente a TSSE dedicou-se a explicar as alterações em
motivações para o contato social na velhice e seus impactos sobre o bem-estar. Seus
pressupostos foram aplicados ao âmbito das relações sociais e o acionamento de mecanismos
de autorregulação, indicando que o estreitamento nos horizontes de tempo futuro estava
associado ao processo de envelhecimento (CARSTENSEN, 2006). A partir dessa teoria, o
exame dos aspectos estruturais, afetivos, motivacionais e desenvolvimentais das relações
sociais na velhice tem gerado oportunidades para o estudo dos processos de adaptação humana
aos desafios associados ao envelhecimento.
A TSSE foi inicialmente considerada uma teoria motivacional em Psicologia do
Envelhecimento. Hoje a TSSE dá suporte a uma segunda geração de teorias baseadas nos
mesmos pressupostos, porém para explicar fenômenos relativos ao envelhecimento emocional
e sobre processamento cognitivo de informações emocionais (CARSTENSEN et al., 2011,
ENGLISH; CARSTENSEN, 2016). A expansão e a validação dos pressupostos da teoria vêm
se manifestando de forma dinâmica dentro da Gerontologia na tentativa de responder a um
conjunto amplo de questões sobre o envelhecimento.
De forma geral, o campo de estudos sobre as relações sociais na velhice tem sido
desafiado pela configuração de um novo cenário de fenômenos macrossociais, como a
globalização e o advento e acesso facilitado às novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (TICs). As relações sociais estabelecidas com o auxílio das tecnologias digitais
oferecem um novo conjunto de condições para as pesquisas com idosos, onde limitações
geográficas e temporais são minimizadas e as funções das relações sociais, sejam elas
instrumentais, informativas ou afetivas podem ser otimizadas e ampliadas. Potencialmente, os
idosos são considerados como o grupo etário que mais se beneficiaria com as possibilidades
compensatórias das novas TICs frente à presença de necessidades de natureza funcional,
déficits sensoriais, ou perdas de membros de suas redes de relacionamento por ocorrência de
mortes, mudanças geográficas ou mesmo institucionalização (UMEMURO, 2004; KACHAR,
2010; MYHRE, 2013).
Assim, o reconhecimento de um tema relevante à Gerontologia e dos desafios atuais à
mesma conduziram à proposição e ao desenvolvimento da presente dissertação de Mestrado
cujos objetivos podem ser explicitados por meio de dois conjuntos de motivações. O primeiro

10

conjunto de motivações relaciona-se com o anseio em contribuir diretamente com a temática
das relações sociais na velhice estabelecidas por meio das TICs a partir do exame das
características motivacionais, estruturais, afetivas e desenvolvimentais relacionadas ao uso da
ferramenta digital Facebook. Essa ferramenta é considerada a mais popular e de crescente
utilização por indivíduos idosos, no Brasil e no mundo. Interessou a essa dissertação examinar
essas características à luz da Teoria da Seletividade Socioemocional e identificar o quanto os
pressupostos de tal teoria se estendem às relações sociais na velhice estabelecidas via Facebook.
Para tal empreendimento, a dissertação foi organizada de forma a primeiramente revisar
a literatura atual sobre as relações sociais na velhice, com destaque para os estudos baseados na
TSSE e para aqueles dedicados ao uso do Facebook por idosos. O cerne da dissertação,
entretanto, é a apresentação de três estudos empíricos dedicados à temática e à verificação da
extensão da TSSE, com base em dados coletados a partir de amostra de idosos usuários do
Facebook.
O primeiro estudo empírico apresentado é de natureza descritiva e analítica sobre os
aspectos motivacionais e de características de utilização do Facebook por idosos, como de
frequência e local de acesso, autoeficácia no uso, tamanho e composição da rede social. O
segundo estudo é de natureza teórica e metodológica, buscou examinar indicadores de validade
de uma escala dedicada à medida de um construto chave na TSSE, a saber, Perspectiva de
Tempo Futuro, quando aplicada a idosos brasileiros engajados virtualmente. Por fim, o terceiro
artigo testa um modelo de relações entre variáveis pautado na TSSE a fim de identificar a
aplicação dessa teoria no âmbito das relações sociais estabelecidas via Facebook.
Um segundo conjunto de motivações para o desenvolvimento da presente dissertação
diz respeito a responder a um clamor da própria Gerontologia por pesquisas empíricas
teoricamente embasadas (ALLEY el al., 2010). Desde a década de 1980, os estudiosos do
campo descrevem a Gerontologia como “rica em dados e pobre em teorias” (BIRREN;
BENGSTON, 1988). Essa descrição visa explicitar a necessidade de avanços teóricos, de
submissão das teorias ao teste empírico no intuito de confirmá-las, refutá-las ou expandi-las em
prol da construção de um arcabouço teórico sólido e válido que fortaleça o campo científico de
estudos sobre a velhice e o envelhecimento (NERI, 1997; BENGSTON; RICE; JOHNSON,
1999). Portanto, a escolha de uma teoria influente como a TSSE foi tomada no sentido de
examinar sua extensão às relações sociais estabelecidas por idosos utilizando-se de meios
digitais, que talvez representem relações de natureza diferente daquelas investigadas no
contexto da proposição da teoria. Almeja-se, assim, descrever aspectos selecionados das
relações sociais de idosos via Facebook, partindo de um pressuposto teórico reconhecido,
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porém o submetendo criticamente à análise de sua adequação na explicação da realidade
observada. Tanto por meio das evidências geradas, quanto por novas questões de pesquisa
suscitadas, espera-se que os esforços empreendidos e descritos nessa dissertação estimulem o
campo de pesquisa sobre relações sociais na velhice entre pesquisadores em Gerontologia,
principalmente no contexto brasileiro.
Segue-se, portanto, à revisão da literatura que norteou a proposição dos estudos e a
dissertação apresentada.
1.1

MARCOS TEÓRICOS NO ESTUDO DAS RELAÇÕES SOCIAIS NA VELHICE E
DOS PROCESSOS DE SELETIVIDADE SOCIOEMOCIONAL

Na velhice, as alterações em termos de composição e funções das redes sociais foram
inicialmente interpretadas como sinais ou sinônimos de declínio, afastamento ou
desengajamento. A ênfase das teorias clássicas desenvolvidas na década de 1960, tais como a
Teoria do Desengajamento e a Teoria da Atividade, era prescritiva diante do reconhecimento
das perdas no número de contatos sociais na velhice. A Teoria do Desengajamento, em linhas
gerais, defendia a necessidade do idoso passivamente afastar-se socialmente como forma de se
adaptar aos desafios normativos da velhice (CUMMING; HENRY, 1961). Por sua vez, a Teoria
da Atividade, defendia os esforços individuais e sociais na manutenção dos níveis de atividade
geral e social da meia-idade como forma de mitigar os efeitos prejudiciais do afastamento
(HAVIGHURST, 1961, 1968).
Apesar da Teoria do Desengajamento e a Teoria da Atividade possuírem perspectivas
opostas, ambas trabalham com uma concepção homogênea de velhice. São desconsiderados os
processos de diferenciação inter quanto intraindividual ao longo da vida, assim como das
influências contextuais e advindas de desigualdades socioeconômicas, sociodemográficas ou
de saúde (BALTES, 1987). Outra limitação de tais teorias é a ausência de definições claras a
respeito das funções e das influências de tipos específicos de relações sociais estabelecidas e/ou
mantidas na velhice e, mesmo a consideração da existência de processos concomitantes de
afastamento e atividade a depender do tipo de relação social ou de suas funções
(CARSTENSEN, 1992).
A década de 1980 é reconhecida na literatura gerontológica como um período de grandes
marcos teóricos e empíricos para o estudo das relações sociais na velhice. Dentre as
contribuições iniciais, destacam-se as proposições realizadas pelo antropólogo americano
David Plath no estudo com crianças cuja premissa básica centrava-se no reconhecimento da

12

existência e formação dos chamados “comboios sociais”. Traduzido no Brasil também por
“escolta social”, o termo foi utilizado para descrever uma coorte de pessoas, com quem as
crianças que ele observava no Japão cresceram e se desenvolveram. Plath observou que as
relações sociais das crianças compunham uma espécie de comboio ou escolta em torno das
mesmas e essas exerciam diversas funções no suprimento de necessidades comunicativas,
emocionais e instrumentais para que estas enfrentassem com êxito os desafios do
desenvolvimento.
A partir dessa concepção, o termo foi tomado pelos psicológicos e sociólogos
americanos, especialmente por Kahn e Antonucci (1980) na proposição de um modelo teórico
para o estudo das relações sociais na velhice. Denominado de “modelo de Comboio Social”,
este tem sido utilizado para descrever as relações sociais próximas que cercam o indivíduo e,
em condições normais, fornecem uma base segura e protetora para o desenvolvimento pessoal
(KAHN; ANTONUCCI, 1980). Tomando como referência o indivíduo, na proposição de Kanh
e Antonucci (1980), a concepção de comboio descreve os parceiros sociais conectados a este
por uma rede, a qual possui características estruturais, como por exemplo, o número de pessoas
ou o tamanho de sua rede; idade, sexo, o número de anos de contato; a proximidade geográfica
e a frequência de contato. As redes são estabelecidas por livre escolha, parentesco ou
constituídas por proximidade ambiental, porém desenvolvem-se no tempo de forma dinâmica,
podendo as relações ser contínuas ou intermitentes. A configuração da rede do indivíduo em
termos de tamanho e natureza, associadas com as funções desempenhadas na vida, podem estar
relacionadas às experiências sociais vividas ao longo do tempo (KAHN; ANTONUCCI, 1980;
NOGUEIRA, 2001; ALVARENGA et al., 2009).
O exame das relações sociais em termos de redes pôde também abranger as funções
desempenhadas por essas na satisfação de necessidades, tal como já defendidas por Weiss em
1969 e denominadas de suporte social (WEISS, 1969). Esse aspecto funcional das redes guarda
relações com as características estruturais da rede, porém não sendo garantidas por ela. Ou seja,
redes compostas por muitos indivíduos, com diferentes graus de proximidade geográfica não
equivalem à presença de suporte social. Portanto, o apoio ou suporte social se caracteriza como
a troca real, a qual as pessoas mantêm entre si laços típicos das relações de dar e receber. As
necessidades e as trocas sociais podem ser classificadas, em geral, sob a forma de ajuda prática
(suporte instrumental), afeto (suporte emocional) ou aprovação (informação, confirmação). Na
velhice, os elementos afeto e a ajuda adquirem maior importância, principalmente em casos de
incapacidade funcional (NERI, 2005; FALCÃO; FLAUZINO; FRATEZI, 2011; GÜNTHER,
2011).
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Em publicação de atualização teórica sobre modelo do comboio social, Antonucci,
Birdit e Akiyama (2009) apontaram que o mesmo incluiu ao longo dos anos a compreensão de
que os comboios sociais atuam sobre o estresse, amortecendo seu impacto sobre o bem-estar e
saúde mental. Incluiu ainda, a concepção de que o suporte social atua sobre o senso de
autoeficácia dos indivíduos, aumentando sua confiança e agência sobre as condições
ambientais, podendo ser considerado um dos mecanismos psicológicos pelos quais as relações
sociais trazem impacto sobre as condições de saúde.
De acordo com as proposições de Kahn e Antonucci (1980), abriu-se a possibilidade de
caracterizar as relações sociais dos indivíduos por meio da análise das redes sociais, sua
composição quantitativa, constituição de laços formais ou informais, frequência de contato e
proximidade geográfica. Complementada pela análise do aspecto funcional da rede, a saber,
dos suportes oferecidos ou recebidos e na variação da proximidade afetiva avaliada pelos
indivíduos, possibilitou-se identificar, por exemplo, seus efeitos sobre indicadores de saúde e
bem-estar.
No entanto, a emergência dos paradigmas de desenvolvimento ao longo de toda a vida
(life span) em Psicologia, e de Curso da Vida em Sociologia, influenciaram a Gerontologia no
surgimento de novas abordagens a respeito das relações sociais no processo de envelhecimento.
Proposta na década de 1990, a teoria da Seletividade Socioemocional (CARSTENSEN, 1992;
CARSTENSEN; ISAACOWITZ; CHARLES, 1999; CARSTENSEN; FUNG; CHARLES,
2003; ENGLISH; CARSTENSEN, 2014) passou a ser um dos grandes referenciais teóricos que
norteiam o estudo das relações sociais ao longo da vida passando a examinar não só as
alterações que ocorrem nas redes de relações sociais, mas também para o valor adaptativo que
tais alterações poderiam significar.
A teoria defende que, na velhice, a redução da amplitude das redes sociais e a restrição
da participação social não ocorrem apenas por serem afastados pela sociedade. Defende,
principalmente, que os idosos se engajam num processo ativo de seleção das relações, de
parceiros sociais significativos e de investimentos que envolvam maximizar os ganhos sociais
e emocionais e minimizar os riscos sociais e emocionais (CARSTENSEN, 1992; NERI, 2005).
Sendo assim, a teoria identifica trajetórias diferentes para dois conjuntos de funções ou
metas das relações sociais ao longo da vida. O primeiro voltado para funções ou metas
relacionadas à ampliação de informações e conhecimento de mundo; e o segundo para funções
emocionais que ratificam a identidade, autoestima e senso de pertencimento, visando à
manutenção do bem-estar. Tais trajetórias revelam preponderância ou direcionalidade dos
investimentos nessas funções sociais nas diferentes fases da vida. A juventude está mais
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relacionada à satisfação das funções de ampliação de informações e conhecimento de mundo e
a velhice relacionada à manutenção do bem-estar emocional (CARSTENSEN; FUNG;
CHARLES, 2003).
Para auxiliar a compreensão de como os indivíduos alocam seus recursos para
maximizar ganhos e minimizar perdas ao longo da vida, a TSSE recorre ao modelo de Seleção,
Otimização e Compensação (SOC), proposto por Baltes e Baltes em 1990. O modelo tem uma
visão global sobre todas as fases do desenvolvimento humano. Segundo o SOC, as pessoas
procuram continuamente controlar a vida através da aplicação e orquestração de três
componentes: seleção, otimização e compensação. Neste contexto teórico, a seleção refere-se
ao desenvolvimento e a escolha dos objetivos; otimização, a aplicação e aperfeiçoamento dos
meios para atingir as metas relevantes; e compensação, a substituição dos meios quando os
anteriores não estão mais disponíveis (FREUND; BALTES, 2002).
No caso da TSSE, quando a regulação da emoção assume maior prioridade entre as
motivações sociais, os parceiros sociais são sistematicamente selecionados para otimizar a
experiência emocional. As interações sociais emocionalmente gratificantes são mantidas
visando manter uma vida emocionalmente equilibrada e significativa. Sendo assim, pessoas
mais velhas compensam o declínio dos recursos físicos e cognitivos, dispondo tempo e energia
em parceiros emocionalmente selecionados. Há evidências, portanto, de que, na velhice pode
haver uma maximização da satisfação e do bem-estar emocional. Mesmo diante das mudanças
biológicas e sociais associadas à idade, que podem gerar impactos negativos sobre os
indivíduos, os idosos podem exercer o arbítrio e moldar seus ambientes de forma que atendam
as metas que eles mais valorizam (CARSTENSEN; ISAACOWITZ; CHARLES, 1999;
CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003).
Outro pressuposto ou construto teórico que a TSSE lança mão diz respeito à influência
da perspectiva de tempo futuro (PTF) tal como percebida pelo indivíduo como um horizonte
ampliado ou reduzido para o alcance de metas pessoais. Horizontes de tempo limitados se
relacionam mais fortemente com as funções emocionais e qualitativas das relações sociais. Por
outro lado, a perspectiva de tempo futuro ampliada às funções relativas à troca de informações
ou conhecimento de mundo. Na TSSE, seriam as alterações em PTF as responsáveis pelo
acionamento de estratégias adaptativas na gestão das relações sociais e na motivação para o
contato social na velhice. Com o processo de envelhecimento, em geral, há uma percepção de
encurtamento no tempo de vida gerando a necessidade de manejar os recursos e capacidades de
reserva na manutenção do bem-estar. A influência de tal percepção motiva os indivíduos a
engajarem-se em processos adaptativos que resultam no investimento seletivo das relações
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sociais as quais produzem retorno emocional (CARSTENSEN; ISAACOWITZ; CHARLES,
1999; CARSTENSEN, 2006). Como resultado da percepção de tempo reduzida, os idosos
teriam predisposição para metas relacionadas às emoções, investimento em regulação
emocional, geratividade e seleção social, refletida em aumento em relações mais próximas
(PENNINGROTH; SCOTT, 2012).
A redução das redes sociais, contudo, não é exclusiva da velhice, mas da condição que
o indivíduo se encontra para avaliar a sua perspectiva de tempo futuro. Carstensen (2006) apoia
a ideia de que idosos e jovens tendem a se comportar de maneira semelhante quando horizontes
de tempo são igualados. Doenças terminais, situações contextuais como crises governamentais,
mudanças de residência para locais distantes são eventos que influenciam a perspectiva de
tempo futuro. Um exemplo citado por Carstensen, Fung & Charles (2003) é o atentado terrorista
ocorrido dia 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos da América cujo impacto em sua
população alterou a consciência de limitação e finitude. Os pesquisadores encontraram
indicadores de que essa consciência se associou a mudança em objetivos, direcionando-os para
aqueles emocionalmente significativos (CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003, FUNG;
CARSTENSEN, 2006).
Além disso, a consciência da limitação do tempo futuro tende a atenuar experiências
emocionais negativas e aumentar a valorização das experiências positivas. A sensação de que
“essa pode ser a última vez” muda reações emocionais nas trocas sociais positivas e negativas.
Pesquisas sugerem que idosos podem ser mais hábeis em regular as emoções por diferentes
recursos, como adoção de uma perspectiva mais positiva e a mudança estratégica da atenção
para aspectos positivos do meio ambiente (CARSTENSEN et al., 2011; ENGLISH;
CARSTENSEN, 2014).
Para identificar e medir diferenças individuais em perspectiva de tempo futuro,
Carstensen e Lang (1996) desenvolveram uma escala composta por dez itens que avaliam a
percepção temporal dos indivíduos em termos de amplitude, oportunidades ou limitações.
Segundo revisão de Fung e Isaacowitz (2016) esta escala se mantém a mais comumente
utilizada na literatura de estudo sobre a temática. Registram ainda que os avanços posteriores
da TSSE e especialmente dos estudos teórico-metodológicos sobre PTF tem levado a um
refinamento dessa medida e desse construto cuja utilização ultrapassa os limites da TSSE. PTF
tem sido tomada como um indicador desenvolvimental importante e, em alguns estudos, mais
informativa do que a utilização da idade cronológica na identificação de processos adaptativos
e de ajustamento psicológico (BROTHERS; CHUI; DIEHL, 2014; FUNG; ISAACOWITZ,
2016).
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Em pesquisas com idosos canadenses residentes na comunidade, Kozik, Hoppmann e
Gerstorf (2015) replicaram a estrutura bidimensional da escala (foco em oportunidades x foco
em limitações ocasionadas pelo tempo) e encontraram especificidade nas associações dessas
dimensões com medidas de bem-estar geral e estresse. Outros pesquisadores, tais como
Brothers, Chui e Diehl (2014), consideram que a escala é útil, mas deve envolver outros itens
complementares aos propostos pela escala de Carstensen e Lang (1996) e sugerem um terceiro
domínio de incerteza ou ambiguidade nas avaliações relativas ao tempo futuro, mas ainda pouco
replicado em outros estudos. Grühn, Sharifian e Chu (2016) em pesquisa com amostra de 2.504
adultos (17 a 87 anos) reforçaram em seus dados que os idosos têm uma perspectiva de tempo
futuro mais limitada quando comparados com os jovens. Apesar disso, a idade e a PTF limitada
tiveram efeitos opostos na previsão do bem-estar subjetivo, afeto, emoções positivas, empatia
e atitudes em relação às emoções.
Para a Psicologia do Envelhecimento e para a Gerontologia, a TSSE é uma teoria
motivacional life span que conduz à compreensão da motivação para o contato social na velhice
e explicações de natureza adaptativa frente às evidencias de redução nas redes sociais dos
idosos. Em suma, sua contribuição central foi a de teorizar e gerar evidências sobre a redução
nas redes das relações sociais e seus significados adaptativos e positivos que visam retorno
emocional e manutenção do bem-estar. Estrategicamente, os idosos tendem a compor uma rede
social mais focada em relações próximas significativas do que em relações periféricas,
investindo sua energia na manutenção e satisfação dos seus relacionamentos.
A proliferação de estudos tendo como base a TSSE na compreensão das relações sociais
na velhice é evidente nas bases de dados de pesquisas internacionais, tais como a PsycINFO
(gerenciada pela APA - American Psychological Association). Em levantamento realizado
nessa base, sobre publicações datadas entre fevereiro de 2007 a fevereiro de 2017, foram
localizados 142 artigos, com as palavras-chave “socioemotional selectivity theory” no resumo
das publicações. A tabela 1 sintetiza os dez artigos mais recentes, com seus devidos resumos,
os quais tratam das temáticas de motivação, adaptação ou ajustamento. Foi escolhido como
critério os artigos mais recentes, com o intuito de demonstrar como a TSSE tem sido difundida
no cenário atual e suas áreas de aplicabilidade.
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Tabela 1 - Publicações mais recentes utilizando palavras-chave socioemocional selectivity
theory, segundo a base de dados PsychInfo.
Autores

Título

Age differences in gainWILLIAMS,
and loss-motivated
et al.
attention.

SAVA, et al.

CHUNG;
LEE.

Ano

2017

Memory for faces with
emotional expressions in
Alzheimer’s disease and
2017
healthy older participants:
Positivity effect is not only
due to familiarity.

Patterns of time use across
the life span in korea: A
latent class analysis and
age and gender
differences.

2016

Resumo
De acordo com a TSSE, o envelhecimento está associado
a maior ênfase nas metas de regulação emocional,
levando os mais velhos a priorizar informações positivas
sobre as negativas. Isto sugere que a liberação fásica de
noradrenalina em resposta a estímulos ameaçadores pode
ser diminuída nos mais velhos. No presente estudo, jovens
(18-34 anos) e velhos (60-82 anos) completaram o Teste
de Rede de Atenção (ANT) modificado para incluir uma
manipulação de incentivo. Os achados encontraram
correlação entre excitação fásica e manutenção da
sensibilidade apenas para ganhos em idosos.
Os participantes saudáveis mais velhos e pacientes com
Doença de Alzheimer (DA) mostram melhor memória
para rostos com expressões positivas. A TSSE postula que
este efeito de positividade na memória reflete uma
preferência geral relacionada à idade para estímulos
positivos, devido a regulação emocional. Foi comparado o
desempenho de participantes saudáveis e pacientes com
DA para faces positivas, neutras e negativas em tais
tarefas. Os participantes saudáveis mais velhos e os
pacientes com DA mostraram um efeito de positividade
na memória, mas não houve diferença entre os rostos
emocional e neutro em jovens participantes. Os resultados
sugerem que o efeito positividade na memória não é
inteiramente devido ao sentido de familiaridade para
rostos sorridentes.
O objetivo deste estudo foi obter uma compreensão do
uso do tempo ao longo da vida usando a TSSE. Os dados
foram provenientes do "Korean Time Use Survey". Os
resultados foram resumidos com base nas análises de
nove classificações comportamentais. Após o sono e o
cuidado pessoal, o coreano alocou mais tempo nas
atividades diárias para relacionamentos e lazer, seguido
de educação, trabalho remunerado e gestão do domicílio.
Três classes diferentes de uso do tempo foram
classificadas em cada faixa etária. O uso do tempo
centrado na educação revelou-se principalmente nos
jovens, trabalho remunerado centrado na meia-idade, e
relacionamento e lazer centrado em adultos mais velhos.
Houve diferenças significativas de gênero. Os padrões de
tempo dos homens não mudaram acentuadamente,
enquanto os padrões das mulheres mudaram. Enquanto
isso, na faixa etária de 65 anos ou mais, o trabalho
remunerado apareceu ao lado do lazer, entre as atividades
mais proeminentes. Esse fenômeno está intimamente
relacionado com a alta taxa de pobreza dos idosos na
Coréia.

“Continua”
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“Continuação”
Autores

Título

BOHN;
KWONG SEE;
FUNG.

Time perspective and
positivity effects in
Alzheimer’s disease

The role of time and
time perspective in
FUNG;
age-related processes:
ISAACOWITZ.
Introduction to the
special issue.

Positive messages
enhance older adults’
NOTTHOFF, et motivation and
al.
recognition memory
for physical activity
programmes.

Ano Resumo
O estudo testou se a perspectiva temporal, premissa da
TSSE, modera os efeitos da positividade na memória
emocional. Para fornecer medidas de perspectiva de tempo,
jovens (YA, M = 22,48 anos), idosos jovens (YO, M = 67,56
anos), idosos mais velhos (OO, M = 80,24 anos) e
participantes com moderada gravidade da doença de
Alzheimer (PAD, M = 84,28 anos) relataram idade subjetiva.
Como esperado, YA, YO e OO relataram sucessivamente
perspectivas de tempo futuras mais restritas. PAD mostrou
distorção na perspectiva do tempo, prevendo um futuro
comparável com o YO, embora mais parecido em idade
cronológica para OO adultos. Para evidenciar efeitos
positivistas, os participantes foram orientados por pares de
2016 imagens emocionais e foram então testadas a memorização
das imagens. Houve uma vantagem relacionada com a idade
referente ao positivo sobre o material negativo. A
perspectiva temporal, no entanto, não moderou estes efeitos
de idade. No desempenho da memória, PAD foram mais
comparáveis com OO adultos com quem eles
compartilharam uma idade cronológica semelhante, ao invés
de YO adultos, que tinham uma perspectiva de tempo
correspondente. Esses resultados sugerem que os correlatos
de idade que são compartilhados por PAD e OO, como a
redução dos recursos de processamento, em vez da
perspectiva temporal, podem conduzir os efeitos de
positividade associados à idade.
Atualmente, parece haver um consenso geral sobre a relação
entre a perspectiva temporal e o envelhecimento, de tal
forma que o tempo futuro é percebido como mais limitado
com a idade e as pessoas mais velhas são mais focadas no
presente e menos centradas no futuro do que as pessoas mais
jovens. Ao mesmo tempo, há debates sobre se essas
diferenças de idade estão positivamente relacionadas com o
bem-estar e até que ponto existem condições de fronteira
2016
além das quais essas diferenças de idade deixariam de
ocorrer. Os oito manuscritos incluídos tentam esclarecer
esses debates. Ao fazê-lo, eles refinam a perspectiva teórica
dominante sobre o tópico TSSE e introduzem novas
perspectivas teóricas. São também discutidas novas medidas
e metodologias para o estudo da perspectiva temporal e do
envelhecimento.
Idosos (N = 53, idade 60-87 anos) foram introduzidos a seis
programas de atividade física aleatoriamente pareado com
mensagens positivas ou negativas. Os participantes
indicaram como estavam motivados para participar em cada
programa, fornecendo classificações sobre atratividade,
adequação, capacidade e intenção. Eles também
2016 completaram testes de reconhecimento. Os entrevistados se
sentiram mais motivados a participar de programas de
atividade física com mensagens positivas do que aqueles
com negativas. Eles também tinham melhor memória de
reconhecimento para mensagens positivas. Os achados
suportam a noção de que a TSSE é uma base útil para o
projeto de intervenção em saúde.
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“Conclusão”
Autores

STROUGH,
et al.

BARBER, et
al.

KIM; KANG.

MANSSON.

Título

Ano

Resumo

Amostra de 18-93 anos buscou verificar ajustes da perspectiva de
tempo futuro. Na meia-idade, as pessoas se concentraram mais em
oportunidades futuras do que tempo limitado. Em torno de 60 anos,
Hour glass half
houve foco menor em oportunidades futuras e mais em tempo
full or half
limitado. Em todas as idades, os horizontes temporais das mulheres se
empty? Future
concentravam mais nas oportunidades futuras em comparação com os
time
homens. Concentrar-se em oportunidades futuras foi associado a
perspective and 2016
relatar menos preocupação com eventos negativos, ao passo que
preoccupation
concentrar-se em tempo limitado foi associado a relatar mais
with negative
preocupação. Os mais velhos relataram menor preocupação com
events across
eventos negativos. Esta associação foi mais forte depois de
the life span.
apresentarem percepções de tempo mais limitadas do que
oportunidades futuras, sugerindo outras vias para esses resultados.
O objetivo da pesquisa foi abordar se há uma ligação entre os
Thinking about
horizontes de tempo e positividade. Em duas experiências separadas,
a limited future
os participantes concluíram uma atividade de escrita, o que os levou a
enhances the
pensar que o tempo era limitado ou expansivo (Experimentos 1 e 2)
positivity of
ou não os orientava a pensar o tempo de uma maneira particular
younger and
(Experimento 2). Foram mostrados retratos emocionais, para
older adults’
subseqüente recordação. Os resultados mostraram que,
recall: Support 2016 independentemente da idade cronológica, pensar sobre um futuro
for
limitado aumentou a positividade relativa da recordação dos
socioemotional
participantes. Além disso, os resultados da Experiência 2 mostraram
selectivity
que este efeito não foi conduzido por alterações no humor. Assim, as
theory.
recordações dos mais velhos ser tipicamente mais positiva do que os
Memory &
mais jovens pode ser um indicador de mudanças nos horizontes
Cognition
temporais e metas conforme a idade.
Na era de uma mão-de-obra grisalha, há a preocupação com o impacto
dessa mão-de-obra no nível de engajamento no trabalho. O presente
estudo visa esclarecer como os trabalhadores mais velhos são mais
engajados no trabalho do que os trabalhadores mais jovens. Com base
Older and more
na TSSE e na Teoria da Continuidade a partir de uma perspectiva de
engaged: The
vida, é explicado como os indivíduos ganham mais recursos à medida
mediating role
que envelhecem, incluindo as habilidades para regular a emoção e
of age‐linked
2016
manter uma identidade de carreira. A pesquisa teve como amostra 613
resources on
trabalhadores dos Estados Unidos. O estudo demonstra que a emoção
work
bem regulada e o forte compromisso com a carreira mediam a relação
engagement.
positiva entre a idade e o envolvimento no trabalho simultaneamente.
Estas descobertas contribuem para a compreensão do envolvimento
do envelhecimento da força de trabalho no local de trabalho.
De acordo com a TSSE, as pessoas se tornam emocionalmente
seletivas à medida que envelhecem e, portanto, fazem escolhas
principalmente por relações mais próximas. O objetivo deste estudo
The joy of
foi examinar o que avós (N = 104) compreendem como mais
grandparenting
gratificante sobre ser avós. Os participantes completaram uma
: A qualitative 2016 pesquisa na qual foram solicitados a responder à pergunta: "Na sua
analysis of
experiência, quais são as melhores partes em ser avô?" As 586
grandparents.
respostas foram codificadas de acordo com as recomendações de
Braun e Clarke (2006) para análises temáticas, que resultaram em
cinco temas distintos: maturação, afeto mútuo, orgulho, atividades
compartilhadas e ensino e aprendizagem.
Fonte: Informações retiradas de PsycINFO, 20 de fevereiro de 2017
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Em grande parte dos artigos descritos na tabela 1, os pressupostos da Teoria da
Seletividade Socioemocional são investigados por meio de dados coletados com amostras de
pessoas idosas. Em geral, as hipóteses embasadas pela TSSE abordadas nessas publicações
foram: a) a frequência das emoções positivas em relação às negativas é maior com o
envelhecimento; b) à medida que as pessoas envelhecem relatam menos instabilidade
emocional; c) a perspectiva de tempo futuro tem relação com metas de vida, podendo ser de
ordem mais emocional ou informativa; e) as pessoas se tornam mais seletivas na velhice, com
base em critérios emocionais.
Além de a TSSE ser ratificada nesses estudos, há pesquisas que indicam outras
tendências e investimentos sobre aspectos específicos da teoria, como é o caso do constructo
“perspectiva de tempo futuro” (PTF). No estudo de Fung e Isaacowitz (2016), por exemplo, a
PTF é discutida com novos direcionamentos e metodologias, a fim de propor um refinamento
dessa medida e do construto. Observa-se ainda, uma variedade de temáticas para as quais foram
utilizadas a TSSE como embasamento teórico, indicando as contribuições que a teoria tem
lançado luz sobre diversos aspectos relativos às motivações socioemocionais ao longo da vida
e aplicações a contextos como programas de saúde, ambiente corporativo e estudos culturais.
Em especial, a TSSE tem sido a teoria de referência para estudos a partir de dados
neurofisiológicos para as explicações do chamado “efeito de positividade” nos processos de
atenção e memória de idosos. Esse efeito é descrito como a tendência de os idosos devotarem
maior foco atencional e capacidade de armazenamento em memória de curto prazo à estímulos
de valência emocional positiva em maior proporção do que os indivíduos mais jovens e a
recrutar estratégias de regulação emocional mais adaptativas do que estes. A priorização do
bem-estar emocional manifesta por meio de estratégias cognitivas e de padrões
neurofisiológicos específicos seriam evidências de seletividade socioemocional (ENGLISH;
CARSTENSEN, 2016)
No âmbito nacional, destaca-se que a inserção da TSSE à pesquisa e ao ensino em
Gerontologia e Psicologia do Envelhecimento no Brasil se deu, principalmente, pela tradução
do texto de Carstensen (1995) “Motivation for social contact across the life-span: a theory of
emotional selectivity” (Motivação para contato social ao longo do curso de vida: uma teoria de
seletividade socioemocional) pela Professora Doutora Anita Liberalessso Neri como parte de
uma coletânea de textos considerados fundamentais ao estudo do envelhecimento no ano de
1995 (NERI, 1995). Entretanto, em bases de dados de pesquisa nacional, tal como a SciELO
Brasil, não foram localizados artigos utilizando como palavras-chave “teoria da seletividade
socioemocional”, em qualquer parte do texto. Quando integrada a SciELO com a ferramenta de
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busca Google Acadêmico, também não foram localizadas publicações com as palavras-chave
no título do artigo. Sendo assim, nova pesquisa foi realizada no Google Acadêmico utilizando
como critérios artigos somente em português (Brasil), datados entre 2010 até 2017, com frase
exata em qualquer lugar do artigo. Foram localizadas 27 produções nacionais que utilizaram a
TSSE como fundamentação teórica. Embora haja referência à TSSE na explicação de
evidências em estudos sobre quantidade de contatos, qualidade, suporte e amizades, não tem
havido uma tentativa explícita de identificar a validade de seus pressupostos em nosso contexto.
Por exemplo, os estudos como o de Emmel, Paganelli e Valio (2015), intitulado “Uso do tempo
de um grupo de idosos do município de São Carlos”, e o de Carmona, Couto e Scorsolini-Comin
(2014), “A experiência de solidão e a rede de apoio sociais de idosas” são representantes das
produções nacionais recentes, fazem referência à teoria, mas pouco a utiliza na explicação dos
fenômenos estudados.
O artigo de Emmel, Paganelli e Valio (2015) buscou compreender como idosos
frequentadores de um programa para a Terceira Idade faziam uso de seu tempo. A maioria do
tempo dos idosos foi gasto com Atividades de Vida Diária e Vida Prática. As atividades que os
idosos dedicaram mais o seu tempo, em média, foi a de sono e cochilos, seguida das atividades
relacionadas aos serviços domésticos e a preparação de refeições/cozinhar. Quando
acompanhados em suas atividades, os idosos do presente estudo estavam na companhia do
cônjuge e da família. De acordo com os autores, pode-se considerar que os idosos se
mantiveram próximos aos familiares em seu cotidiano por estes proporcionarem experiências
positivas e a manutenção do bem-estar, conforme tratado na TSSE.
A publicação de Carmona, Couto e Scorsolini-Comin (2014) trata-se de um estudo de
casos coletivos, de caráter qualitativo, o qual as participantes avaliaram a solidão de modo
ambíguo, ora como positivo, ora como negativo. Também foi relatado não sentir solidão nesta
etapa da vida, mas que isso pode aumentar com a idade. A manutenção de vínculos e atividades
sociais constituiu-se como um fator protetor em relação à solidão. As idosas relataram sentirse apoiadas quanto as pessoas citadas em sua rede social, demonstrando satisfação com os
vínculos estabelecidos. De acordo com os autores, isso pode se relacionar com a TSSE, ao
considerar que os idosos tendem a ter uma rede mais restrita formada por pessoas que ofereçam
conforto emocional.
A partir dos levantamentos internacionais e nacionais, constatam-se ainda os
apontamentos feitos pelos autores sobre as necessidades de avanços ou novas frentes de
pesquisa sobre relações sociais na velhice e sobre a aplicação da TSSE. Entre esses argumentos,
encontra-se o de Fisher e Beresford (2015) sobre a necessidade de compreender a dinâmica da
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composição e funções das redes de relações sociais no tempo, considerando as influências de
gênero e nível educacional. O artigo desses autores, denominado “Changes in Support
Networks in Late Middle Age: The Extension of Gender and Educational Differences”, de
caráter longitudinal, demonstrou que entre os 50 a 60 anos de idade, as mulheres e os graduados
tinham maior rede de relações sociais. Quando considerado os tipos de suporte social houve
diferenças entre os gêneros. Já no caso dos graduados, esses tiveram maior suporte em todos os
aspectos quando comparado com pessoas que só cursaram até o ensino médio.
Embora a presente revisão de marcos teóricos tenha se restringido à emergência e
expansão da TSSE, o estudo das relações sociais na velhice e em especial da temática das redes
de relações em Gerontologia dispõe de um conjunto mais amplo de perspectivas e
metodologias. Em revisão sobre os novos desafios dos estudiosos, Cornwell, Marcum e
Silverstein (2015), salientaram alvos de investimentos futuros nas teorias sobre relações sociais
na velhice em geral, os quais se estendem à TSSE, em particular. Em especial, destacou os
novos cenários para relacionamentos propiciados tanto por mudanças sociais e ideológicas, tais
como a expansão da expectativa de vida, a migração, as questões de gênero e sexualidade,
quanto pelos avanços tecnológicos em informação e comunicação. Essas últimas começam a
trazer elementos novos a ser examinados no âmbito do estabelecimento e manutenção das
relações sociais na velhice por vias digitais, por exemplo, colocando à prova a validade de
teorias vigentes sobre as relações estabelecidas off-line.
1.2

OPORTUNIDADES ABERTAS PELAS NOVAS TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PARA O ESTUDO DAS RELAÇÕES SOCIAIS
NA VELHICE

A revisão dos marcos teóricos no estudo das relações sociais na velhice apontou para
um conjunto de pressupostos aceitos e vigentes que possibilitam descrever as relações sociais
em termos de sua composição estrutural (seja numérica, geográfica, parental, etc.) e afetiva
(intimidade e troca de afetos, por exemplo) ou pelos denominados “comboios sociais” e mesmo
com o auxílio de indicadores motivacionais e desenvolvimentais (relacionada a processos de
envelhecimento ou alcance de tarefas evolutivas). Apontou também a TSSE como uma
explicação dinâmica sobre esses elementos na velhice e para a possibilidade de as teorias
vigentes em Gerontologia configurarem-se em pontos de partida para os estudos sobre as novas
realidades sociais dos idosos. Dentre essas novas possibilidades, destacam-se as geradas pelo
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advento da revolução eletrônica e tecnológica e mediada pelas novas Tecnologias de
Comunicação e Informação (TICs).
Mais especificamente, o estabelecimento e a manutenção das relações sociais que se dão
nas chamadas Redes Sociais Digitais (RSD) passam a ser alvo de investigação e fonte de novas
evidências sobre o que é normativo ou esperado no âmbito da motivação para o contato social
na velhice. No contexto das TICs, as Redes Sociais Digitais são definidas como um processo
de socialização, em uma forma de interação coletiva e social direcionado para o
compartilhamento de informações, desejos e interesses. A relação que as pessoas estabelecem
entre si e o ambiente virtual interage com variáveis como afeto, confiança, sentido de
pertencimento, solidariedade, proatividade, reciprocidade, entre outras (FRANCO, 2012).
Argumentos teóricos recentes associam o uso das TICs na velhice com possibilidade de
diminuição em solidão ou isolamento social (PÁSCOA, 2012; KHVOROSTIANOV, 2016).
Dentre os sites de redes sociais existentes, o Facebook é o mais popular atualmente,
inclusive para o público mais velho. Ele possibilita a interação por meio de comentários a perfis,
pela participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações e jogos. É um espaço
caracterizado como encontro, partilha e discussão de ideias, como também pode ter implicações
importantes em termos de oferta de capital social para os idosos (PÁSCOA, 2012; SINCLAIR;
GRIEVE, 2017).
Segundo dados coletados no próprio Facebook (2015), existem dois milhões e duzentas
mil pessoas com mais de 55 anos no Brasil que possuem uma conta no site. Quando a pesquisa
é delimitada para o município de São Paulo (SP), o número é de trezentos e vinte mil pessoas
dessa faixa etária. Vale ressaltar que os números correspondem aos usuários que inseriram a
data de nascimento no perfil. Como existem pessoas que não incluem a idade no cadastro,
estima-se uma quantidade maior de usuários que o citado acima.
Dentre os estudos que têm buscado elucidar a temática do envelhecimento e as relações
via Facebook, Faerman (2011) aponta que um dos principais estímulos das pessoas utilizarem
o site de relacionamento é para reencontrar amigos e colegas de infância. De modo geral, o site
possibilita que o usuário interaja com qualquer pessoa do mundo, sendo que as opções
aumentam a cada nova conexão com outro usuário pelo fato de poder visualizar sua rede de
amigos. Sendo assim, pode-se dizer que a simples aceitação de um novo contato na rede
simboliza não só mais um membro, pelo contrário, significa uma rede inteira de
relacionamentos que pode ser estabelecida.
Pesquisa de Rebelo (2015), que também aborda sobre as motivações dos idosos ao usar
a mídia social, além de reforçar a importância do uso para reestabelecer e fortalecer relações
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com amigos e familiares, aprofunda o uso do Facebook para outros aspectos. De acordo com
os relatos dos entrevistados portugueses, na maioria dos casos onde os laços eram reatados, os
contatos não ficaram apenas pelo mundo digital, tendo motivado também reencontros pessoais.
Além disso, alguns dos motivos para o interesse em aprender a utilizar a Internet e o Facebook
foi a busca por pertencimento, participação em conversas e, até mesmo, de atualização quanto
ao uso de termos específicos dessa forma de comunicação, como gírias usadas nas mídias
sociais. Para a autora, a utilização da Internet e do Facebook é um fomento das relações
intergeracionais. Não só porque os idosos se tornam mais preparados para participar das
conversas dos mais novos, mas também porque a ajuda na aprendizagem e no uso das
ferramentas online é feita normalmente por familiares, amigos, colegas mais jovens ou
membros da comunidade social em que se inserem.
O Facebook, devido a sua variedade de funções e motivações, incluindo as necessidades
sociais dos usuários, pode por consequência, resultar em benefícios para a saúde. É o que aborda
a pesquisa de Haris et al. (2014), intitulada “The Role Of Social Media in Supporting Elderly
Quality Daily Life”, o qual investigou como os idosos usavam a mídia social para lidar com a
sua vida diária. Por meio de um estudo netnográfico, durante três meses foi realizada a
observação participante e coletados dados do Facebook de três idosos que compunham a
amostra. Como resultado, perceberam que os participantes satisfaziam a sua demanda social
pela capacidade de fazer contato com um novo usuário e também sentiam felicidade e prazer
em manter a conectividade com a família e amigos. Os idosos relataram estar de acordo com a
suposição de que o Facebook é uma abordagem positiva para eles ganharem a qualidade social,
o aprendizado pessoal, a curiosidade e a estabilidade da sua vida. Os dados encontrados,
segundo os autores, são indicativos de que a RSD é capaz de apoiar os sete componentes da
qualidade de vida necessários aos idosos, que são aqueles relacionados com rede de suporte,
espiritualidade, bem-estar emocional, independência, participação, saúde e poder aquisitivo.
Noutro estudo, Jantsch e colaboradores (2012) também investigaram a qualidade de vida
em usuários idosos do Facebook. Participaram 19 idosos entre os anos de 2009 e 2011 do curso
de inclusão digital desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Amostra foi
formada por público ativo e participativo nas redes, com interações de longo prazo que foram
reestabelecidas com o apoio da tecnologia. Por outro lado, os resultados indicaram preocupação
com o impacto das RSDs no cotidiano, pela invasão de privacidade. Foi observado uma
predominância alta na qualidade de vida dos idosos, nos diferentes domínios do WHOQOLbref. De acordo com os autores, cabe aos educadores, gerontólogos e aqueles que trabalham
com a inclusão digital deste público, proporcionar o uso consciente das redes sociais, mostrar
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as possibilidades e potencialidades de seu uso, a fim de utilizá-la como recurso para gerar
benefícios na qualidade de vida dos idosos.
Aliado à qualidade de vida, Myhre (2013) encontrou em seu estudo que aprender e usar
Facebook pareceu fornecer benefícios específicos para funções executivas associadas com a
memória de trabalho em um grupo de idosos saudáveis. Isso pode refletir as demandas
cognitivas particulares associadas com redes sociais on-line e/ou os benefícios do engajamento
social de forma mais geral.
Uma vez que o Facebook se configura como um ambiente virtual para relações sociais,
representa oportunidade de compreensão das relações sociais online em termos de estrutura,
função e satisfação com as mesmas. Possibilita ainda compreender se os pressupostos das
teorias gerais sobre relações sociais, como a TSSE, também são válidos para as relações que se
estabelecem, por exemplo, através de meios digitais.
Em estudo americano, intitulado “Age Differences in Online Social Networking:
Extending Socioemotional Selectivity Theory to Social Network Sites”, Chang et al. (2015)
buscaram analisar as diferenças etárias quanto ao tamanho e composição da rede social no
contexto do Facebook. Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa telefônica nacional
usando amostra representativa de adultos, com idade entre 18 a 93 anos, que eram moradores
da parte continental dos Estados Unidos. Os resultados confirmaram as hipóteses baseadas na
Teoria da Seletividade Socioemocional, a saber: a) a idade foi negativamente associada com o
tamanho da rede online; b) os idosos tiveram maior proporção de relações sociais significativas
em suas redes on-line do que os mais jovens; c) a idade foi negativamente associada com a
frequência de postagens no perfil e com a verificação das informações de outros usuários; d) a
proporção de amigos atuais do Facebook foi negativamente associada com a solidão ao longo
da vida. Entendeu-se por amigos atuais aqueles que compõem uma ligação mais forte no
ambiente off-line.
Além disso, de acordo com os princípios da TSSE, de que as diferenças de idade no
tamanho da rede e composição são uma resposta adaptativa à mudança de motivações sociais,
uma maior proporção de amigos atuais do Facebook está associada com níveis mais baixos de
isolamento social e solidão. Assim, os resultados sugerem que as redes sociais online dos mais
velhos são mais propícias para o bem-estar do que para os mais jovens. Esse fato também
corrobora a TSSE, pois enquanto os jovens estão dispostos a trocar bem-estar emocional pelos
potenciais benefícios de crescimento da rede e, portanto, tolerar uma proporção menor de
amigos atuais, os adultos mais velhos são mais propensos a manter redes emocionalmente
gratificantes com uma alta proporção de parceiros sociais afetivos.
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Embora os resultados sejam consistentes com hipóteses baseadas na TSSE, o estudo
apontou limitações em sua pesquisa. Uma delas foi o fato de só incluírem a avaliação do
conforto e senso de eficácia no uso da internet em geral, e não especificamente com o ambiente
do Facebook. O presente estudo também não avaliou diretamente horizontes de tempo como
através do construto de perspectiva de tempo futuro, sendo esse um dos pressupostos centrais à
TSSE. Os autores destacaram ainda o fato de utilizarem apenas um marcador simples para
identificar a composição da rede social (o número total de contatos e número de contatos
considerados como amigos atuais) baseado exclusivamente em auto relatos, o que pode
influenciar na validade das informações.
Diante dessas constatações e dos resultados encontrados referentes ao efeito da idade
cronológica no tamanho e composição da rede no Facebook, os autores recomendam outras
pesquisas para examinar as motivações em diferentes idades, como a investigação da
perspectiva de tempo futuro. Também é sugerido estudo longitudinal para compreender como
as relações sociais mudam ao longo da vida; pesquisa sobre como as pessoas adaptam seus
comportamentos de comunicação para atingir objetivos sociais em interações com os membros
da rede; e realização de uma avaliação mais diferenciada para caracterizar a rede social on-line.
Considera-se que essas novas tecnologias podem ser fonte de otimização de processos
adaptativos. Navegar na RSD pode ser considerada uma estratégia utilizada pelos idosos para
compensar distâncias geográficas, debilidades físicas e gerenciamento do tempo. O que pode
contribuir para diminuir a solidão e o isolamento social, e fomentar a sua participação social,
promovendo a autonomia e independência do idoso, temas centrais na Gerontologia (CHANG
et al., 2015; PÁSCOA; GIL, 2015).
Potencialmente, o conhecimento sobre essas novas formas de interação pode incentivar
intervenções de natureza prática que envolvam trocas intergeracionais e interpessoais, tanto
com familiares, amigos e também em novos contatos que podem surgir devido a sua entrada no
ambiente virtual. Isso possibilita ampliar a variedade de intervenções educativas, como em
oficinas de inclusão digital e de desenvolvimento pessoal. No campo específico da gerontologia
educacional, por exemplo, o Facebook pode ser utilizado como ferramenta de empoderamento
do idoso, autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades e aprimoramento da linguagem.
Além dessa abordagem educativa, a RSD também pode ser mais uma forma de mapeamento
das relações sociais dos idosos, a fim de ser um instrumento de apoio para prática profissional
e a pesquisa (JANTSCH et al., 2012).
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Considera-se necessário, portanto, descrever as relações sociais que os idosos
estabelecem por essa via a partir de seus elementos motivacionais, estruturais, afetivos e
desenvolvimentais e analisa-los à luz de uma teoria influente em Gerontologia.
De modo especial, a presente dissertação apresentará um conjunto de estudos empíricos
desenvolvidos para lançar luz sobre as redes de relações sociais estabelecidas por idosos no
Facebook em seus aspectos motivacionais, estruturais, funcionais e de satisfação. De forma
complementar, buscará evidências sobre a possibilidade de extensão dos pressupostos da TSSE
na explicação para as relações sociais estabelecidas nesse contexto, por meio de indicadores de
perspectiva de tempo futuro e suas relações com a composição das redes e com satisfação
percebida pelos idosos.
Cada um dos estudos foi apresentado segundo as normas para submissão de artigos
exigida pelos periódicos qualificados selecionados para submissão dos mesmos.
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2
2.1

ESTUDO 1:
TÍTULO

Motivações para o contato social na velhice pelo Facebook
2.2

RESUMO

O presente estudo buscou indicadores de motivação, de utilização e de composição das redes
de relações sociais de idosos via Facebook. Foram entrevistados 130 idosos (82,3% feminino,
M= 67,9 anos de idade, M= 12 anos de estudo) usuários de serviços públicos de acesso à internet
no município de São Paulo que possuíam cadastro no Facebook há pelo menos um ano e no
mínimo 30 contatos estabelecidos em sua rede. Foram levantados dados sociodemográficos, de
frequência de utilização na plataforma, número de contatos estabelecidos no Facebook, suporte
social percebido na rede, autoeficácia no uso do Facebook e motivações para sua utilização. A
autoeficácia foi alta referente à 7,2 pontos, 63,8% acessam pelo menos uma vez ao dia o
Facebook, o tamanho médio das redes foi de 178 contatos. Estratégia de análise multivariada
(Análise de Correspondência Múltipla) identificou a formação de quatro agrupamentos entre as
variáveis sociodemográficas e as indicadoras de utilização, motivação e composição das redes
que sugeriram a composição de quatro perfis de usuários do Facebook, a saber: o Explorador,
o Solitário, o Familiar e o Sociável. Considera-se que, na velhice, o Facebook pode atuar como
recurso de otimização dos processos adaptativos, possibilitando a ampliação das metas sociais
tanto de ordem afetiva como informativa.
Palavras-chave: Relações sociais; idoso; internet.

2.3

ABSTRACT

The present study looked for indicators of motivation, using and composition of social networks
of the elderly by Facebook. A survey was performed with 130 elderlies (82,3% female, M=
67,9 years old; SD, M= 12 years of study), users of public internet services who have
Facebook's account, at least an year and the minimum of 30 contacts. There were raised the
sociodemographic's metrics, frequency of platform using, social support perceived at the
network, self-efficacy on the Facebook's using and the motivations for its use. The self-efficacy
was high (7.2 points), 63.8% accessed the Facebook, at least once a day, the average size of the
networks was 178 contacts. Through multiple correspondence analysis (MCA) resulted four
groupings between the variables, which were categorized at four profiles suggested as Explorer,
Solitary, Familiar and Sociable. It is considered that, in old age, the Facebook can be considered
as a resource for optimizing adaptive processes, enabling an expansion of social goals, both
affective and informative.
Keywords: Social relationships; old age; internet.
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2.4

RESUMEN

El presente estudio buscó indicadores de motivación, uso y composición de las redes de
relaciones sociales de las personas mayores a través de Facebook. Participaron 130 personas
mayores (82.3% mujeres, M = 67,9 años de edad, M = 12 años de estudio) usuarios de servicios
públicos de acceso a Internet en la ciudad de São Paulo, que se habían registrado en Facebook
por al menos un año y al menos 30 contactos establecidos en su red. Se recopilaron indicadores
sociodemográficos, Frecuencia de uso de la plataforma, apoyo social percibido en la red,
autoeficacia en el uso de Facebook y las motivaciones para su uso. La autoeficacia fue alta (7,2
puntos), el 63,8% accedió al Facebook, al menos una vez al día, el tamaño promedio de las
redes fue de 178 contactos. A través del análisis de múltiples correspondencias, la distribución
de variables en el espacio dio lugar a la formación de cuatro grupos entre las variables, que
fueron categorizados con la creación de cuatro perfiles sugeridos como explorador, solitario,
familiar y sociable. Consideras que, en la vejez, el Facebook puede ser considerado como un
recurso para optimizar procesos adaptativos, permitiendo la expansión de objetivos sociales,
tanto afectivos como informativos.
Palabras-clave: Relaciones sociales; vejez; internet.
2.5

INTRODUÇÃO

A proporção de idosos usuários de internet e das novas mídias digitais tem sido
reconhecida pelos especialistas em tecnologia de informação e comunicação (TIC) como
significativa e crescente. Do ponto de vista das ciências comportamentais, a utilização de novos
canais de comunicação e relacionamento social por esse seguimento etário tem oferecido
oportunidades para a compreensão dos benefícios trazidos pela inclusão digital. Dentre estes
benefícios, a internet pode ampliar possibilidades de afetividade e sociabilidade. Contribuindo
para que na velhice, a capacidade de aprendizagem e adaptação diante da modernidade seja
mantida, favorecendo a independência e a autonomia (NERI, 2014; MESSIAS, 2014).
Com o surgimento das Redes Sociais Digitais (RSDs) e a apropriação dessas
ferramentas por idosos, abre-se a possibilidade para o estudo dos processos sociais e
psicológicos relativos às motivações para o contato social na velhice no contexto virtual
(CHANG et al, 2015). Conforme Primo (2013), as RSDs propiciam a convivência instantânea
entre os usuários, instaurando assim uma cultura colaborativa, na qual os membros são
participativos, sentem-se valorizados e conectam-se socialmente com os outros. Para os idosos,
as RSDs podem atuar como fonte de conhecimento e difusão, como a divulgação de trabalhos
voluntários, potencialidades artísticas e intelectuais. Além de atuar também no entretenimento,
ampliação da rede de suporte social, e como estratégia de manutenção de contatos (JANTSCH
et al, 2012; WASSERMAN et al, 2012).
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Dentre os sites de relacionamento existentes, se destaca em termos de popularidade a
Rede Social Digital Facebook. O Facebook disponibiliza uma variedade de recursos e
funcionalidades interativas na web que favorecem a sociabilidade e aprendizagem, colaboração
em rede, diálogo e construção coletiva de saberes (CHEPE; ADAMATTI, 2015). Também
representa a plataforma mais utilizada pelos brasileiros idosos. Segundo dados coletados no
próprio Facebook (2015), existem dois milhões e duzentas mil pessoas com mais de 55 anos no
Brasil que possuem uma conta no site. Quando a pesquisa é delimitada para o município de São
Paulo (SP), o número é de trezentos e vinte mil pessoas nessa faixa etária.
Chepe e Adamatti (2015) em estudo com idosos usuários de Internet com idade entre 66
e 70 anos, encontraram que a principal finalidade para o uso do computador era para o acesso
à rede social digital Facebook. Os pesquisadores utilizaram o termo “domesticação da
tecnologia”, para descrever o processo de inclusão social de idosos com alta frequência de uso
da internet, principalmente do Facebook, com o propósito de socialização.
Motivações de idosos brasileiros para o contato social via Facebook ainda são
investigadas a partir de estudos baseados em amostras pequenas de idosos e compostas por
conveniência. Wasserman et al. (2012) descreveram, em estudo com 27 idosos, motivos
relacionados à comunicação com os familiares e amigos, preocupação com o isolamento e
desatualização dos acontecimentos que o cercam. Jantsch et al. (2012), em pesquisa com 19
idosos, cuja idade média foi de 67 anos e com níveis altos de escolaridade, identificaram
motivos relativos à comunicação, lazer e trabalho. Os idosos destacaram as possiblidades
abertas pelo Facebook como a troca de informações e a conexão com pessoas do passado.
Em estudos com dados provenientes de idosos portugueses, Patrício e Osório (2013)
descreveram motivos de ordem afetiva, social e informativa, a saber: comunicar com familiares
e amigos, conhecer novas pessoas, compartilhar saberes e experiências e estar atualizado.
Rebelo (2015) encontrou que os fatores para começar ou continuar a utilizar o Facebook foram
a solidão, a necessidade de ocupar o tempo e de se sentir integrado.
Faerman (2011) aponta que um dos principais estímulos para os idosos utilizarem a RSD
é o de reencontrar amigos de infância. Como afirma o autor, o Facebook possibilita que o
usuário interaja com qualquer pessoa do mundo, sendo que as opções aumentam a cada nova
conexão com outro usuário por poder visualizar sua rede de amigos. Portanto, pode-se dizer
que a simples aceitação de um novo contato na rede simboliza não só mais um membro, pelo
contrário, significa uma rede inteira de relacionamentos que pode ser estabelecida.
À luz de teorias vigentes em Gerontologia e Psicologia do Envelhecimento, as RSDs,
podem ser interpretadas como recursos da cultura na otimização do funcionamento ou de
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compensação de declínios associados ao avanço da idade. Favorecem, assim, a adaptação bemsucedida à essa fase da vida (BALTES; SMITH, 2003; TECH-ROMER; WAHL, 2017).
O metamodelo teórico denominado de Otimização Seletiva com Compensação ou
Teoria de Seleção, Otimização e Compensação (SOC) de Baltes e Baltes (1990) busca explicar
as estratégias utilizadas ao longo da vida na administração ou alocação de seus recursos. O
modelo propõe haver uma orquestração de três estratégias adaptativas: seleção, otimização e
compensação. A seleção refere-se a escolha de metas individuais; a otimização, a aplicação e
aperfeiçoamento dos meios para atingir as metas relevantes selecionadas; e compensação, a
substituição de meios quando os anteriores não estão mais disponíveis (FREUND; BALTES,
2002).
Na velhice, as estratégias de compensação tornam-se ainda mais relevantes, frente aos
declínios em funcionalidade que se associam aos desafios adaptativos dessa fase. Ao reduzir
distâncias geográficas, minimizar limitações físicas e facilitar o acesso à informação, as RSDs
oferecem alternativas de compensação e otimização no âmbito social, por exemplo.
Na velhice, geralmente a composição e estrutura das redes de relações sociais alteramse, tornando-se reduzidas pela ocorrência, dentre outros fatores, de eventos normativos e não
normativos, como a viuvez e a aposentadoria. Contudo, segundo a Teoria da Seletividade
Socioemocional (TSSE; CARSTENSEN, 1992; ENGLISH; CARSTENSEN, 2014) os idosos
não são passivos nesse processo. Eles atuam no reordenamento do domínio social, selecionam
parceiros, alteram prioridades e investem no alcance de metas adaptativas. Segundo a teoria, a
seletividade dos parceiros sociais por critérios emocionais está associada com melhor regulação
emocional e geratividade. Idosos tem maior poder de filtrar emoções positivas e de ter atitudes
ligadas ao engajamento social diante da vida (ENGLISH; CARSTENSEN, 2014).
Entretanto, as explicações teóricas sobre as motivações para o contato social na velhice
são dinâmicas, principalmente quando passa a incluir as relações estabelecidas virtualmente.
As redes resultantes do contato tecnológico têm o potencial de complementar outros canais de
comunicação na satisfação de necessidades sociais (BAZAROVA; CHOI, 2014).
As facilidades trazidas pelas novas TICs podem gerar impactos sobre as motivações
sociais dos idosos. Possivelmente não contribuem apenas com aquelas relativas à satisfação de
funções emocionais como verificado com dados empíricos provenientes das relações off-line,
mas também como facilitador no compartilhamento e na aquisição de informações (Southwell,
2013). A frequência de utilização, o senso de autoeficácia e a percepção do Facebook como
fonte de suporte social podem estar relacionadas com a possibilidade das TICs impactarem as
relações sociais dos idosos e as motivações para utilizá-lo.
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Nesse sentido, o presente estudo buscou descrever indicadores de utilização e de
motivação para o uso do Facebook por indivíduos idosos. De forma especial, o estudo buscou
examinar a formação de agrupamentos entre as características sociodemográficas da amostra,
os indicadores de utilização e de motivação de uso do Facebook por idosos a fim de caracterizar
simultaneamente as relações existentes entre um conjunto de variáveis.

2.6

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter exploratório, descritivo e analítico sobre
a motivação e o uso da Rede Social Digital Facebook por idosos, derivada de um estudo maior
denominado “Relações sociais na velhice via Facebook: um exame da extensão da teoria da
seletividade socioemocional” desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da mesma escola (CAEE:
51483215.9.0000.5390).
Participaram do estudo 130 idosos usuários do Facebook recrutados em serviços de
acesso público à internet do município de São Paulo (tais como telecentros, Centro de
Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo, etc), entre os meses de março a julho de 2016.
Após as devidas autorizações das gerências dos serviços, os idosos foram convidados a
participar do estudo caso preenchessem os critérios de inclusão adotados. Os critérios de
inclusão foram ter 60 anos ou mais de idade, utilizar o Facebook há pelo menos um ano e ter
no mínimo 30 contatos estabelecidos na rede social digital. O idoso foi informado sobre o tempo
médio de aplicação do protocolo de pesquisa (cerca de 50 minutos) e apresentado o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
A coleta dos dados foi realizada em uma única sessão, composta por duas fases: 1) a
aplicação de um protocolo para levantamento de dados sociodemográficos, de motivação e uso
do Facebook e medidas de bem-estar; 2) aplicação de um questionário com o auxílio de
computador e internet para coletar os dados necessários na plataforma Facebook. Para essa
coleta, primeiramente foi levantado o número total de contatos virtuais estabelecidos.
Posteriormente a lista total de contatos foi submetida à randomização para análise do vínculo
com este (parente, amigo, conhecido ou desconhecido), sendo selecionados 30 contatos. Para a
randomização, foi utilizada uma ferramenta estatística de geração de números aleatórios.

33

2.6.1 Instrumentos

Selecionou-se do protocolo as seguintes variáveis e instrumentos:
a)

Variáveis Sociodemográficas. Para caracterização do participante segundo a

idade, sexo, escolaridade (em anos de estudo), status conjugal, renda familiar e arranjo
domiciliar (número de pessoas que residem com o participante).
b)

Uso e percepção de autoeficácia frente ao Facebook. Questionário desenvolvido

pelas próprias pesquisadoras, composto por três itens contendo respostas fechadas, a saber: 1)
“Onde o (a) senhor (a) acessa o Facebook?”, cujas alternativas eram equipamento público,
computador próprio e dispositivo móvel, podendo responder mais de uma opção; 2) “Com que
frequência o (a) senhor (a) acessa o Facebook?”, cujas respostas variaram entre: uma ou mais
vezes ao dia, três ou mais vezes na semana, uma a duas vezes por semana, uma a duas vezes
por mês; 3) “Em uma escala de 0 a 10 pontos, onde 0 corresponde a ‘nada capaz’ e 10 a ‘muito
capaz’ indique o quanto se sente capaz de utilizar o Facebook”.
c)

Suporte social no Facebook. Verificado a partir de três itens propostos pelas

pesquisadoras. Cada item se refere a um domínio do suporte social conforme já classicamente
utilizado na literatura (Neri, 2014): instrumental, afetivo e informativo; considerando o
ambiente do Facebook, a saber: “Em uma escala de 0 a 10 pontos, onde 0 corresponde a ‘nada
verdadeiro’ e 10 a ‘muito verdadeiro’ indique com que frequência você pode contar com seus
contatos do Facebook para: 1) obter ajuda em tarefas práticas do dia a dia; 2) obter apoio
emocional; 3) obter informações ou sugestões para tomada de decisões”. Ao final, foi realizada
a soma dos três tipos de suporte social, variando assim de 0 a 30 pontos o resultado.
d)

Número de contatos no perfil do Facebook. Diz respeito a quantidade total de

contatos estabelecidos pelo usuário no Facebook coletado na plataforma virtual, no próprio
perfil do participante, especificamente na área “Amigos”.
e)

Tipologia dos contatos. Identificada a partir da classificação realizada pelo

entrevistado sobre o vínculo social existente entre ele e os seus contatos no Facebook por meio
de uma questão fechada para caracterizar os contatos da rede social digital do participante, a
saber: “Qual seu vínculo com esse contato? 1) Parente; 2) Amigo; 3) Conhecido; 4)
Desconhecido.”
f) Motivação para o uso do Facebook. Pergunta aberta, formulada pelas próprias
pesquisadoras, formada pela seguinte questão: “Por quais motivos o (a) senhor (a) acessa o
Facebook?”.
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2.6.2 Análise de dados

Inicialmente, os dados qualitativos gerados pelas respostas abertas à pergunta sobre
motivação do uso do Facebook foram submetidos à análise de conteúdo de Bardin (2000).
Destaca-se a avaliação de juízes por pares para validar as categorias, subcategorias e unidades
de análise. Posteriormente houve a quantificação para análise estatística.
Assim feito, os dados sociodemográficos, os indicadores de utilização e de motivação
da amostra, foram contabilizados em tabelas de frequência das variáveis categóricas com
valores de frequência absoluta (n) e percentual (%), e em estatísticas descritivas das variáveis
numéricas. Para analisar a associação conjunta das variáveis com os motivos para a utilização
do Facebook foi utilizada a Análise de Correspondência Múltipla (ACM), uma técnica de
análise multivariada adequada para dados categóricos, que permite analisar graficamente as
relações existentes através da redução de dimensionalidade do conjunto de dados. O nível de
significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p <0,05. Para tratamento
estatístico foi utilizado o software SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

2.7

RESULTADOS

A amostra foi composta por maioria de mulheres (82,3%), com idade média de 67,9
anos (DP= 5,4) e escolaridade de 12 anos (DP= 4,6). A maioria possui renda familiar baixa (<
4 salários mínimos), correspondendo à 53,9%, 37,7% da amostra é casada, e a média de pessoas
com quem reside é de 1,3 indivíduos, como descrito na tabela 1.
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Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica da amostra de estudo, São Paulo, SP, 2016
(N=130).
N (%)
Gênero
Masculino
Feminino
Idade
60-64 anos
65-70 anos
> 71 anos
Escolaridade
< 8 anos
9-13 anos
> 14 anos
Renda Familiar
< 4 salários mínimos
5 a 9 salários mínimos
> 10 salários mínimos
Estado CivilS
Solteiro (a)
Casado (a)
Divorciado (a)
Viúvo (a)
Arranjo domiciliar
Mora sozinho
Mora com uma pessoa
Mora com duas ou mais pessoas

M (DP)

23 (17,7)
107 (82,3)
67,9 (5,4)
43 (33,1)
41 (31,5)
46 (35,4)
12,0 (4,6)
28 (21,5)
59 (45,4)
43 (33,1)
70 (53,9)
39 (30,0)
21 (16,1)
28 (21,5)
49 (37,7)
20 (15,4)
33 (25,4)
1,3 (1,2)
37 (28,5)
42 (32,3)
51 (39,2)

Observa-se também na tabela 2, dados sobre o uso do Facebook pelos idosos da amostra.
Cerca de 65% declarou acessar ao menos uma vez por dia a RSD, 36,9% utiliza por meio de
computador próprio e 24,6% apenas no dispositivo móvel. A percepção de autoeficácia para o
uso do Facebook teve média de 7,2 pontos (DP= 2,1).
Ainda na tabela 2, o suporte social total, caracterizado como a média da somatória do
suporte informativo, afetivo e instrumental, foi de 17,8 pontos. A média do número total de
contatos estabelecidos na RSD foi de 178. Dos 30 contatos escolhidos de acordo com
ferramenta de randomização para cada participante da pesquisa, a média de amigos foi de 10,7;
de familiares, 8,1; de conhecidos 8,2 e de pessoas consideradas desconhecidas foi de 3.
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Tabela 2 - Indicadores de utilização do Facebook para a amostra de estudo, São Paulo, SP,
2016 (N=130).
N (%)
M (DP)
Frequência de uso
Pelo menos 1 vez ao dia
83 (63,8)
> 3 vezes por semana
11 (8,5)
1-2 vezes por semana
22 (16,9)
1-2 vezes por mês
14 (10,8)
Local de acesso
Público
9 (6,9)
Computador próprio
48 (36,9)
Dispositivo móvel
32 (24,6)
Público e dispositivo móvel
1 (0,8)
Computador próprio e dispositivo móvel
34 (26,2)
Público e computador próprio
3 (2,3)
As três alternativas
3 (2,3)
Número de Contatos
178 (156)
Tipologia dos contatos
Parentes
8,1 (5,8)
Amigos
10,7 (6,8)
Conhecidos
8,2 (6,5)
Desconhecidos
3 (4,4)
Suporte Social
17,8 (7,5)
Autoeficácia
7,2 (2,1)
Baixa (<6 pontos)
40 (37,0)
Média (7-8 pontos)
37 (34,3)
Alta (9-10 pontos)
31 (28,7)

Na tabela 3 estão descritas as categorias e subcategorias geradas a partir das respostas
dos idosos a pergunta aberta referente às motivações em utilizar o Facebook. As categorias
foram: “Motivos para ter criado um perfil no Facebook” e “Motivos para usar o Facebook”.
Quanto aos motivos para a criação de um perfil no Facebook, a subcategoria mais prevalente
foi “Motivação familiar” (12 unidades de análise, 44%). A categoria “Motivações para usar o
Facebook” originou oito subcategorias. A motivação que mais apresentou unidades de análise
foi “Curiosidade e interesse em notícias/novidades” (57 unidades de análise, 22%). Em seguida,
foi a subcategoria “Socialização” (45 unidades de análise, 17%), a qual não é especificado com
quem ocorre a interação. Em terceira ordem, foi identificada a subcategoria “Contato com
amigos (antigos e novos)” correspondendo a 40 unidades de análise (15%) que trata de relações
de amizades antigas resgatadas pela plataforma, de amigos que já compõem a sua rede social
no ambiente físico e daquelas amizades criadas por meio do Facebook.
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Tabela 3 - Categorias referentes às motivações para a criação e uso do Facebook e
respectivas frequências para a amostra de estudo, São Paulo, SP, 2016 (N=130).
Frequência de unidades de análise
Absoluta
Percentual
Motivações para a criação de um perfil no Facebook
Motivação familiar
Realização de curso de informática
Incentivo de amigos
Migração do Orkut para o Facebook
Total
Motivações para o uso do Facebook
Curiosidade e interesse em notícias/novidades
Socialização
Contato com amigos (antigos e novos)
Uso das ferramentas do Facebook
Contato familiar
Inclusão no ambiente virtual
Lazer
Novas aprendizagens
Total

12
6
6
3
27

44
22
22
11
100

57
45
40
32
32
24
23
10
263

22
17
15
12
12
9
9
4
100

A figura 1, a título ilustrativo, representa as palavras mais utilizadas pelos idosos nas
respostas à pergunta aberta. Utilizou-se a formação gráfica de “nuvem de palavras”, cuja
interpretação remete-se ao tamanho da fonte das palavras significando a frequência daquela
emissão. Criado pelo software livre disponível em: http://www.wordclouds.com/.

Figura 1 - Nuvem de palavras geradas pelas respostas dos idosos sobre motivações para utilizar
o Facebook, São Paulo, SP, 2016 (N: 130).
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Para identificar as associações conjuntas entre as variáveis de interesse, foi utilizada a
Análise de Correspondência Múltipla (ACM). A ACM é uma análise multivariada exploratória,
que apresenta espacialmente a relação entre as variáveis em forma de agrupamentos, conforme
a associação entre elas. A ACM não só se utiliza de variáveis qualitativas como também de
variáveis quantitativas desde que essas passem por um processo de categorização (Fávero et al.,
2009). Apresenta-se no Anexo A as coordenadas das variáveis.

As dimensões 1 e 2

(coordenadas x e y do gráfico) explicaram 22,6% da variância dos dados, sendo relativas as
variáveis que mais discriminam a variação dos dados. A dimensão 1 representa a distribuição
do suporte social total (menor pontuação à direita e maior à esquerda) e a dimensão 2 representa
o local de uso do Facebook (equipamento público na parte superior) em conjunto com a
frequência de uso (pouco frequente na parte superior e muito frequente na parte inferior).
Graficamente, quanto mais associadas estiverem as categorias de uma variável com as
da outra, mais próximos estarão os pontos referentes a elas. Quanto maior for a inércia, maior
será a distribuição das categorias das variáveis em grupos distintos. A figura 2 apresenta a
distribuição espacial dos dados categóricos, a qual sugere a composição de quatro perfis ou
subgrupos de usuários, como mostrados a seguir.
Agrupamento 1: usuários do Facebook por motivos relacionados as subcategorias “Uso
das ferramentas do Facebook” e “Novas aprendizagens” foram associados com sexo masculino,
renda alta, uso muito frequente da plataforma, uso do Facebook em locais múltiplos, grande
rede de contatos no Facebook, suporte social médio e baixo vínculo com parentes.
Agrupamento 2: utilização do Facebook por motivos relacionados a subcategoria
“Inclusão no ambiente virtual”, status conjugal solteiro, baixo arranjo domiciliar, uso pouco
frequente da plataforma e em equipamento público, pequena rede de contatos no Facebook,
suporte social baixo, alto vínculo com desconhecidos e baixo vínculo com amigos.
Agrupamento 3: utilização do Facebook por motivos relacionados a subcategoria
“Contato familiar”, baixa escolaridade, baixa renda, idade média ou alta, status conjugal viúvo,
arranjo domiciliar médio, rede formada por tamanho médio de contatos no Facebook, uso do
Facebook em computador próprio, acesso muito frequente ou médio na plataforma, suporte
social alto, alto vínculo com parentes e baixo vínculo com conhecidos.
Agrupamento 4: usuários do Facebook por motivos relacionados as subcategorias
“Curiosidade e interesse em notícias/novidades”, “Contato com amigos (antigos e novos)” e
“Lazer”, escolaridade média, status conjugal casado, uso do Facebook em dispositivo móvel,
alta autoeficácia no uso da Facebook, suporte social médio, alto vínculo com amigos e médio
vínculo com conhecidos e desconhecidos.
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Figura 2 - Distribuição espacial das variáveis da análise de correspondência múltipla (geral e
parciais) referente a amostra de estudo, São Paulo, SP, 2016 (N=130).
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2.8

DISCUSSÃO

A amostra do estudo foi composta, em maioria por mulheres, indivíduos casados, de
baixa renda e, principalmente de escolaridade alta quando comparada com os dados da
população idosa brasileira. Embora tenha sido uma amostra pequena e formada por critérios de
conveniência, alta escolaridade na presença de baixos níveis de renda, podem ser característicos
do perfil de usuários do Facebook em locais de acesso público à internet. Apesar da velhice ser
considerada parte dos excluídos do ambiente digital por dificuldades no uso dos aparatos
digitais (BEZ; PASQUALOTTI; PASSERINO, 2006), uma parcela da amostra relata usar o
Facebook por meios digitais variados e com alta percepção de eficácia na utilização.
A composição média de contatos estabelecidos na RSD pelos idosos foi maior do que a
apresentada pelas estatísticas do Facebook (2011) de 130 contatos. Desses, a maior parte é
formada por pessoas que também compõem sua rede social off-line. Da amostra de 30 contatos
analisados em cada participante da pesquisa, a média de pessoas consideradas como
desconhecidas foi de três usuários, sendo os mais prevalentes os amigos, seguido de parentes.
O Facebook, portanto, poder ter função mais relacionada em reforçar ou manter contatos
já existentes no ambiente off-line do que propriamente ampliar a quantidade de
relacionamentos. Kirkpatrick (2011) e Sobrinho (2013) propõem que o Facebook não tem por
objetivo substituir a comunicação face a face entre as pessoas, mas sim, ser uma ferramenta
para melhorar os relacionamentos já existentes.
Embora a análise da tipologia dos contatos sugira uma função relacionada em reforçar
ou manter contatos já existentes no ambiente off-line do que propriamente ampliar os
relacionamentos com pessoas até então consideradas desconhecidas, as motivações para uso do
Facebook, entretanto, foram variadas. Destacaram-se motivações relativas ao contato com
amigos, com familiares, mas também aprendizagens e curiosidade.
É possível que, diferentemente do que é preconizado pela teoria, não seja preciso haver
uma redução no número de contatos estabelecidos para o alcance de metas sociais no Facebook.
O meio digital pode possibilitar tanto a manutenção dos contatos de qualidade existentes quanto
oportunidades para satisfação de outras necessidades para além das emocionais. Quando
considerada a motivação que mais influencia o uso do Facebook, a subcategoria que mais
apresentou unidades de análise foi “Curiosidade e interesse em notícias/novidades”. Esse
resultado indica que mesmo as redes dos idosos formada por maioria de amigos e familiares,
eles também fazem uso da RSD para obter informações e atualizações, e até mesmo, podem se
apropriar dessa rede social já existente com o intuito de ter acesso à novos saberes.
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Buscando uma compreensão das relações conjuntas entre as variáveis do estudo, os
agrupamentos gerados pela análise de correspondência múltipla possibilitaram a interpretação
desses na composição de potenciais perfis de utilização e motivação dos idosos.
O primeiro perfil pode ser interpretado e denominado de “Explorador”. Agruparam-se
motivações relacionadas a novas aprendizagens, utilização dos recursos que o Facebook
disponibiliza, tais como: uso de jogos e compartilhamento de informações. Esse perfil também
foi identificado no estudo de Bez, Pasqualotti e Passerino (2006). Nesse estudo, o motivo de
adesão ao curso de informática para idosos foi a necessidade de inclusão na modernidade e
aptidão em aprender e interagir com o computador. Esse perfil está associado com sexo
masculino, renda alta, faz uso muito frequente da plataforma e em locais múltiplos, possui
muitos contatos no Facebook, suporte social médio, contudo baixo vínculo com parentes.
O segundo perfil identificado foi denominado de “Solitário”. Nesse agrupamento houve
alta frequência de indivíduos com poucos contatos sociais e motivações relacionadas ao desejo
de sentir-se incluído no ambiente virtual. Como aponta Oliveira (2006), a internet pode
favorecer a inserção social e a expansão do círculo de contatos em virtude das possibilidades
de comunicação que a rede oferece. Esse perfil é formado por solteiros, com pequeno arranjo
domiciliar, que acessam o Facebook em equipamento público, sendo assim, faz pouco uso da
plataforma. O Solitário apresenta também baixo suporte social proveniente do Facebook, alto
vínculo com desconhecidos e baixo vínculo com amigos.
Ao contrário do Solitário, o terceiro perfil apresenta um alto suporte social por meio do
Facebook. Denominado de “Familiar” em virtude do principal uso da plataforma se relacionar
ao contato familiar, apresenta um tamanho médio de contatos no Facebook, faz uso muito
frequente ou médio na plataforma por meio do seu computador próprio. Devido a sua motivação
ser a demanda familiar, possui alto vínculo com parentes e baixo com conhecidos. Apresenta
baixa escolaridade, baixa renda, arranjo domiciliar médio e é viúvo, essa última variável pode
incitar a manutenção de contatos com parentes. A variável idade apresentada como média ou
alta vai de encontro com a TSSE: à medida que a pessoa envelhece tende a selecionar seus
contatos, buscando por aqueles que tragam maior retorno emocional, como é o caso da família.
Por último, o quarto perfil foi denominado de “Sociável” por agrupar as características
motivacionais relativas a ampliar relações, informar-se e lazer. Esse grupo interage tanto com
amigos quanto com conhecidos e desconhecidos, tendo uma maior variedade de contatos em
sua rede, ampliando assim, sua participação na sociedade. Lewis (2011) em pesquisa sobre o
uso das RSDs por idosos também constatou essa interação com diferentes contatos. Segundo o
autor, as RSDs possuem potencial de melhorar a qualidade de vida porque funcionam como um
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meio facilitador da interação dos mesmos com a comunidade. Esse perfil está associado com
escolaridade média, status conjugal casado e suporte social médio. Provavelmente por
possuírem alto senso de autoeficácia para o uso do Facebook, utilizam a plataforma por
dispositivo móvel, ou seja, se sentem capazes e são adeptos a novas tecnologias.
Em linhas gerais, as evidências do presente estudo apontam que os idosos mantem
relações sociais via Facebook, utilizam esse dispositivo com eficácia e são motivados por
diferentes conjuntos de metas, não apenas relacionados à busca de retorno emocional. Embora
parta de dados de amostra formada por critérios de conveniência, realça um dos pressupostos
chave do estudo do envelhecimento, a saber, da heterogeneidade do processo ilustrada pelos
diferentes perfis de usuários do Facebook que revelam diferentes configurações motivacionais,
estruturais e afetivas das relações sociais. A utilização da tecnologia, para esses grupos, pode
ser interpretada como um recurso ora de manutenção, ora de otimização ou mesmo de
compensação das limitações ou dificuldades impostas às relações e objetivos sociais na velhice.
São apontadas, entretanto, limitações metodológicas como as provenientes da utilização
de delineamento transversal e de amostra de estudo composta por critérios de conveniência.
Registra-se a ausência de escalas e instrumentos específicos para coleta de dados sobre relações
sociais estabelecidas no meio virtual e a necessidade de lançar mão de perguntas construídas
pelas pesquisadoras, baseadas em orientações da literatura psicológica e gerontológica.
O reconhecimento dessas limitações, embora restrinjam generalizações dos achados,
estimulam novas pesquisas e o desenvolvimento de metodologia e instrumentos válidos e
confiáveis para o exame de relações sociais dessa natureza. A tendência crescente de
estabelecimento de relações sociais por meio de plataformas digitais, principalmente por idosos,
exigirão tais desenvolvimentos e permitirão uma compreensão mais ampla dos processos de
envelhecimento em seus aspectos sociais e emocionais.
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3

ESTUDO 2:

3.1

TÍTULO

Propriedades Psicométricas da Escala de Perspectiva de Tempo Futuro: Idosos Usuários do
Facebook
3.2

RESUMO

Perspectiva de Tempo Futuro é um indicador subjetivo de tempo e considerado preditor de
comportamentos e ajustamento psicológico na velhice. O presente estudo buscou analisar
indicadores psicométricos da escala de Perspectiva de Tempo Futuro (PTF) quando aplicada a
idosos usuários da rede social digital Facebook e identificar relações com características
sociodemográficas, de uso do Facebook e fatores psicossociais da amostra. Participaram do
estudo 153 idosos (M= 68,1 anos; DP= 6,5; 77,8% feminino) usuários de serviços públicos de
acesso à Internet. Análises estatísticas por meio do teste Scree Plot e Análise Fatorial
Exploratória sugeriram a composição de três fatores que explicaram 73,9% da variabilidade
total. Denominados de “Horizonte de tempo ampliado”, “Foco nas limitações do futuro” e
“Foco em oportunidades e alcance de objetivos futuros” os fatores da escala PTF apresentaram
correlações significativas e diferenciais com idade, solidão e satisfação com a vida.
Palavras-chave: Percepção de tempo; Psicometria; Gerontologia.

3.3

ABSTRACT

Future Time Perspective is a subjective indicator of time and it is considered a predictor of
behavior and psychological adjustment in elderly. In this work, indicators of psychometric
quality of the Future Time Perspective (FTP) scale were analyzed to identify relationships
between sociodemographic characteristics, Facebook usage, psychosocial factors and measures
from the scale applied to elderly Facebook users. A survey was performed with 153 elderly (M
= 68,1 years; SD = 6,5 years; 77,8% female) users of public servisse of internet access. Statistics
analyses, Scree Plot and Exploratory Factor Analysis, suggest three factors (Extended time
horizon, Focus on future limitations and Goals Fulfillment) explained 73.9% of the total
observed variability. The factors of PTF scale were significant correlations for age, loneliness,
and life satisfaction.
Keywords: Time perception; Psychometrics; Gerontology.

3.4

INTRODUÇÃO

Na medida em que a idade cronológica perde seu valor preditivo enquanto indicadora
de processos psicológicos normativos ao longo do desenvolvimento e envelhecimento humano,
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perspectivas subjetivas referentes à passagem do tempo ganham relevância para a explicação
da heterogeneidade e diferenciação observadas na vida adulta e na velhice. A proposição de
construtos teóricos relativos às avaliações concernentes à posição individual em uma escala
temporal e o desenvolvimento de medidas consistentes apontam as influências dessas
percepções sobre processos motivacionais, cognitivos e emocionais (MORELOCK et al, 2017;
MONTEPARE, 2009; BATISTONI; NAMBA, 2010).
Perceber-se posicionado mais distante ou próximo do final da vida (COTTLE, 1976),
perceber o futuro como aberto ou limitado em oportunidades (CARSTENSEN, 2006), orientarse por acontecimentos passados, presentes ou futuros (JONES, 1988; ZIMBARDO; BOYD,
1999) ou mesmo perceber possuir idade cronológica incongruente com sua idade subjetiva
(MONTEPARE, 2009) tem sido variáveis propostas na investigação da variabilidade no senso
de ajustamento, bem-estar e estabelecimento de metas em Psicologia e em Gerontologia há
décadas, ganhando novos investimentos recentes (NEUGARTEN, 1968; BROTHERS; CHUI;
DIEHL, 2014; FUNG; ISAACOWITZ, 2016).
Perspectiva de Tempo Futuro (PTF) é um dos construtos propostos como componentes
da percepção de tempo de vida individual. Diz respeito, especificamente, às avaliações ou
dimensionamento sobre o tempo que ainda se tem para viver. A partir desse construto, interessa
à Psicologia compreender como a percepção de tempo futuro muda com a idade e como essas
percepções influenciam outras cognições e comportamentos (GELLERt et al, 2012; KOZIK;
HOPPMANN; GERSTORF, 2015; STAHL; PATRICK, 2012).
O construto de PTF ganhou maior relevância na teoria e pesquisa em Psicologia do
Desenvolvimento e do Envelhecimento quando tomado como um componente-chave da Teoria
da

Seletividade

Socioemocional

(TSSE;

CARSTENSEN,

1992;

CARSTENSEN;

ISAACOWITZ; CHARLES, 1999; CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003; ENGLISH;
CARSTENSEN, 2014). Segundo essa teoria da motivação para os contatos sociais ao longo da
vida, o estreitamento nos horizontes de tempo de vida individual influencia o acionamento de
mecanismos autorregulatórios de seleção de parceiros sociais e otimização do bem-estar
emocional pelo investimento em metas emocionais em detrimento as referentes à expansão de
informações sobre o mundo. No contexto dessa teoria, PTF são representações cognitivas de
um futuro ampliado ou limitado em tempo e oportunidades, portanto, inicialmente concebido
como um construto unidimensional e bipolar (CARSTENSEN et al., 1999) tal como refletida
na escala PTF, desenvolvida por Carstensen e Lang (1996).
Segundo revisão de Fung e Isaacowitz (2016), a escala de PTF de Carstensen e Lang
(1996) se mantém a mais comumente utilizada na literatura de estudo sobre a temática.
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Registram ainda que os avanços posteriores da TSSE e especialmente dos estudos teóricometodológicos sobre PTF tem levado a um refinamento dessa medida e desse construto. O
exame da dimensionalidade da PTF resulta, geralmente, em uma composição por duas
dimensões representativas, moderadamente correlacionadas, que refletem uma percepção de
futuro como aberto e focado em oportunidades e outro que percebe o tempo focado em
limitações (CATE; JOHN, 2007). Dos dez itens que compõe a escala, sete deles fazem
referência ao domínio das oportunidades e três ao domínio das limitações.
Cabe ressaltar que a proposição de dois fatores ou domínios, tais como realizada por
Cate e John (2007), envolveu amostras com ampla variabilidade etária (dos 20 aos 90 anos)
sem exame de nuances específicas da influência, por exemplo, do envelhecimento e da velhice
sobre o construto. Em pesquisas com idosos canadenses residentes na comunidade, Kozik,
Hoppmann e Gerstorf (2015) replicaram a estrutura bidimensional da escala e encontraram
especificidade nas associações dessas dimensões com medidas de bem-estar geral e estresse.
Outros pesquisadores, tais como Brothers et al (2014), consideram que a escala deve envolver
outros itens complementares aos propostos pela escala de Carstensen e Lang (1996) e sugerem
um terceiro domínio de incerteza ou ambiguidade nas avaliações relativas ao tempo futuro, mas
ainda pouco replicado em outros estudos.
O exame das associações entre PTF e idade revelam-se positivas, de magnitude
moderada, podendo a PTF atuar, em alguns estudos, como um proxy de idade, ou vice-versa.
Strough e colaboradores (2016) registraram que a limitação no horizonte de tempo futuro se
torna mais evidente por volta dos 60 anos, mas que não parece haver uma relação de alta
magnitude, podendo os idosos perceberem o tempo futuro como aberto, ou estendido em termos
de oportunidades para alcance de metas pessoais. Sendo assim, os estudos mais recentes têm
examinando em que grau, na velhice, perceber o futuro ampliado ou reduzido, ou focar-se nas
limitações ou nas oportunidades são expressões de processos adaptativos refletindo-se em bemestar e estados emocionais positivos.
Importa compreender também as situações limite dessas relações ou as condições em
que as relações com idade cronológica não se manifestam ou implicam em indicadores
negativos de bem-estar (SEGERSTROM et al, 2016). Uma série de estudos utilizando-se de
manipulações experimentais da PTF, por meio de cenários hipotéticos de ampliação ou
estreitamento no tempo que se tem para viver, apontou que indivíduos de diferentes idades
revelam tendências semelhantes a depender de como percebem os horizontes futuros. Doenças
terminais, situações contextuais como crises governamentais, mudanças de residência para

48

locais distantes são eventos que influenciam a perspectiva de tempo futuro (CARSTENSEN;
FUNG; CHARLES, 2003; FUNG; CARSTENSEN, 2006)
Nesse sentido, a consideração da dimensionalidade do construto tem fornecido
possibilidades de um exame mais específico deste do que a medida global de PTF. Mecanismos
mediadores ou moderadores das relações entre idade, PTF e bem-estar tem sido propostos. Há
evidências que sugerem a atuação de mecanismos autorregulatórios favorecendo as relações
com bem-estar, ou mesmo a presença de percepções positivas de envelhecimento ou de metas
e objetivos futuros avaliados como alcançáveis (FUNG; ISAACOWITZ, 2016). No estudo de
Grühn, Sharifian e Chu (2016) em uma amostra formada por 2.504 adultos (17 a 87 anos)
constatou-se que idosos tinham uma PTF mais limitada quando comparados com os mais
jovens. Contudo, a idade e a PTF limitada tiveram efeitos opostos na previsão do bem-estar
subjetivo, afeto, emoções positivas, empatia e atitudes em relação às emoções. Ou seja, a
velhice estava ligada a um perfil emocional mais adaptativo, enquanto que a PTF limitada
estava ligada a um perfil emocional mais desajustado.
PTF também figura nos estudos como um indicador sociocognitivo potencialmente
preditor de comportamentos e atitudes, ou mesmo associada a indicadores de mortalidade de
idosos. Stahl e Patrick (2012) defenderam que PTF expandida tem papel importante na
explicação do engajamento em atividade física entre adultos. Gellert et al (2012) encontraram
que PTF modera as relações entre intenções de mudança de comportamento em saúde e o
engajamento em tais comportamentos, especialmente exercício físico e dietas alimentares.
Scholz et al (2012) demonstraram influências de perspectiva limitada de tempo sobre
comportamentos de consumo de serviços por idosos e envolvimento afetivo com o objeto de
consumo. Fry e Debats (2011) encontraram PTF limitada como preditor de mortalidade de
idosos em estudo longitudinal realizado no Canadá, sul de Alberta, com amostra de 440 idosos.
No Brasil, ainda há pouco investimento de pesquisa sobre o construto de PTF,
encontrando-se estudos baseados em outras perspectivas teóricas e investigadas no contexto
educacional e de população carcerária (LOCATELLI; BZUNECK; GUIMARÃES, 2007;
SCHMITT, 2010; TAVARES FILHO, 2002). Embora a perspectiva de Carstensen e
colaboradores sobre a TSSE já seja disseminada como modelo teórico explicativo de processos
psicológicos associados ao envelhecimento (NERI, 1995; FALCÃO; ARAÚJO, 2009), seus
construtos chave ainda foram pouco examinados em nosso contexto.
Nesse sentido, o presente estudo examinou, de forma exploratória e descritiva, fontes
de evidências de validade da escala PTF de Carstensen e Lang (1996), em especial, quando
aplicada a idosos ativos e envolvidos socialmente. Para compor uma amostra idosa com tais
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características, examinaram-se dados fornecidos por idosos usuários de serviços públicos de
acesso à internet e que estabelecem relações sociais via Facebook a fim de analisar também
indicadores de relações entre PTF, idade, gênero, envolvimento social e medidas de bem-estar,
tais como solidão e satisfação com a vida. Com o advento das novas formas de estabelecimento
de relações sociais, principalmente oferecidas pelas tecnologias de informação e comunicação,
faz-se importante identificar se as medidas de PTF relacionam-se diferentemente com o bemestar e com indicadores de relações sociais.

3.5

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa transversal de caráter exploratório, descritivo e analítico sobre
os indicadores psicométricos da escala Perspectiva de Tempo Futuro de Carstensen e Lang
(1996) e suas associações com variáveis psicossociais derivado de um estudo maior
denominado “Relações sociais na velhice via Facebook: um exame da extensão da teoria da
seletividade socioemocional” desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia
da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) e
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da mesma escola (CAEE:
51483215.9.0000.5390).
Participaram do estudo 153 idosos usuários do Facebook recrutados em serviços de
acesso público à internet do município de São Paulo (tais como telecentros, Centro de
Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo, etc), entre os meses de março a julho de 2016.
Após as devidas autorizações das gerências dos serviços, os idosos foram convidados a
participar do estudo caso preenchessem os critérios de inclusão adotados. Os critérios de
inclusão foram ter 60 anos ou mais de idade e utilizar o Facebook há pelo menos um ano. O
idoso foi informado sobre o tempo médio de aplicação do protocolo de pesquisa (cerca de 50
minutos) e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE, assinando-o
ao concordar em participar do estudo, com a coleta dos dados realizada no mesmo dia e local.
A coleta dos dados foi realizada em uma única sessão, composta por duas fases: 1) a
aplicação de um protocolo inicial da pesquisa para levantamento de dados sociodemográficos,
de uso do Facebook e medidas de bem-estar; 2) aplicação de um questionário com o auxílio de
computador e internet para coletar os dados necessários presentes na plataforma Facebook.
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3.5.1 Instrumentos

Selecionou-se do protocolo as seguintes variáveis e instrumentos:
a)

Variáveis sociodemográficas. Para caracterização do participante segundo a

idade, escolaridade (em anos de estudo) e arranjo domiciliar (número de pessoas que residem
com o participante).
b)

Número de contatos no perfil do Facebook. Diz respeito a quantidade total de

contatos estabelecidos pelo usuário no Facebook coletado na plataforma virtual, no próprio
perfil do participante, especificamente na área “Amigos”.
Frequência de acesso ao Facebook. Pergunta fechada intitulada “Com que

c)

frequência o (a) senhor (a) acessa o Facebook?”, cujas respostas variaram entre: a) uma ou mais
vezes ao dia, b) três ou mais vezes na semana, c) uma a duas vezes por semana, d) uma a duas
vezes por mês.
d)

Questionário de Satisfação com a Vida. Proposto por Diener et al (1985), versão

traduzida e adaptada por Neto (1990; 1993). Tem como propósito avaliar o julgamento que as
pessoas fazem acerca do quanto estão satisfeitas com suas vidas. Composto por cinco itens que
identificam o nível de satisfação com a vida de acordo com escala Likert de cinco pontos, que
variam de 1 (Discordo totalmente) até 5 (Concordo totalmente). A pontuação total pode variar
entre 5 até 25 pontos.
e)

Escala Solidão. Para a avaliação do sentimento de solidão foram utilizados setes

itens da Escala de Solidão da UCLA - Revisada (RUSSEL; PEPLAU; FERGUSON, 1978;
RUSSEL, PEPLAU; CUTRONA, 1980). Tais itens têm sido utilizados frequentemente em
estudos nacionais e internacionais sobre Envelhecimento (ELSI BRASIL, 2015; LIMACOSTA, 2015). As respostas variam de 1 (nunca), 2 (algumas vezes) e 3 (sempre), sendo
computado um escore final que varia entre 7 e 21 pontos. O escore final é calculado pela soma
dos itens após a inversão das respostas do terceiro e do sexto item. O indicador alpha de
Cronbach para essa amostra foi de 0.69.
f)

Escala de Perspectiva de Tempo Futuro. Trata-se de um instrumento

desenvolvido por Carstensen e Lang (1996) e disponível na versão em língua portuguesa de
Portugal,

no

site

Stanford

Centro

de

Longevidade

(disponível

em

https://lifespan.stanford.edu/projects/future-time-perspective-ftp-scale)

vinculado

à

Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos da América.

Houve adequação

linguística ao português do Brasil resultando em ajuste na grafia do item 2 (“objectivos” por
“objetivos”) no modo verbal do item 8 (“está a se esgotar” para “está se esgotando”) com auxílio
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de um especialista em linguística. Composto por 10 itens, globalmente o instrumento identifica
a amplitude da perspectiva de tempo futuro. Seguem-se às afirmativas opções de resposta tipo
Likert (1- “Nada verdadeiro” a 7- “Muito verdadeiro”) e o escore total é calculado pela soma
das respostas após a inversão dos itens 8, 9 e 10. A pontuação nessa escala pode variar entre 10
a 70 pontos.

3.5.2 Análise de dados

O perfil da amostra segundo as variáveis em estudo foi descrito por meio de valores de
frequência absoluta (n) e percentual (%), e/ou por medidas resumo como média, desvio padrão,
valores mínimo e máximo. Para analisar a estrutura da escala PTF foi utilizada a análise fatorial
exploratória, por meio da extração dos componentes principais e com rotação ortogonal
(Varimax) e oblíqua (Promax). As associações entre as medidas da escala PTF e as demais
variáveis de interesse foram indicadas por meio da análise de correlação de Spearman. O nível
de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja, p<0.05. As análises foram
realizadas com o auxílio do Software SAS (System for Windows -Statistical Analysis System),
versão 9.2.

3.6

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os dados referentes às variáveis sociodemográficas, ao uso do
Facebook e indicadores de bem-estar. A amostra foi composta por maioria de mulheres
(77,8%), com média de idade de 68,1 anos (DP= 5,6), com média de 12 anos de estudo (DP=
4,6) e 26,8% da amostra mora sozinha, com média de 1,3 pessoas residindo junto com o
participante (DP= 1,2). O tamanho médio da rede de contatos via Facebook foi de 202,9 (DP=
300,2) e cerca de 60% da amostra acessa o Facebook pelo menos uma vez ao dia. A pontuação
média em satisfação com a vida foi de 21,2 (DP= 4,1) e em solidão foi de 10 pontos (DP= 2,2).
A pontuação na escala PTF variou entre 10 e 70 pontos com média de 51,6 (DP= 12,4).
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Tabela 1 - Dados sociodemográficos, de uso do Facebook e indicadores de bem-estar
de idosos usuários de serviços públicos de acesso à internet em São Paulo,
SP, 2016 (N=153).
N (%)
Gênero
Masculino
Feminino
Idade
60 a 70 anos
> 71 anos
Escolaridade
< 8 anos
> 9 anos
Arranjo domiciliar
Mora sozinho
Com 1 ou mais pessoas
Tamanho da rede no Facebook
< 67 contatos
68-177 contatos
Frequência de acesso Facebook
Pelo menos 1 vez ao dia
Menos de 1 vez ao dia
Escala de Satisfação com a Vida
< 21 pontos
22-23 pontos
> 24 pontos
Escala de Solidão
< 9 pontos
10-11 pontos
> 12 pontos
Perspectiva de Tempo Futuro
< 48 pontos
49-58 pontos
> 59 pontos

M (DP)

Mínimo Máximo

34 (22,2)
119 (77,8)
68,1 (5,6)

60

81

11,8 (4,6)

4

27

1,3 (1,2)

0

5

202,9 (300,2)

3

2270

21,2 (4,1)

5,0

25,0

10,0 (2,2)

7

16

51,6 (12,4)

10

70

98 (64,0)
55 (36,0)
36 (23,5)
117 (76,5)
41 (26,8)
112 (73,2)
49 (32,0)
104 (67,9)
95 (62,1)
58 (37,9)
56 (36,6)
42 (27,5)
55 (35,9)
57 (44,2)
36 (27,9)
36 (27,9)
52 (34,0)
49 (32,0)
52 (34,0)

A escala de PTF foi submetida à análise fatorial exploratória, através de
componentes principais e com rotação ortogonal (varimax) e oblíqua (promax) dos itens
após indicação de consistência da amostra por meio do critério KMO (Kaiser- MeyerOlkin) ser alcançado (0,850). Pelo critério de seleção de fatores com autovalor maior que
1 foram obtidos dois fatores, com autovalores de 4,73 e de 1,82 que explicam 65,6% da
variabilidade dos dados. Porém, pelo teste do scree plot (Figura 1), optou-se por fixar a
extração de três fatores no intuito de explicar maior porcentagem da variância e observar
aspectos diferenciais que ultrapassem as duas dimensões encontradas em estudos
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anteriores. Assim, os três fatores explicaram 73,9% da variabilidade total, uma vez que a
partir deste fator a curva no teste scree plot se estabiliza, sem maiores aumentos do
percentual acumulado de explicação da variância.

Figura 1 - Teste do scree plot para número de fatores da Escala de Perspectiva de Tempo
Futuro referente a amostra de estudo, São Paulo, SP, 2016 (N=153).
5

Auto-valores

4
3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de fatores

A tabela 2 apresenta as cargas dos fatores após rotação ortogonal varimax e a
comunalidade dos itens. Verifica-se que o Fator 1 foi composto por 5 itens com carga
maior que 0,30, o fator 2 por 3 itens e o fator 3 por 2 itens. Os itens 3, 7 e 2 tiveram cargas
altas em mais de 1 fator, e foram alocados no fator de maior carga. O item 1 foi o de maior
comunalidade, isto é, teve 88,1% de sua variabilidade explicada pelos fatores.
Registra-se que também foi realizada a rotação oblíqua promax para estudar a
composição dos fatores supondo correlação entre eles. Pelos resultados da rotação oblíqua
promax também foi encontrada mesma estrutura fatorial, e portanto, não apresentada em
tabelas. Entretanto, a rotação oblíqua promax encontrou correlação entre os fatores 1 e 3
(r=0.532).
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Tabela 2 - Cargas Fatoriais dos Itens que Compuseram os Três Fatores após rotação
ortogonal Varimax e comunalidade dos itens, referente a amostra de estudo,
São Paulo, SP, 2016 (N=153).

Fator

Item
TF_4 Tenho a maior parte da minha
vida pela frente.
TF_5 O meu futuro parece-me infinito.
Fator TF_3 O meu futuro está cheio de
1 possibilidades.
TF_7 Ainda tenho tempo de sobra na
minha vida para fazer novos planos.
TF_6 Posso fazer o que quiser no
futuro.
TF_10 À medida que envelheço,
começo a sentir que o tempo é limitado.
Fator TF_8 Tenho a sensação de que o tempo
2 está se esgotando.
TF_9 Tenho apenas possibilidades
limitadas no meu futuro.
TF_1 O futuro reserva-me muitas
Fator oportunidades.
3 TF_2 Espero vir a estabelecer muitos
objetivos novos no futuro.

Fator Fator Fator
1
2
3

Comunalidade

0,86 0,16
0,81 0,16

0,11
0,13

0,78
0,70

0,79 0,07

0,35

0,76

0,76 0,17

0,31

0,70

0,74 0,08

0,29

0,64

0,15 0,86

0,13

0,78

0,17 0,81

-0,05

0,68

0,06 0,81

0,05

0,66

0,26 0,04

0,90

0,88

0,48 0,07

0,76

0,81

Quanto a confiabilidade da estrutura fatorial da Escala PTF obtida pela análise
fatorial exploratória, verificou-se alta consistência interna para todos os fatores tanto na
rotação ortogonal quanto na oblíqua. Os coeficientes de consistência interna ( de
Cronbach) foram 0,89 para o Fator 1, 0,78 para o Fator 2 e 0,81 para o Fator 3 referente
a rotação ortogonal Varimax.
Para fins de estudo das relações da PTF com as características sociodemográficas,
com indicadores de bem-estar e de motivação para o contato social, foi realizada análise
de correlação de Spearman. A tabela 3 apresenta os resultados das correlações da escala
total e de seus fatores os quais foram significativos para idade, solidão e satisfação com
a vida. Houve correlações negativas entre a idade e o fator 2, fator 3 e o escore total da
PTF. A escala de satisfação com a vida correlacionou-se positivamente com todos os
fatores e o escore total. Já a escala de solidão correlacionou-se negativamente com os
fatores 1 e 2 e com o escore total.
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Tabela 3 - Correlação de Spearman entre as variáveis sociodemográficas, de bem-estar
e de motivação para o contato social com PTF para a amostra de estudo, São
Paulo, SP, 2016 (n=153).

Idade
Fator 1
PTF r -,131
p
,107
Fator 2
PTF r -,195**
p
,016
Fator 3
PTF r -,228**
p
,005
PTF
Escore
Total r -,211**
p
,009
153

Escolaridade

Tamanho
Arranjo
da Rede no
domiciliar
Facebook

Satisfação
com a Vida

Escala
de
Solidão

-,068
,403

,095
,242

,012
,879

,444**
,000

-,249**
,002

,089
,271

,068
,405

,133
,100

,234**
,004

-,296**
,000

-,016
,841

,158
,051

,090
,268

,266**
,001

-,135
,105

-,019
,813
153

,118
,148
153

,117
,151
153

,440**
,000
153

-,309**
,000
145

**p<0.05

3.7

DISCUSSÃO

Dada a centralidade da PTF em teorias vigentes em Psicologia do
Desenvolvimento e do Envelhecimento atuais, a compreensão desse construto e a
adequação de suas medidas para utilização em amostras etárias diversas fazem-se
necessárias. O presente estudo gerou evidências que apontam ser a escala de PTF de
Carstensen e Lang (1996) uma medida válida e com bons indicadores de confiabilidade
quando aplicada a idosos brasileiros. Internamente, a escala se mostrou consistente, não
havendo indicação para retirada de itens, sendo complementada pela experiência dos
pesquisadores que não registraram dificuldades na aplicação da mesma ou de
compreensão pelos entrevistados.
Originalmente, a composição fatorial da escala em estudos tais como o de Cate e
John (2007) aponta para a existência de dois domínios explicativos, e, por sua correlação
moderada entre os domínios, poderia até mesmo os domínios serem medidos
isoladamente, como subescalas, a saber: foco nas oportunidades do futuro e foco nas
limitações do futuro.
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No presente estudo, desenvolvido com idosos brasileiros e ativos, a análise fatorial
exploratória sugeriu a existência de três fatores. O fator 1, denominado nesse estudo
“Horizonte de tempo ampliado”, foi o mais explicativo da variância encontrada. Sustenta
a premissa da própria construção da escala e das proposições da TSSE relativas ao
horizonte de tempo futuro. Pontuações altas nesse domínio representam horizonte de
tempo altamente aberto e a percepção de que ainda resta muito tempo para viver.
Por outro lado, o fator 2, foi denominado “Foco nas limitações do futuro” por
incluir os mesmos itens que compõem esse domínio em análises fatoriais em estudos
anteriores. Altas pontuações nesse domínio sugerem maior percepção das limitações
impostas pelo tempo, ou pela proximidade da morte. Entretanto, o fator 2 tem suas
pontuações invertidas na somatória dos itens para uso da escala completa, sendo
necessário atenção do pesquisador na interpretação do mesmo.
O fator 3 entretanto, foi composto por dois itens que originalmente compunham o
fator 1, mas que, para essa amostra se diferenciou em um terceiro domínio. É possível
que os dois itens separaram-se do fator 1 por dizerem respeito especificamente às
oportunidades e presença de objetivos a serem alcançados no futuro, por isso, foi
denominado de “Foco em oportunidades e alcance de objetivos”. Diferencia-se
possivelmente do fator 1 uma vez que perceber o tempo de vida como estendido possa
ser diferente de perceber o futuro de forma otimista e cheio de oportunidades para o
alcance de metas pessoais. Embora o primeiro item da escala “O futuro reserva-me muitas
oportunidades” tenha tido comunalidade com os demais fatores, ele associou-se ao item
“Espero vir a estabelecer muitos objetivos novos no futuro” na formação do terceiro
domínio. A análise fatorial exploratória oblíqua promax revelou um índice de associação
entre o fator 1 e 3 considerado baixo ou moderado, que sugere que embora sejam
relacionados, podem possivelmente referir-se domínios diferentes.
Salientam-se, entretanto, as características da amostra estudada. Esta foi
predominantemente feminina, ativa, que residem sozinhos ou com poucas pessoas. A
motivação para o contato social é evidenciada pela utilização do espaço público de acesso
à internet e a frequência de uso do Facebook identificada como de usuários adeptos à
tecnologia, já que a maioria acessa a plataforma ao menos uma vez ao dia. Enquanto
usuários do Facebook, a rede social digital dos idosos foi composta por 202,9 contatos
em média (DP= 300,2). A divisão em tercis das medidas de solidão e de satisfação com
a vida apontou que 44,2% dos entrevistados apresentam escores referentes à baixa solidão
e 35,9% apresentam pontuações classificadas como alta satisfação com a vida.
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A média da pontuação em PTF (M=51,6; DP= 12,4) foi maior do que a encontrada
no estudo de Fry e Debats (2011; M= 39,9; DP= 5,2) com idosos cuja idade média dos
entrevistados foi semelhante à do presente estudo.

Por outro lado, encontrou-se

semelhança com a média encontrada no estudo de Stahl e Patrick (2012; M=51,8; DP=
13,02) cuja amostra incluiu indivíduos mais jovens (20-88 anos). É possível que tal
semelhança deva-se às características da amostra do presente estudo formada por idosos
ativos e com grande parte na faixa de 60 a 70 anos de idade.
O levantamento de dados sociodemográficos, de medidas de envolvimento social
e de bem-estar tomadas entre esses idosos permitiu a análise de suas associações com o
construto de PTF e de seus domínios. As associações entre idade e medidas subjetivas
de tempo é um dado persistente e intrigante em Psicologia e Gerontologia, uma vez que
não se encontram uma correlação direta entre elas.

Lang e Carstensen (2002)

encontraram correlação de -0,70 em amostra com maior amplitude etária (20-90 anos) do
que no presente estudo (60-81 anos). Assim, as correlações entre a escala PTF global
com idade, embora significativas, foram de menor magnitude. A dimensão “Horizonte de
tempo ampliado” não se associou significativamente com idade, mostrando não haver em
idosos, necessariamente, uma correlação negativa entre aumento de idade e estreitamento
percebido no tempo a ser vivido. Por outro lado, a idade revela associações com os
domínios (ou fatores) dois e três da escala. O fator 2 tem sua pontuação invertida e deve
ser interpretado como diretamente correlacionado à idade, ou seja, maior foco em
limitações. Idade também esteve associada à menor percepção de oportunidades e alcance
de objetivos futuros (domínio ou fator 3). É possível que, como argumenta Brothers et al
(2014), que, para o exame com idade, PTF deveria incluir um domínio de ambiguidade
em relação ao futuro.
Por sua vez, nem a medida global de PTF, nem seus domínios, associaram-se com
medidas objetivas de relações sociais, tais como o arranjo domiciliar (com quantas
pessoas o indivíduo reside) ou com o número de pessoas que compõe sua rede social no
Facebook. Porém, solidão mostrou associações com PTF global e diferenciadas por
domínios, podendo-se interpretar que horizonte estendido de tempo (domínio 1) e não
focar-se nas limitações do futuro (domínio 2) associam-se a menor solidão. Maior bemestar subjetivo, indicado por satisfação com a vida, associou-se com horizonte estendido
de tempo (domínio 1), com o não focar-se nas limitações do futuro (interpretação
invertida do domínio 2), com percepção de futuro com a presença de oportunidade e
objetivos (domínio 3), e portanto, com o indicador global de PTF interpretado como
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ampliado. Tais relações diferenciadas parecem apoiar a dimensionalidade da escala, uma
vez que aspectos diferentes da PTF associaram-se diferentemente com idade, solidão e
satisfação com a vida.
À luz da TSSE, PTF reduzida é um sinalizador desenvolvimental para a
necessidade de acionamento de mecanismos compensatórios que garantiriam o bem-estar
na velhice. Tais como a priorização de metas sociais relacionadas à composição
qualitativa das redes sociais e retorno emocional oferecido em detrimento das funções
relativas à obtenção de informações e expansão da rede de relações. Porém, para essa
amostra, PTF ampliada pareceu mais indicativa de bem-estar e ajustamento do que
preditiva de motivação ou envolvimento social.
Uma vez que a amostra, embora idosa, alcançou uma média global na escala PTF
de 51,6 pontos (DP= 12,4), maior do que a encontrada em estudos com idosos
comunitários, pode-se pensar que uma perspectiva ampliada de futuro poderia permitir o
alcance de diferentes metas sociais, não apenas limitadas à busca de retorno emocional.
É possível também que, para essa amostra, o envolvimento proporcionado pelo Facebook
represente em si um mecanismo compensatório para as limitações em oportunidade para
o alcance de metas sociais na velhice, as quais, nas relações off-line poderiam estar
limitadas por alterações em níveis de capacidade e recursos trazidos pelo envelhecimento.
Assim, embora este estudo tenha sido realizado com limitações metodológicas em
seu delineamento para compreensão mais ampla das dimensões da PTF e investigação de
relações de causalidade e utilizando uma amostra de conveniência, os dados lançam luz
sobre um construto ainda pouco explorado no contexto nacional. Contribui também para
o exame da extensão da TSSE para relações sociais de natureza diversa, tais como as
estabelecidas virtualmente e sobre o impacto diferencial de aspectos da PTF e sua
variação sobre medidas de envolvimento social e bem-estar. Futuros trabalhos deverão
confirmar a dimensionalidade da PTF em amostras idosas mais heterogêneas utilizandose de estratégias metodológicas mais refinadas.
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4.1

ESTUDO 3:
TÍTULO

Análise da Teoria da Seletividade Socioemocional a idosos usuários do Facebook
4.2

RESUMO

Seguindo os pressupostos da Teoria da Seletividade Socioemocional (TSSE), o presente
estudo investigou o quanto esses estendem-se às relações sociais de idosos mediadas pela
utilização do Facebook. Foram entrevistados 130 idosos recrutados em serviços públicos
de acesso à internet na cidade de São Paulo (82,3% feminino, M= 67,9 anos de idade, M=
12 anos de estudo) usuários do Facebook há pelo menos um ano e com no mínimo 30
contatos estabelecidos na rede. Foram levantados dados sociodemográficos, de uso do
Facebook (frequência de utilização, tamanho da rede, senso de autoeficácia, qualidade
dos contatos) e referentes a construtos centrais à TSSE (escala de Perspectiva de Tempo
Futuro - PTF e Satisfação com a Vida). Para testar as relações entre as variáveis do estudo
e satisfação com a vida foi utilizada a análise de equações estruturais para variáveis
manifestas (Path Analysis). Foram encontradas associações diretas e mediadas por PTF
entre idade e satisfação com a vida, e relações diretas entre idade e tamanho das redes
sociais, conforme predito pela Teoria. Indicadores de seletividade socioemocional, como
redução no tamanho das redes e proximidade emocional não foram associados a
satisfação com a vida. Os dados sugerem que as relações sociais via Facebook pressupõe
a atuação de um conjunto diferenciado de metas sociais e de mecanismos adaptativos
associados à satisfação com vida na velhice.
Palavras-chave: Teoria da Seletividade Socioemocional. Relações Sociais. Velhice.
Facebook.

4.3

ABSTRACT

Following the assumptions of Socioemotional Selectivity Theory (SST), the present study
investigated how much extend to the elderly's social relations mediated by the Facebook
using. We interviewed 130 elderlies, recruited from public Internet access services in the
city of São Paulo (82.3% female, M = 67.9 years old, M = 12 years of schooling)
Facebook users for at least one year and minimum of 30 connections in their network.
Sociodemographic data from Facebook using (use frequency, network size, self-efficacy
sense, contacts quality) and referring to central constructs a (Future Time Perspective and
Life Satisfaction scale) were collected. For testing the relationships between the study's
variables and life satisfaction, the analysis of structural equations for manifold variables
(Path Analysis) was used. Direct and mediated FTP associations were found between age
and life satisfaction, and direct relationships between age and social networks size, as
predicted by Theory. The socioemotional selectivity indicators, such as networks size
reduction and the emotional proximity were not related with life satisfaction. The data
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suggest social relations by Facebook presupposes the performance of a differentiated set
of social goals and adaptive mechanisms associated with life satisfaction in old age.
Keywords: Socioemotional Selectivity Theory. Social relations. Old age. Facebook.

4.4

INTRODUÇÃO

Na literatura de estudos sobre o envelhecimento humano, tradicionalmente
denominou-se “Paradoxo do Bem-estar” ao conjunto de evidências a respeito de
manutenção ou mesmo aumento em indicadores de bem-estar na velhice. A natureza
paradoxal do fenômeno foi interpretada ao se contrastar, por exemplo, os autorrelatos de
satisfação com a vida mais elevada entre grupos etários mais velhos e as análises
longitudinais sobre a vida afetiva ao longo do envelhecimento às concepções clássicas de
declínio e afastamento social ou mesmo ao reconhecimento dos desafios normativos
associados ao envelhecimento (ENGLISH; CARSTENSEN, 2016).
Na tentativa de explicar tal fenômeno, surgiram, principalmente a partir da década
de 1990, teorias de orientação life span que desafiaram uma interpretação simplesmente
paradoxal ao pressupor a atuação um conjunto de mecanismos psicológicos adaptativos
responsável pela manutenção do bem-estar na velhice (NERI, 2007; SCHEIBE;
CARSTENSEN, 2010). Dentre elas, a Teoria da Seletividade Socioemocional (TSSE),
proposta por Laura Carstensen e colaboradores (CARSTENSEN, 1992; CARSTENSEN;
ISAACOWITZ; CHARLES, 1999; CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003;
ENGLISH; CARSTENSEN, 2014; ENGLISH; CARSTENSEN, 2016) buscou apoiar
suas explicações para o fenômeno à luz das alterações motivacionais ocorridas ao longo
da vida que impactam os comportamentos sociais na velhice acionados pela percepção de
estreitamento nos horizontes de tempo. A proposição da teoria também buscou responder
especificamente ao paradoxo aparente entre as evidências contrastantes de bem-estar
entre idosos mesmo diante das perdas e redução nas redes de relações sociais ao longo do
envelhecimento.
Os principais pressupostos da TSSE são fundamentados no conceito de agência
humana e na capacidade humana de monitorar o tempo (CARSTENSEN et al, 1999).
Diferentemente de teorias anteriores fundamentadas numa concepção passiva dos idosos
frente ao futuro ou explicar motivações sociais a partir de experiências passadas, a teoria
propõe que a percepção de tempo futuro direciona dois grandes conjuntos de metas sociais
que governam grande parte do comportamento social. Metas sociais relacionadas à
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ampliação em conhecimento de mundo ou aquisição de informações seriam mais
preponderantes na juventude ou em cenários temporais futuros ampliados. Metas relativas
à busca de retorno ou gratificação emocional visando regulação das emoções ou do bemestar seriam mais preponderantes na velhice e em cenários de estreitamento nos
horizontes temporais.
Embora perspectiva de tempo futuro se associe com idade, a teoria prevê que,
devido a sua natureza sociocognitiva, as percepções de tempo futuro podem ser sujeitas
a influências contextuais como presença de doenças terminais, mudança de residência
para local distante, situações contextuais como crises governamentais ou mesmo sujeita
a manipulações experimentais por meio da criação de cenários hipotéticos
(CARSTENSEN; FUNG; CHARLES, 2003).
Uma vez que a preponderância de um conjunto de metas direciona o
processamento cognitivo, a TSSE postula que a atenção, a memória, a tomada de decisões
e a experiência emocional são influenciadas pela perspectiva de tempo futuro e refletemse por exemplo, sobre as preferências sociais e a composição das redes de relações
(ENGLISH; CARTENSEN, 2016). Para a TSSE, à medida em que os horizontes se
estreitam, as pessoas priorizam aspectos importantes de sua vida no presente. Entram em
ação mecanismos adaptativos propostos pela perspectiva life span representados pela
orquestração entre seleção, otimização e compensação na alocação de recursos e
gerenciamento das restrições contextuais (BALTES; BALTES, 1990).
No âmbito social, isso pode representar prioridade a relacionamentos
considerados íntimos e emocionalmente significativos, reduzindo o tamanho e
otimizando a composição das redes sem que isso signifique solidão, isolamento social ou
depressão. Relações menos satisfatórias ou parceiros sociais periféricos são preteridos
frente aqueles mais próximos emocionalmente.

Embora se identifique a ação de

processos de otimização das relações sociais íntimas e compensação das perdas em
número de parceiros sociais por meio de ganhos em qualidade, a denominação da teoria
dá ênfase aos processos de seleção de parceiros sociais com base em critérios
socioemocionais acionados pelo estreitamento em perspectiva de tempo futuro
(CARSTENSEN, 2006).
A TSSE impactou de forma importante os estudos sobre a temática da adaptação
aos desafios da velhice, a compreensão mais complexa das relações sociais ao longo do
envelhecimento e, especialmente, possibilitou o desenvolvimento de uma segunda
geração de teorias baseadas em seus pressupostos (CHARLES; HONG, 2016). Teorias
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mais amplas sobre a experiência e regulação emocional na velhice centram-se na
concepção da prioridade das metas emocionais atuando a benefício do bem-estar geral
(MATHER; KNIGHT, 2005; KNIGHT et al., 2007) e na explicação de evidências
relativas à maior complexidade emocional na velhice (CHARLES; PIAZZA, 2009;
CHARLES, 2010). Complementarmente, teorias a respeito do processamento cognitivo
de informações emocionais têm sido propostas para explicar o “efeito de positividade”,
que diz respeito às preferências atencionais e em memória a estímulos ou informações
positivas quando comparadas às negativas e que são associadas ao aumento em idade,
especialmente na presença de funcionamento executivo preservado (MATHER et al,
2004; NOTTHOFF; CARSTENSEN, 2014).
O pressuposto da influência da perspectiva de tempo futuro sobre metas de vida
tem ganhado maior relevância em estudos específicos sobre a temática, merecendo até
mesmo uma publicação da Associação Americana de Psicologia (APA) na edição
especial do periódico internacional Psychology and Aging. Segundo revisão de Fung e
Isaacowitz (2016) a escala de Carstensen e Lang (1996), para identificar e medir
diferenças individuais em perspectiva de tempo futuro, se mantém a mais comumente
utilizada na literatura de estudo sobre a temática. Registram ainda que os avanços
posteriores da TSSE e especialmente dos estudos teórico-metodológicos sobre PTF tem
levado a um refinamento dessa medida e desse construto cuja utilização ultrapassa os
limites da TSSE. PTF tem sido tomada como um indicador desenvolvimental importante
e, em alguns estudos, mais informativa do que a utilização da idade cronológica na
identificação de processos adaptativos e de ajustamento psicológico (BROTHERS;
CHUI; DIEHL, 2014; FUNG; ISAACOWITZ, 2016).
Embora a emergência e expansão da TSSE continue a gerar explicações
empiricamente sustentadas para a compreensão das relações sociais na velhice, faz-se
notório o surgimento de novos cenários de estudo. Mudanças sociais e contextuais, tais
como a expansão da expectativa de vida, a migração, as questões de gênero e sexualidade,
como também avanços tecnológicos em informação e comunicação. Esses últimos, em
especial, começam a trazer elementos novos a ser examinados no âmbito do
estabelecimento e manutenção das relações sociais na velhice por vias digitais, ampliando
a possiblidade de exame da validade de teorias vigentes sobre as relações estabelecidas
off-line (CORNWELL; MARCUM; SILVERSTEIN, 2015).
Mais especificamente, o estabelecimento, a manutenção e as funções das relações
sociais que se dão nas chamadas Redes Sociais Digitais (RSDs) passam a ser alvo de
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investigação e fonte de novas evidências sobre o que é normativo ou esperado no âmbito
da motivação para o contato social na velhice. No contexto das TICs, as RSDs são
definidas como um processo de socialização, em uma forma de interação coletiva e social
direcionada para o compartilhamento de informações, desejos e interesses. A relação que
as pessoas estabelecem entre si e o ambiente virtual interage com variáveis como afeto,
confiança, sentido de pertencimento, solidariedade, proatividade, reciprocidade, entre
outras (FRANCO, 2012; PÁSCOA, 2012; PÁSCOA; GIL, 2015).
Dentre os sites de redes sociais existentes, o Facebook é o mais popular
atualmente, inclusive para o público mais velho. Ele possibilita a interação por meio de
comentários a perfis, pela participação em grupos de discussão ou pelo uso de aplicações
e jogos. É um espaço caracterizado como encontro, partilha e discussão de ideias
(PÁSCOA, 2012). Segundo dados coletados no próprio Facebook (2015), o número de
usuários com mais de 55 anos no Brasil é de dois milhões e duzentas mil pessoas, e,
especificamente no município de São Paulo (SP) há trezentas e vinte mil pessoas nessa
faixa etária.
Pesquisa de Rebelo (2015) realizada com idosos descreveu a importância relatada
por eles sobre o Facebook e suas utilizações para reestabelecer e fortalecer relações com
amigos e familiares e estimular relações intergeracionais. Apontou, adicionalmente, que
na maioria dos casos onde as relações eram reatadas, os contatos não ficaram apenas no
ambiente

digital,

tendo

motivado

também

reencontros

pessoais,

diminuído

potencialmente, o isolamento social. Assim como o estudo de Rebelo, um conjunto de
outros estudos tem apontado as motivações dos idosos para a utilização do Facebook e os
benefícios percebidos a partir dessa utilização (WASSERMAN ET AL, 2012; JANTSCH
ET AL, 2012; CHIARELLI; BATISTONI; BORGES, no prelo).
Haris, Majid, Abdullah e Osman (2014), em estudo com idosos malaios
perceberam que os participantes satisfaziam suas necessidades sociais pela capacidade de
fazer contato com um novo usuário e também sentiam felicidade e prazer em manter
contatos com a família e amigos. Por fim, os idosos relataram estar de acordo com a
suposição de que o uso do Facebook pode representar manutenção de relacionamentos
sociais, fontes de suporte social e impactar indicadores de qualidade e satisfação com a
vida.
Uma vez que o Facebook se configura como um ambiente virtual para relações
sociais, representa também oportunidade de compreensão das relações sociais online em
termos de estrutura, função e satisfação com as mesmas. Possibilita ainda compreender
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se os pressupostos das teorias gerais sobre relações sociais, como a TSSE, também são
válidos para as relações que se estabelecem, por exemplo, através de meios digitais.
Na literatura internacional, em busca realizada na base de dados PsychInfo,
encontrou-se 114 estudos sobre a TSSE nos últimos dez anos utilizando-se como palavra
chave “socioemotional selectivity theory” no resumo das publicações. Porém apenas um
dedicado e examinar a extensão da TSSE às relações sociais digitais no contexto do
Facebook. Intitulado “Age Differences in Online Social Networking: Extending
Socioemotional Selectivity Theory to Social Network Sites”, o artigo de Changet al
(2015) buscou analisar as diferenças etárias quanto ao tamanho e composição da rede
social no contexto do Facebook. Os dados foram coletados por meio de uma pesquisa
telefônica nacional usando amostra representativa de adultos, com idade entre 18 a 93
anos, que eram moradores da parte continental dos Estados Unidos. Os resultados
confirmaram as hipóteses baseadas na Teoria da Seletividade Socioemocional, a saber: a)
a idade foi negativamente associada com o tamanho da rede online; b) os idosos tiveram
maior proporção de relações sociais significativas em suas redes on-line do que os mais
jovens; c) a idade foi negativamente associada com a frequência de postagens no perfil e
com a verificação das informações de outros usuários; d) a proporção de amigos atuais
do Facebook foi negativamente associada com a solidão ao longo da vida. Entendeu-se
por amigos atuais aqueles que compõem uma ligação mais forte no ambiente off-line.
Além disso, de acordo com os princípios da TSSE, de que as diferenças de idade
no tamanho da rede e composição são uma resposta adaptativa à mudança de motivações
sociais, uma maior proporção de amigos atuais do Facebook está associada com níveis
mais baixos de isolamento social e solidão. Assim, os resultados sugerem que as redes
sociais online dos mais velhos são mais propícias para o bem-estar do que para os mais
jovens. Esse fato também corrobora a TSSE, pois enquanto os jovens estão dispostos a
trocar bem-estar emocional pelos potenciais benefícios de crescimento da rede e,
portanto, tolerar uma proporção menor de amigos atuais, os adultos mais velhos são mais
propensos a manter redes emocionalmente gratificantes com uma alta proporção de
parceiros sociais afetivos.
Embora os resultados sejam consistentes com hipóteses baseadas na TSSE, o
estudo apontou limitações em sua pesquisa. Uma delas foi o fato de só incluírem a
avaliação do conforto e senso de eficácia no uso da internet em geral, e não
especificamente com o ambiente do Facebook. O estudo também não avaliou diretamente
horizontes de tempo como através do construto de perspectiva de tempo futuro, sendo
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esse um dos pressupostos centrais e explicativos na TSSE. Os autores destacaram ainda
o fato de utilizarem apenas um marcador simples para identificar a composição da rede
social (o número total de contatos e número de contatos considerados como amigos
atuais) baseado exclusivamente em autorrelato, o que pode influenciar na validade das
informações.
Potencialmente, os idosos são considerados como o grupo etário que mais se
beneficiaria com as possibilidades compensatórias das novas TICs frente à presença de
necessidades de natureza funcional, déficits sensoriais, ou perdas de membros de suas
redes de relacionamento por ocorrência de mortes, mudanças geográficas ou mesmo
institucionalização

(UMEMURO,

2004;

KACHAR,

2010;

MYHRE,

2013).

Hipoteticamente, devido ao potencial compensatório dessa ferramenta, as motivações
relativas à gratificação emocional ou a atuação de mecanismos adaptativos que se
refletem em redução no tamanho das redes sociais e seleção de parceiros com base em
critérios socioemocionais ou em satisfação com a vida podem manifestar-se
diferentemente nesse contexto de relações. Examinar a natureza das relações que
estabelecem por meio dessa ferramenta e como a perspectiva de tempo futuro, tal como
previsto pela TSSE, influencia a satisfação com a vida de idosos usuários do Facebook
pode lançar luz e ampliar os conhecimentos sobre a temáticas das relações sociais na
velhice.
Assim, o presente estudo buscou testar um modelo de relações entre variáveis
indicadoras dos pressupostos da TSSE a fim de examinar o quanto a teoria se estende às
relações sociais de idosos estabelecidas por meio do Facebook. Este modelo propôs como
variável de desfecho a satisfação com a vida, buscando identificar relações diretas entre
idade e satisfação com vida e indiretas, via perspectiva de tempo futuro, tamanho da rede
social estabelecida no Facebook e proximidade emocional com os membros da rede, tal
como previstas pela teoria. Em linhas gerais, o modelo a ser testado, baseado na TSSE,
pressupõe que o aumento em idade associa-se com redução na perspectiva de tempo
futuro que pode refletir-se em alterações no tamanho e composição (em termos de
proximidade emocional) das redes de relação e que essas reduções trazem efeitos sobre
indicadores de satisfação com a vida.
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4.5

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal de caráter exploratório, descritivo e analítico
sobre a extensão da Teoria da Seletividade Socioemocional no uso da Rede Social Digital
Facebook, derivada de um estudo maior denominado “Relações sociais na velhice via
Facebook: um exame da extensão da teoria da seletividade socioemocional” desenvolvido
no Programa de Pós-Graduação em Gerontologia da Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade de São Paulo (EACH/USP) e aprovado pelo Comitê de
Ética

em

Pesquisa

com

Seres

Humanos

da

mesma

escola

(CAEE:

51483215.9.0000.5390).
Participaram do estudo 130 idosos usuários do Facebook recrutados em serviços
públicos de acesso à Internet na cidade de São Paulo (tais como telecentros, Centro de
Referência do Idoso da Zona Norte de São Paulo, etc), entre os meses de março a julho
de 2016. Após as devidas autorizações das gerências dos serviços, os idosos foram
convidados a participar do estudo caso preenchessem os critérios de inclusão adotados.
Os critérios de inclusão foram ter 60 anos ou mais de idade, utilizar o Facebook há pelo
menos um ano e ter no mínimo 30 contatos estabelecidos na rede social digital. O idoso
foi informado sobre o tempo médio de aplicação do protocolo de pesquisa (cerca de 50
minutos) e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.
A coleta dos dados foi realizada em uma única sessão, composta por duas fases:
1) a aplicação de um protocolo para levantamento de dados sociodemográficos, de
motivação e uso do Facebook e medidas de bem-estar; 2) aplicação de um questionário
com o auxílio de computador e internet para coletar os dados necessários na plataforma
Facebook. Para essa coleta, primeiramente foi levantado o número total de contatos
virtuais estabelecidos. Posteriormente a lista total de contatos foi submetida à
randomização, sendo selecionados 30 contatos para análise do nível de proximidade
emocional (muito próximo, próximo, mediano, distante, muito distante). Para a
randomização, foi utilizada uma ferramenta estatística de geração de números aleatórios.

4.5.1 Instrumentos

Para o presente estudo, selecionou-se do protocolo de pesquisa as seguintes
variáveis e instrumentos:
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a)

Variáveis Sociodemográficas. Levantamento de dados para caracterização

do entrevistado segundo a idade, sexo, escolaridade (em anos de estudo) e renda familiar
(número de salários mínimos, considerando toda a renda proveniente dos moradores da
residência).
b)

Uso e percepção de autoeficácia frente ao Facebook. Questionário

desenvolvido pelas próprias pesquisadoras para caracterizar a amostra segundo local e
frequência de utilização e autoeficácia na utilização da ferramenta, composto por três
itens contendo respostas fechadas, a saber: 1) “Onde o (a) senhor (a) acessa o Facebook?”,
cujas alternativas eram equipamento público, computador próprio e dispositivo móvel,
podendo responder mais de uma opção; 2) “Com que frequência o (a) senhor (a) acessa
o Facebook?”, cujas respostas variaram entre: uma ou mais vezes ao dia, três ou mais
vezes na semana, uma a duas vezes por semana, uma a duas vezes por mês; 3) “Em uma
escala de 0 a 10 pontos, onde 0 corresponde a ‘nada capaz’ e 10 a ‘muito capaz’ indique
o quanto se sente capaz de utilizar o Facebook”.
c)

Número de contatos no perfil do Facebook. Diz respeito a quantidade total

de contatos estabelecidos pelo usuário no Facebook coletado na plataforma virtual, no
próprio perfil do participante, especificamente na área “Amigos”.
d)

Questionário de Satisfação com a Vida. Proposto por Diener et al (1985),

versão traduzida e adaptada por Neto (1990; 1993). Tem como propósito avaliar o
julgamento que as pessoas fazem acerca do quanto estão satisfeitas com suas vidas.
Composto por cinco itens que identificam o nível de satisfação com a vida de acordo com
escala Likert de cinco pontos, que variam de 1 (Discordo totalmente) até 5 (Concordo
totalmente). A pontuação total pode variar entre 5 até 25 pontos.
e)

Escala de Perspectiva de Tempo Futuro. Trata-se de um instrumento

desenvolvido por Carstensen e Lang (1996) e disponível na versão em língua portuguesa
de

Portugal,

no

site

Stanford

Centro

de

Longevidade

https://lifespan.stanford.edu/projects/future-time-perspective-ftp-scale)

(disponível
vinculado

em
à

Universidade de Stanford, Califórnia, Estados Unidos da América. Houve adequação
linguística ao português do Brasil resultando em ajuste na grafia do item 2 (“objectivos”
por “objetivos”) no modo verbal do item 8 (“está a se esgotar” para “está se esgotando”)
com auxílio de um especialista em linguística. Composto por 10 itens, globalmente o
instrumento identifica a amplitude da perspectiva de tempo futuro. Seguem-se às
afirmativas opções de resposta tipo Likert (1- “Nada verdadeiro” a 7-

“Muito

verdadeiro”) e o escore total é calculado pela soma das respostas após a inversão dos itens
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8, 9 e 10. A pontuação total nessa escala pode variar entre 10 a 70 pontos. No presente
artigo utilizou-se os três domínios da escala identificados no estudo com idosos
brasileiros (Chiarelli, Batistoni & Borges, no prelo) denominados de “Horizonte de tempo
ampliado”, “Foco nas limitações do futuro” e “Foco em oportunidades e alcance de
objetivos futuros”, pelo teste do scree plot, os três fatores explicaram 73,9% da
variabilidade total e índice alpha Cronbach de 0,895; 0,783 e 0,815, respectivamente para
cada domínio, e índice alpha Cronbach global de 0,865. É importante destacar que a
lógica de interpretação do domínio dois deve ser invertida.
f)

Grau de proximidade emocional dos contatos sociais. Utilizada uma

questão desenvolvida pelas próprias pesquisadoras, precedida de uma afirmativa e com o
auxílio de uma representação gráfica de um diagrama de círculos concêntricos baseada
na concepção de Comboios Sociais (Kahn & Antonucci, 1980) como nos estudos de
English e Carstensen (2014), a saber: “Em geral, temos pessoas em nosso círculo de
relacionamentos no Facebook que consideramos mais próximas, com quem temos mais
ligações emocionais, assim como representado nessa figura (filipeta com representação
gráfica de círculos concêntricos). Gostaria que o (a) senhor (a) me dissesse se esse seu
contato poderia ser classificado como: 1) Muito próximo; 2) Próximo; 3) Mediano; 4)
Distante; 5) Muito distante”.

4.5.2 Análise de dados

Para descrever o perfil da amostra para as variáveis em estudo foram feitas tabelas
de frequência das variáveis categóricas, com valores de frequência absoluta (n) e
percentual (%), e estatísticas descritivas das variáveis numéricas, com valores de média,
desvio padrão, valores mínimo, máximo e mediana. Devido à ausência de distribuição
normal das variáveis, utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman para identificar
as relações entre as variáveis numéricas.
Para testar as relações entre as variáveis do estudo e satisfação com a vida foi
utilizada a análise de equações estruturais via análise de caminhos (Path Analysis), para
variáveis manifestas (structural equation modeling for manifest variables) e estimação
por máxima verossimilhança. O modelo usado foi composto de parâmetros fixos
(coeficientes de caminhos iguais a zero) e parâmetros livres a serem estimados
(coeficientes de caminhos diferentes de zero), sendo calculadas estatísticas para testar a
adequação (ou bondade) do ajuste (goodness of fit) do modelo teórico proposto aos dados
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coletados. As estatísticas utilizadas foram: teste qui-quadrado (2) para adequação de
ajuste (verifica se a matriz de covariâncias estimada é igual à matriz de covariâncias da
amostra); deverá apresentar nível de significância maior que 0,05; para amostras grandes
o teste anterior normalmente é significativo, recomendando-se então o uso da razão QuiQuadrado (2/GL); este valor deve ser menor que 2,0 para indicar um bom ajuste; GFI
(Goodness of Fit Index): valor de aceitação maior ou igual a 0,85; AGFI (GFI Adjusted
for Degrees of Freedom): valor de aceitação maior ou igual a 0,80; SRMR (Standardized
Root Mean Square Residual): valor de aceitação menor ou igual a 0,10; RMSEA (Root
Mean Square Error of Approximation): valor de aceitação menor ou igual a 0,08; CFI
(Bentler’s Comparative Fit Index): valor de aceitação maior ou igual a 0,90; NNFI
(Bentler & Bonett’s Non-normed Index): valor de aceitação maior ou igual a 0,90
(ANDERSON; GERBING, 1988; HATCHER, 1994).
Para analisar a qualidade do ajuste dos dados aos caminhos propostos pelo modelo
teórico por meio da Path Analysis, foram feitos testes de significância para os coeficientes
dos caminhos (path coefficients): valores absolutos de t >1,96 indicam que o caminho
tem coeficiente significativamente diferente de zero. Para sugerir modificações nos
caminhos propostos, através da exclusão de alguns caminhos entre determinadas
variáveis, foi utilizado o teste de Wald, que verifica o quanto a retirada do caminho
influencia no aumento da estatística qui-quadrado do modelo. Se essa mudança não for
significativa, então a retirada do caminho pode ser feita sem afetar os resultados finais.
Também foi feito o teste dos multiplicadores de Lagrange, que define a necessidade da
criação de um caminho não considerado no modelo inicial, mostrando o quanto haverá
de redução significativa na estatística qui-quadrado após a inclusão deste caminho no
modelo proposto (ou melhora da qualidade do ajuste).
O nível de significância adotado para os testes estatísticos foi de 5%, ou seja,
P<0.05. Todas as análises foram realizadas no Programa SAS System for Windows
(Statistical Analysis System), versão 9.2.

4.6

RESULTADOS

A tabela 1 apresenta os dados descritivos da amostra estudada. As variáveis
numéricas de interesse categorizadas a partir das distribuições de frequência. Idade,
escolaridade, autoeficácia, perspectiva de tempo futuro total e por fatores, tamanho da
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rede social e proximidade emocional com os membros da rede foram categorizados por
tercis e satisfação com a vida foi categorizada em baixa e alta a partir da mediana.

Tabela 1 - Dados sociodemográficos e de uso do Facebook de idosos usuários de serviços
públicos de acesso à internet em São Paulo, SP, 2016 (N=130).
MinN (%)
M (DP)
Max
Gênero
Masculino
23 (17,7)
Feminino
107 (82,3)
Idade
67,9 (5,4) 60-81
60-64 anos
43 (33,1)
65-70 anos
41 (31,5)
> 71 anos
46 (35,4)
Escolaridade
12,0 (4,6)
4-27
< 8 anos
28 (21,5)
9-13 anos
59 (45,4)
> 14 anos
43 (33,1)
Renda Familiar
< 4 salários mínimos
70 (53,9)
5 a 9 salários mínimos
39 (30,0)
> 10 salários mínimos
21 (16,1)
Frequência de uso do Facebook
Pelo menos uma vez ao dia
83 (63,8)
> 3 vezes por semana
11 (8,5)
1-2 vezes por semana
22 (16,9)
1-2 vezes por mês
14 (10,8)
Local de acesso
Equipamento público
9 (6,9)
Computador próprio
48 (36,9)
Dispositivo móvel
32 (24,6)
Equipamento público e dispositivo móvel
1 (0,8)
Computador próprio e dispositivo móvel
34 (26,2)
Equipamento público e computador próprio
3 (2,3)
Equipamento público, computador próprio e
dispositivo móvel
3 (2,3)
Autoeficácia
7,2 (2,1)
1-10
Baixa <6
40 (37,0)
Média 7-8
37 (34,3)
Alta 9-10
31 (28,7)
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Conforme a tabela 1, a maior parte dos entrevistados foi do sexo feminino
(82,3%), a idade média foi de 67, 9 anos (DP= 5,4), abrangendo entre 60 até 81 anos,
sendo que cerca de 65% se concentrou na faixa etária entre 60 a 70 anos. A escolaridade,
média foi de 12 anos de estudo (DP= 4,6) e a maioria relatou renda familiar de até quatro
salários mínimos (N= 70; 53,9%). Quanto ao uso do Facebook, a maior parte acessa pelo
menos uma vez ao dia (N=83; 63,8%), 36,9% utiliza seu computador próprio para se
conectar e 24,6% faz uso apenas de dispositivo móvel para acessar a plataforma. A
eficácia percebida pelos participantes que indica a competência percebida na utilização
no Facebook alcançou média de 7,2 pontos (DP= 2,1).
A tabela 2 apresenta a caracterização da amostra segundo variáveis indicadivas
dos pressupostos da TSSE. O número total médio de contatos estabelecidos na plataforma
Facebook foi de 178 (DP= 156), variando de 30 contatos até 784 contatos. A medida
global de PTF apresentou média de 51,4 pontos (DP= 12,3) variando de 10 pontos até 70
pontos. Quando observado cada um dos fatores da PTF, o fator 1 teve média de 26,8
pontos (DP=7,4), o fator 2 foi de 13,4 pontos (DP=5,4) e o fator 3, 11,2 pontos (DP= 3,0).
Já a satisfação com a vida, conforme demonstrado na tabela 2, tem como média
21,3 pontos (DP= 3,4), sendo que o mínimo foi de cinco pontos e o máximo de 25. Na
divisão pela mediana, a categoria baixa satisfação com a vida compreende até 22 pontos
(N= 64; 49,2%) e alta satisfação com a vida entre 23 a 25 pontos (N= 66; 50,8%).
Também foram apresentados na tabela 2 os índices de correlação de Spearman
entre as variáveis numéricas e satisfação com a vida, mostrando-se significativas apenas
para PTF total e seus fatores ou domínios. A variável idade, apresentada na tabela 1, não
apresentou correlações significativas com satisfação com vida, portanto não sendo
apresentada.
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Tabela 2 - Caracterização da amostra segundo variáveis indicadivas dos pressupostos da
TSSE, São Paulo, SP, 2016 (N=130).

N (%)
Perspectiva de Tempo Futuro
Total
< 48 pontos
49-58 pontos
> 59 pontos
Fator 1 - Horizonte de tempo
ampliado
< 24 pontos
25-31 pontos
> 32 pontos
Fator 2 - Foco nas limitações
do futuro
< 10 pontos
11-16 pontos
> 17 pontos
Fator 3 - Foco em
oportunidades e alcance de
objetivos futuros
< 10 pontos
11-13 pontos
> 14 pontos
Tamanho da rede
< 81contatos
82-180 contatos
> 181contatos
Grau de proximidade dos
contatos (n de muito próximos)
< 9 contatos
10 - 15 contatos
> 16 contatos
Satisfação com a vida
< 22 pontos
> 23 pontos

M (DP)

Mín Máx

51,4 (12,3)

10 - 70 0,48 (<0,00)

26,8 (7,4)

5 - 35 0,50 (<0,00)

13,4 (5,4)

3 - 21

0,23(0,01)

11,2 (3,0)

2 -14

0,33(0,00)

30 - 784

-0,06 (0,52)

12,8 (6,2)

1 - 30

0,10 (0,25)

21,3 (3,4)

5 - 25

r* (p)

44 (33,8)
44 (33,8)
42 (32,3)

41 (31,5)
48 (36,9)
41 (31,5)

43 (33,1)
45 (34,6)
42 (32,3)

46 (35,4)
42 (32,3)
42 (32,3)
178,0 (156,0)
43 (33,1)
43 (33,1)
44 (33,8)

40 (30,8)
48 (36,9)
42 (32,3)
-

64 (49,2)
66 (50,8)

* r=coeficiente de correlação
(Spearman) com satisfação com a vida

A parte superior da figura 1 representa o modelo de relações proposto e submetido
à Path Analysis. A parte inferior da figura 1 representa o modelo final resultante da
análise.
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Figura 1 - Modelos teóricos inicial e final testado pela Path Analysis, São Paulo,
SP, 2016 (N:130).

A tabela 3 apresenta os resultados da análise de caminhos do modelo proposto,
com uma coluna para o modelo inicial e outra para o modelo final. Foi utilizada a amostra
de sujeitos cujos dados estavam completos nas variáveis do modelo. No modelo inicial,
verificou-se que foi obtido valor aceitável para um dos critérios de adequação de ajuste,
sendo ele o Goodness of Fit Index (GFI). Após a 2ª revisão da análise de caminhos,
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verificou-se que foram obtidos valores aceitáveis para todos os critérios de adequação de
ajuste, com redução significativa da estatística qui-quadrado (P<0.001). Pela estimação
dos coeficientes dos caminhos, observou-se que todos foram significativos.

Tabela 3 - Medidas de adequação do ajuste pela análise de caminhos (path analysis)
para o modelo inicial e o modelo final para a amostra de estudo, São Paulo,
SP, 2016 (N=130). (n=130).
Modelo
Inicial*
2
GL
P-value
2
 /GL
Goodness of Fit Index (GFI)
GFI Adjusted for Degrees of Freedom (AGFI)
Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)
RMSEA Estimate
Bentler’s Comparative Fit Index (CFI)
Bentler & Bonett's (1980) Non-normed Index
(NNFI)

Modelo
Final*
64,77
5
<0,00
12,95
0,88
0,35
0,14
0,30
0,45

8,06
10
0,62
0,81
0,98
0,95
0,04
0,00
1,00

-1,31

1,04

* Valores aceitáveis: Valor P Qui-Quadrado>0.05; razão qui-quadrado<2.0; GFI≥0.85; AGFI≥0.80;
SRMR≤0.10; RMSEA≤0.08; CFI≥0.90; NNFI≥0.90.

A tabela 4 apresenta os resultados da análise de caminhos inicial e caminho final
do modelo proposto. Pela estimação dos coeficientes dos caminhos (betas), observou-se
que alguns foram significativos. No caminho inicial foram significativos o fator 1 e 2 da
PTF com satisfação com a vida, e a idade com a satisfação com a vida, o tamanho da rede
foi significativo com a idade e o fator 2 da PTF com o tamanho da rede. No caminho final
todos foram significativos.
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Tabela 4 - Estimação dos coeficientes padronizados da análise de caminhos inicial e final
do modelo, São Paulo, SP, 2016 (N=130).

Caminho de/para Beta
Proximidade/
-0.005
Satisfação
Tamanho/
-0.082
Satisfação
PTF
0.260
fator1/Satisfação
PTF
0.230
fator2/Satisfação
PTF
0.157
fator3/Satisfação
Idade/Satisfação 0.239
Tamanho/
-0.244
Proximidade
PTF fator1/
0.017
Proximidade
Caminho de/para Beta
PTF fator1/
0.338
Satisfação
PTF fator2/
0.208
Satisfação
Idade/ Satisfação 0.219
Tamanho/
-0.241
Proximidade
PTF fator3/
0.172
Proximidade

Análise de caminhos inicial
Valor de t* Caminho de/para
PTF fator2/
-0.06
Proximidade
PTF fator3/
-0.95
Proximidade

Beta

Valor de t*

0.006

0.07

0.161

1.90

3.18*

PTF fator1/Tamanho

-0.155

-1.83

2.73*

PTF fator2/Tamanho

0.203

2.39*

1.88

PTF fator3/Tamanho

0.069

0.81

2.85*

Idade/PTF fator1

-0.047

-0.53

-2.79*

Idade/PTF fator2

-0.218

-2.54

0.20

Idade/PTF fator3

-0.203

-2.35

Análise de caminhos final
Valor de t* Caminho de/para
4.16**
2.50**
2.74**
-2.86**
2.03**

Idade/Tamanho

Beta

Valor de t*

-0.239

-2.80**

PTF Fator1/PTF
fator2
Idade/PTF fator2
PTF Fator1/PTF
fator3

0.278

3.37**

-0.205

-2.49**

0.545

7.60**

Idade/PTF fator3

-0.177

-2.47**

* Valores de |t|>1.96 são considerados significativos para P<0.05. R 2 para Satisfação: 0.1672; R2 para
Proximidade: 0.0809; R2 para TamanRede: 0.0705; R2 para PTF fator1: 0.0022; R2 para PTF fator2: 0.0476;
R2 para PTF fator3: 0.0410. Resíduos (residual terms) E (Satisfação): 0.913; E (Proximidade): 0.959; E
(TamanRede): 0.964; E (PTF fator1): 0.999; E (PTF fator2): 0.976; E(PTF fator3): 0.979.**Valores de
|t|>1.96 são considerados significativos para P<0.05. R2 para Satisfação: 0.2189; R2 para Proximidade
0.0836; R2 para TamanRede: 0.0571; R2 para PTF fator2: 0.1247; R2 para PTF fator3: 0.3378. Resíduos
(residual terms) E (Satisfação): 0.884; E (Proximidade): 0.957; E (TamanRede): 0.971; E (PTF fator2):
0.936; E (PTF fator3): 0.814.

Diante do modelo inicial apresentado na parte superior da figura 1, os resultados
do Teste de Wald sugeriram a exclusão dos caminhos referentes: a) proximidade
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emocional para satisfação com a vida; b) fator 2 da PTF para proximidade emocional; c)
fator 1 da PTF para proximidade emocional; d) idade para fator 1 da PTF; e) fator 3 da
PTF para tamanho da rede; f) tamanho da rede para satisfação com a vida; g) fator 1 da
PTF para tamanho da rede; h) fator 3 da PTF para satisfação com a vida; i) fator 3 da PTF
para proximidade emocional. O teste de multiplicadores de Lagrange sugeriu a inclusão
do caminho idade para tamanho da rede. Após a primeira revisão da análise de caminhos,
o Teste de Wald sugeriu a exclusão de mais um caminho: fator 2 da PTF para tamanho
da rede; e o teste de multiplicadores de Lagrange a inclusão do fator 1 da PTF para o fator
2 da PTF.
Pelos resultados do modelo final, verificou-se que os sujeitos com maior
satisfação com a vida foram os com maior perspectiva de tempo futuro (fatores 1 e 2) e
maior idade. Os sujeitos com maior proximidade emocional foram os com menor
tamanho da rede e maior perspectiva de tempo futuro (fator 3). Os sujeitos com menor
tamanho de rede foram os com maior idade. Os sujeitos com maior perspectiva de tempo
futuro (fatores 2 e 3) foram os com maior perspectiva de tempo futuro (fator 1) e menor
idade. Este modelo explicou 21,89% da variabilidade da satisfação com a vida (R2),
8,36% da variabilidade da proximidade emocional, 5,71% da variabilidade do tamanho
da rede, 12,47% da variabilidade do fator 2 de PTF, e 33,78% da variabilidade do fator 3
de PTF.

4.7

DISCUSSÃO

Embora a amostra de idosos estudada tenha sido composta por critérios de
conveniência, é possível sugerir que suas características sociodemográficas sejam mais
representativas do perfil de idosos usuários de serviços públicos de acesso à internet e de
Facebook do que do perfil de idosos residentes na comunidade. Observou-se uma maioria
feminina, de idosos mais jovens, e que apresenta uma alta escolaridade, mas baixa renda
familiar.
Apesar de terem baixo poder aquisitivo, a maioria faz uso do Facebook por meio
de aparelhos próprios, tanto de computadores como de dispositivos digitais. A oferta
desses dispositivos tecnológicos pode ser um dos fatores pela alta frequência de acesso
na plataforma. A amostra se demonstrou bastante ativa na RSD, 63,8% acessam ao menos
uma vez ao dia a plataforma. Além disso, grande parte se sente capaz de utilizar o
Facebook para as suas próprias necessidades. A média de autoeficácia, considerando uma
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escala Likert de 0 a 10 pontos, foi de 7,2 pontos, o que indica uma amostra que se sente
competente para utilizar-se dessa ferramenta digital.
O tamanho da rede dos idosos no Facebook tem média de 178 contatos, sendo que
66,2% tem até 180 contatos. Na pesquisa brasileira de Junior et al. (2013) com 175 jovens
entre 18 a 27 anos observou-se que 78,2% dos respondentes possuíam até 500 contatos
no Facebook. Já em estudo português com 245 adolescentes entre 13 e 16 anos
apresentou-se como tamanho médio da rede o número de 863 conexões (SILVA, 2016).
Esses dados reforçam a percepção que o círculo social tende a se restringir à medida que
as pessoas envelhecem. No artigo de Chang et al (2015) intitulado “Age Differences in
Online Social Networking: Extending Socioemotional Selectivity Theory to Social
Network Sites”, com amostra formada por pessoas de idade entre 18 e 93 anos, a média
do tamanho da rede foi de 292 contatos. Apesar de não apresentarem nos resultados a
média do tamanho da rede de acordo com as faixas etárias, é citado que a idade é
negativamente associada com o número total de amigos no Facebook.
Além da composição quantitativa, buscou-se estimar a proximidade emocional
que os idosos consideram ter com os membros de sua rede social. Levando em
consideração os 30 contatos que compuseram a amostra de cada participante e o nível de
proximidade emocional relatado para cada um desses contatos (muito próximo, próximo,
mediano, distante ou muito distante), foi adotado um critério para quantificar quantos
deles eram realmente próximos em termos afetivos. Quando o participante da pesquisa
apresentou número maior ou igual a 16 (ou seja, mais que metade) dos contatos
considerados como muito próximos emocionalmente, considerou-se esse indivíduo com
alto grau de proximidade emocional nas relações via Facebook. Observou-se que cerca
de um terço dos participantes foram considerados como estabelecendo relações de alto
grau de proximidade emocional.
Apesar de tratar-se de uma amostra de idosos, houve grande variabilidade quanto
à Perspectiva de Tempo Futuro. Porém, metade da amostra pontuou acima de 52 pontos,
o que indica percepção mais ampliada do que restrita de tempo. Sendo PTF um indicador
sociocognitivo, influenciado por questões contextuais, considera-se que embora idosos,
o fato de estarem ativos e envolvidos socialmente possivelmente implique não só em um
futuro mais ampliado, mas principalmente identificado com a possibilidade de alcance de
metas ou oportunidade, conforme indicado pela pontuação no fator 3 da escala. Os
participantes da pesquisa apresentaram alta satisfação com a vida indicada por sua
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pontuação média e variação (M=21,33; DP= 3,94), corroborando evidências sobre
manutenção do bem-estar na velhice.
O teste do modelo baseado em variáveis representativas da TSSE a partir dessa
amostra revelou que parte das relações previstas se mantiveram. Dentre elas, as relações
diretas entre idade e satisfação com a vida e indiretas, mediadas por foco em limitações
trazidas pelo tempo futuro (fator 2 da PTF). Uma vez que esse fator tem sua pontuação
invertida, as interpretações levam a concluir que aumento em idade levou a aumento no
foco em limitações e consequentemente diminuição em satisfação com a vida. A presença
de percepção de limitações entre os mais velhos possivelmente traga implicações sobre o
bem-estar representado por satisfação com a vida. A literatura gerontológica tem
sustentado que na velhice avançada há diminuição no potencial compensatório e
plasticidade, e que, na presença de incapacidade funcional ou condições de alto estresse
influencia percepções positivas de envelhecimento e efeitos negativos sobre o bem-estar.
Ou seja, são condições nas quais o denominado “paradoxo do bem-estar” não se manifesta
(BALTES; SMITH, 2003; NERI, 2007).
Como previsto pela TSSE, aumento em idade associou-se com redução no
tamanho das redes de relações. Anteriormente à proposição da TSSE, tal evidência
poderia ser interpretada como solidão ou fonte de isolamento social. Entretanto,
confirmando pressupostos da TSSE tal redução é associada a aumento em proximidade
emocional com os membros da rede.
A conjunção entre diminuição no tamanho da rede e aumento em proximidade
emocional pode ser considerado indicador de seletividade socioemocional. Entretanto,
nenhuma dessas variáveis isoladamente previu maior satisfação com a vida, conforme
asserções da TSSE. Duas interpretações são possíveis frente a esse resultado. A primeira
remete-se às características de uma amostra de idosos, em maioria mais jovem, envolvida
socialmente e usuária do Facebook, em que a seletividade não implica em satisfação com
a vida ou mesmo haja menor necessidade em ser seletivo nesse ambiente. A segunda
talvez se relacione com o fato de no modelo não haver sido utilizado uma variável
representativa de seletividade socioemocional no sentido estrito, composta pela
apresentação conjunta de redução no tamanho da rede e aumento em proximidade
emocional.
Contrariando ainda as proposições da TSSE, aumento da proximidade emocional
também foi afetada por aumento em percepção de oportunidades e metas futuras e não
necessariamente por estreitamento ou alargamento temporal futuro. É possível que, para
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essa amostra, seja a presença de oportunidades e metas e não a extensão do tempo a ser
vivido o fator associado ao aumento em proximidade emocional ou metas emocionais,
sem necessariamente haver necessidade de redução na rede de relações. Observou-se,
porém, que o aumento em idade se associou à diminuição na percepção de objetivos e
metas, limitando proximidade emocional dos contatos estabelecidos via Facebook.
Outro dado interessante foram as relações diretas entre horizontes de tempo
ampliados ou alargados e satisfação com a vida. Embora a TSSE apenas preveja relações
indiretas entre perspectiva de tempo futuro reduzida e satisfação com vida, mediadas por
processos adaptativos de seletividade socioemocional, entre idosos que percebem o
tempo como estendido essas relações podem ser diretas. É possível que idosos que
percebam, independente da idade, seu tempo futuro como alargado também tendam a
perceber a vida como mais satisfatória (GRÜHN; SHARIFIAN; CHU, 2016).
Nesse estudo optou-se por trabalhar com a variável perspectiva de tempo futuro a
partir dos domínios que compõem esse constructo e sugeridos por análise fatorial da
escala de Carstensen e Lang (1996) realizada com idosos brasileiros. Considerou-se,
diante dessa utilização, que talvez a utilização dos domínios seja mais elucidativa do que
apenas uma concepção unidimensional de tempo futuro como proposta inicialmente pelos
autores. No modelo inicial esses domínios foram testados como independentes, apesar da
reconhecida associação entre eles. Essa escolha possibilitou verificar a direção e força
dessas relações e revelou que diferentes aspectos da percepção do tempo associaram-se
com as demais variáveis. Observou-se que os domínios ou fatores um e dois relacionamse indiretamente, como previsto, e que o fator um e três relacionam-se diretamente e com
associações de maior magnitude. Não observou-se associações em nenhuma direção entre
a percepção de limitações (fator 2) e a percepção de oportunidades e objetivos futuros
sugerindo talvez percepções de naturezas diferentes. Por outro lado, a percepção de tempo
alargado associou-se diretamente com satisfação com a vida e indiretamente, via redução
na percepção de limitações (fator 2, interpretação invertida), enquanto percepção de
oportunidades e objetivos foi preditora apenas de proximidade emocional dos contatos
estabelecidos. Esse último achado relaciona-se com as conclusões dos estudos de
Segerstrom e colaboradores (2016) e de Tadesmir-Ozdes e coladoradores (2016). Os
primeiros autores defendem que a PTF só prediz preferências sociais entre idosos na
presença de recursos autorregulatórios ou presença de metas ou propósitos de vida e os
últimos, que PTF só prediz processos associados ao envelhecimento se o futuro é
percebido como trazendo ganhos.
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Em linhas gerais, os resultados do teste do modelo baseado na TSSE sugerem que
as relações sociais de idosos online apresentam preditores diferenciados das relações
estabelecidas offline. Primeiramente, talvez pelo perfil dos idosos que são motivados a
estabelecer relações por essas vias, aqui representadas pelo Facebook. Por outro lado,
características do próprio contexto facilitado para tais relações possivelmente não exijam
o acionamento de mecanismos ou estratégias adaptativas, refletidas em seletividade
socioemocional. Maior proximidade emocional, embora associada a redes reduzidas não
necessariamente são preditas por estreitamento em tempo futuro, mas pela oportunidades
e metas possível de ser alcançadas independentes do tempo que se julga dispor. De acordo
com revisões a respeito do construto de perspectiva de tempo futuro, esse parece mesmo
ser mais um indicador sociocognitivo do que desenvolvimental em sua natureza, uma vez
que não há uma relação forte ou normativa entre aumento em idade e redução nos
horizontes de tempo percebidos.
Apesar de o presente estudo ter sido desenvolvido com uma amostra composta
por conveniência pouco representativa dos idosos usuários de Facebook em geral, não
conseguiu traçar paralelos com pesquisas semelhantes, devido a novidade do tema e uso
de instrumentos desenvolvidos pelos pesquisadores. Segundo considerações teóricas no
campo da Psicologia do Envelhecimento e Gerontologia, considera-se que este incentiva
uma nova abordagem ao estudo das relações sociais na velhice. Levando em consideração
as sugestões de Chang et al. (2015), o estudo incluiu medidas de autoeficácia para
caracterização de idosos usuários que se sentem proficientes em estabelecer relações no
ambiente virtual. Buscou ainda estimar a qualidade das relações estabelecidas via
Facebook por meio de julgamentos dos idosos a respeito de uma amostra randômica de
seus contatos. Por fim, seguindo orientações de Alley et al. (2010) o estudo partiu do
exame de uma teoria consolidada e difundida, na tentativa de identificar sua extensão a
condições diferenciadas daquelas em que foi fundamentada.
Futuros trabalhos deverão investir na composição de amostras mais heterogêneas
e representativas de idosos que se utilizam de redes sociais digitais diferentes e por meio
de equipamentos ou dispositivos tecnológicos diversos. Sugere-se ainda a composição de
uma variável que genuinamente represente seletividade socioemocional e outras
indicativas de mecanismos adaptativos ou estratégias de autorregulação ou agência diante
dos desafios do envelhecimento. Tais sugestões poderão não só auxiliar o campo de
pesquisas sobre relações sociais, mas também sobre a influências das novas tecnologias
sobre o bem-estar de idosos.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As relações sociais são de vital importância para a qualidade de vida dos idosos.

Ao acompanhar as novas tendências na área da tecnologia, observa-se que cada vez mais
a socialização é motivada e mediada por uso de dispositivos digitais, como o Facebook.
Sabendo disso, torna-se importante investigar como estão estruturadas e organizadas as
relações sociais dos idosos no meio online. Os estudos apresentados possibilitaram
compreender como se dão as relações sociais na velhice via Facebook, de modo que não
fosse apenas uma pesquisa descritiva, mas embasada em teoria de grande reconhecimento
internacional, tal como é a Teoria da Seletividade Socioemocional. Fundamentada nos
pressupostos dessa teoria foi possível trazer dados relativos a características
motivacionais, estruturais, afetivas e desenvolvimentais.
Embora parta de dados de amostra formada por critérios de conveniência, os
estudos desenvolvidos permitiram identificar a composição e operacionalizar as relações
sociais no ambiente virtual. A amostra foi formada por maioria de mulheres, cuja faixa
etária se concentrou entre 60 a 70 anos, utilizam a plataforma por meio de seus próprios
dispositivos digitais, com grande parte acessando ao menos uma vez por dia a plataforma
e que apresenta ter domínio no uso do Facebook para suas próprias necessidades.
Por meio da Análise de Correspondência Múltipla foi possível identificar quatro
possíveis perfis de usuários idosos, de acordo com as aproximações entre variáveis
sociodemográficas, de uso do Facebook e motivacionais. Os dados reforçaram a
heterogeneidade presente na velhice, o qual foi formada por idosos com diferentes níveis
de suporte social, status conjugal, escolaridade, com variadas motivações para o uso do
Facebook, tais como o interesse em novos conhecimentos, opção de entretenimento e
interação com diversos tipos de contato.
Ao mesmo tempo que há uma variedade de demandas que são supridas pelo uso
da plataforma, o tamanho da rede social dos idosos não aparentou se ampliar. A sua
composição social é formada por maioria de contatos já conhecidos, principalmente por
amigos e familiares. Além disso, um terço da amostra opta por ter em sua rede virtual
contatos com maior proximidade emocional. Tais dados reforçam que o Facebook é um
recurso mais ligado a manter e fortalecer o círculo social já existente do idoso, do que
ampliar sua rede por meio de novas interações. Isso vai de encontro com a TSSE, à medida
que a pessoa envelhece há uma diminuição da rede periférica dos seus contatos e maior
escolha por pessoas que tragam retorno emocional.
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No caso do Facebook, além de promover trocas afetivas, outros objetivos
conseguem ser supridos por meio da rede social existente. Devido a tecnologia ampliar o
alcance de metas, sem necessariamente ter um maior dispêndio de energia, a plataforma
acaba sendo um contemporâneo recurso adaptativo, pois diminui distâncias geográficas
e minimiza problemas de saúde, por exemplo. A utilização da tecnologia, para esses
grupos, pode ser interpretada como um recurso ora de manutenção, ora de otimização ou
mesmo de compensação das limitações ou dificuldades impostas às relações e objetivos
sociais na velhice.
A tecnologia, nesse caso o Facebook, ao ampliar as possibilidades de trocas e
novos horizontes, possivelmente infuencia e é influenciada pela perspectiva de tempo
futuro percebida por idosos. Sendo assim, a PTF como pressuposto da TSSE se manteve
em parte. No segundo artigo, a escala foi organizada em três domínios, apontando para
novas perspectivas que podem ser criadas por meio desse construto. Os domínios se
diferenciaram e associaram-se mais a indicadores de ajustamento psicológico, do que a
mecanismos de adaptação. A partir do teste de um modelo baseado na TSSE para verificar
a sua extensão, foi utilizada a análise de equações estruturais via análise de caminhos
(Path Analysis), a qual apontou que os sujeitos com maior satisfação com a vida foram
os com maior perspectiva de tempo futuro, especificamente nos fatores 1 e 2, e maior
idade.
Portanto, observa-se que os pressupostos da TSSE se estendem parcialmente
quando se leva em consideração a amostra pesquisada, que é composta por idosos ativos,
engajados virtualmente, com alta satisfação com a vida, que não percebe
significativamente um estreitamento em tempo futuro e nem se foca apenas nas
limitações.
Considera-se que tais análises e conclusões a respeito da TSSE são possíveis
porque, do ponto de vista da ciência, a TSSE pode ser considerada uma teoria “refutável”
ou “falseável”. Segundo Carstensen e English (2016), a ênfase da teoria sobre a percepção
de tempo, claramente separada do conceito de idade e sujeita a manipulações
experimentais, é uma das forças da teoria, tornando-a testável e capaz de gerar evidências
que suportam ou refutam suas predições.
Para a Gerontologia, as evidências sugerem e suscitam novas pesquisas e alvos de
intervenções com idosos. Em especial, destacam-se as de natureza educacional com foco
em estimular e capacitar idosos em utilizar as novas ferramentas digitais, promovendo
inclusão digital e saúde. O Facebook pode ser utilizado como ferramenta de
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empoderamento do idoso, autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades e
aprimoramento da linguagem. Além dessa abordagem educativa, a RSD também pode ser
mais uma forma de mapeamento das relações sociais dos idosos, a fim de ser um
instrumento de apoio para prática profissional e a pesquisa.
São apontadas limitações metodológicas, que embora restrinjam generalizações
dos achados, estimulam novas pesquisas e o desenvolvimento de metodologia e
instrumentos válidos e confiáveis para o exame de relações sociais dessa natureza. A
tendência crescente de estabelecimento de relações sociais por meio de plataformas
digitais, principalmente por idosos, exigirão tais desenvolvimentos e permitirão uma
compreensão mais ampla dos processos de envelhecimento em seus aspectos sociais e
emocionais.
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)

Convidamos o (a) senhor (a) _______________________________________ para
participar da pesquisa “Redes de relações sociais na velhice via Facebook:
características estruturais, afetivas e desenvolvimentais”, sob a responsabilidade da
pesquisadora Tássia Monique Chiarelli e sua orientadora Prof.ª Dr.ª Samila S. Tavares
Batistoni, do Mestrado em Gerontologia da Universidade de São Paulo (USP) na Escola
de Artes, Ciências e Humanidades (EACH), que tem como objetivo:
Entender como se dão as relações sociais dos idosos no contexto do Facebook.

Sua participação é voluntária e se dará por meio de:
1) Preenchimento do protocolo de pesquisa com informações referentes a fatores que
podem estar relacionados ao estabelecimento das relações sociais no Facebook.
2) Disponibilização de informações públicas referentes aos seus contatos do
Facebook durante a realização da entrevista.

Essa pesquisa apresenta risco mínimo. Se o senhor (a) aceitar participar da pesquisa
descrita estará contribuindo para o conhecimento e produção acadêmica e científica sobre
o entendimento das relações sociais na velhice no contexto do Facebook.
Caso, depois de consentir sua participação, o (a) senhor (a) desistir de continuar
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da
pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum
prejuízo a sua pessoa.
O (a) senhor (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma
remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua
identidade não será divulgada, sendo mantida em sigilo.
Para qualquer informação, o (a) senhor (a) poderá entrar em contato com a
pesquisadora e sua orientadora pelo celular 96464-3995 ou poderá entrar em contato com
o Comitê de Ética da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH) da Universidade
de São Paulo, através do telefone 3091-1046 ou pelo e-mail cep-each@usp.br
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Consentimento pós–informação

Eu, ____________________________________________________________, fui
informado (a) sobre o que a pesquisadora e sua orientadora desejam fazer, por que
precisam de minha colaboração e entendi a explicação dos procedimentos de pesquisa.
Por isso, concordo em participar da pesquisa, sabendo que não receberei remuneração
alguma e que posso desistir da participação quando desejar. Este documento é emitido
em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma via
com cada um de nós.

Data: ____/_____/______

_________________________________________
(Assinatura do (a) participante)

_________________________________________
Tássia Monique Chiarelli
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO

Nome:______________________________________
Sexo:
( ) Feminino
( ) Masculino
Idade:___________
Status Conjugal:
( ) Solteiro(a)
( ) Casado(a)
( ) Divorciado(a)
( ) Viúvo(a)
Escolaridade (anos de estudo):____________
Renda familiar:______________
( ) Menos de 1 Salário Mínimo
( ) 1 a 4 Salários Mínimos
( ) 5 a 9 Salários Mínimos
( ) Mais de 10 Salários Mínimos
Com quantas pessoas reside?______________
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APÊNDICE C - USO E PERCEPÇÃO DE AUTOEFICÁCIA NO
FACEBOOK

1. Onde o senhor acessa o Facebook? (pode falar mais de uma alternativa)
( ) Equipamento público
( ) Computador próprio
( ) Dispositivo móvel

2. Com que frequência o senhor(a) acessa o Facebook?
( ) Uma vez ou várias vezes ao dia
( ) Três ou mais vezes por semana
( ) Uma ou duas vezes por semana
( ) Uma ou duas vezes por mês
3. Em uma escala de 0 a 10 pontos, onde 0 corresponde a ‘nada capaz’ e 10 a ‘muito
capaz’ indique o quanto se sente capaz de utilizar o Facebook:
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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APÊNDICE D - TIPOS DE SUPORTE SOCIAL NO FACEBOOK

Instrução:
Em uma escala de 0 a 10 pontos, onde 0 corresponde a “nada verdadeiro” e 10 a “muito
verdadeiro” indique com que frequência você pode contar com seus contatos do Facebook
para:
0
1. Obter ajuda em tarefas práticas do
dia a dia
2. Obter apoio emocional
3. Obter informações ou sugestões
para tomada de decisões

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ANEXO G - NÚMERO DE CONTATOS NO PERFIL DO FACEBOOK

Número total de contatos estabelecidos no Facebook: ___________
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APÊNCIDE E – GRAUS DE PROXIMIDADE EMOCIONAL

Instrução:
Em geral, temos pessoas em nosso círculo de relacionamentos do Facebook que
consideramos mais próximas, com quem temos mais ligações emocionais, assim como
representado nessa figura. Gostaria que o (a) senhor (a) me dissesse se esse seu contato
poderia ser classificado como:

5

( ) Muito próximo (1)
( ) Próximo (2)
( ) Mediano (3)
( ) Distante (4)
( ) Muito distante (5)

Qual seu vínculo com esse contato?
( ) Parente
( ) Amigo
( ) Conhecido
( ) Desconhecido
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ANEXO A - COORDENADAS DAS VARIÁVEIS DA ANÁLISE DE
CORRESPONDÊNCIA MÚLTIPLA DO ARTIGO 1.

Variável

Dimensão
1

Dimensão
2

-0,0369

0,0653

0,2952

-0,5222

Sexo
Feminino (SexoF)
Masculino
(SexoM)

Dimensão
2

Dimensão
1

Dimensão
2

< 6 pontos (Efic1)

-0,1186

0,2891

0-6 contatos (VinAmi1)

0,443

0,6321

7-8 pontos (Efic2)

0,1647

-0,2731

7-12 contatos (VinAmi2)

-0,2331

0,0827

9-10 pontos (Efic3)

-0,0435

-0,047

> 13 contatos (VinAmi3)

-0,073

-0,5408

Autoeficácia no uso

Idade
60-64 anos
(Idade1)

Dimensão
1

Variável

Variável
Tipo de vínculo: Amigo

0,6896

-0,1806

Tamanho da rede

65-70 anos (Idad2)

-0,4358

0,2315

< 81 contatos (Rede1)

-0,1002

0,5807

0-3 contatos (VinCon1)

-0,3836

0,1671

> 71 anos (Idade3)

-0,3001

-0,0124

82-180 contatos (Rede2)

-0,5807

0,1111

4-10 contatos (VinCon2)

-0,2642

-0,1827

> 181 contatos (Rede3)

0,6147

-0,5528

> 11 contatos (VinCon3)

0,6264

0,0008

Escolaridade

Tipo de vínculo: Conhecido

Tipo de vínculo:
Desconhecido

< 8 anos (Esco1)

-0,4748

0,2763

Proximidade emocional

9-13 anos (Esco2)

-0,0588

-0,1083

< 9 contatos (Prox1)

0,6923

0,1017

0 contatos (VinDes1)

0,0359

-0,3429

> 14 anos (Esco3)

0,3826

-0,0416

10-15 contatos (Prox2)

-0,2601

0,1038

1-2 contatos (VinDes2)

-0,0996

-0,2408

> 16 contatos (Prox3)

-0,3583

-0,2239

> 3 contatos (VinDes3)

0,0257

0,6393

Renda
< 4 Salários
Mínimos (Rend1)
5-9 Salários
Mínimos (Rend2)
> 10 Salários
Mínimos (Rend3)

Motivo Subcat 1.1
Curiosidade e interesse

-0,2481

0,2542

Satisfação com a vida

0,1103

-0,1307

< 22 pontos (SV1)

0,124

0,0098

Não (Mot11N)

0,0432

0,1364

0,569

-0,5456

> 23 pontos (SV2)

-0,1287

-0,0102

Sim (Mot11S)

-0,0764

-0,2414

Suporte social
Instrumental

Status Conjugal

Motivo Subcat1.2 Contato
com amigos

Casado (Casad)

-0,045

-0,3177

< 4 pontos (SSinst1)

0,5321

0,9202

Não (Mot12N)

0,0094

0,1944

Divorciado (Divo)

0,6076

-0,1232

5-7 pontos (SSinst2)

0,5218

-0,3642

Sim (Mot12S)

-0,0255

-0,5296

Solteiro (Solt)

-0,0483

0,634

8-10 pontos (SSinst3)

-0,8264

-0,2228

Motivo Subcat1.3
Socialização

Viúvo (Viuv)

-0,2418

0,0828

Suporte social Emocional

Não (Mot13N)

-0,025

0,0518

Sim (Mot13S)

0,046

-0,0955

Não (Mot14N)

0,1276

-0,028

Sim (Mot14S)

-0,4467

0,0979

Arranjo domiciliar
Mora sozinho
(Resid1)
Mora com 1 pessoa
(Resid2)
Mora com 2 ou +
pessoas (Resid3)

< 5 pontos (SSemoc1)

Múltiplo

0,3045

6-8 pontos (SSemoc2)

-0,0104

-0,4756

-0,1917

0,2388

9-10 pontos (SSemoc3)

-0,8377

-0,1085

0,0563

-0,3738

Suporte Social
Informativo
< 4 pontos (SSinfo1)

0,7542

0,2752

Motivo Subcat1.4 Contato
familiar

Motivo Subcat1.5 Lazer

-0,322

0,2511

5-7 pontos (SSinfo2)

0,1957

0,0122

Não (Mot15N)

0,0652

0,0967

-0,2726

-0,0834

8-10 pontos (SSinfo3)

-0,919

-0,2855

Sim (Mot15S)

-0,2282

-0,3385

-0,1619

2,5091

0,6742

-0,3831

Frequência de uso

< 15 pontos (SStot1)

0,7979

0,6773

Não (Mot16N)

-0,046

-0,1432

16-21 pontos (SStot2)

0,3695

-0,3673

Sim (Mot16S)

0,2461

0,7666

-0,9904

-0,3424

Não (Mot17N)

-0,0954

0,1741

Sim (Mot17S)

0,3526

-0,6434

Não (Mot18N)

-0,0398

0.1176

Sim (Mot18S)

0,438

-1,2937

0,123

1,5865

> 22 pontos (SStot3)

Semanal (UsoFr2)

-0,4064

0,1476

Tipo de vínculo: Parente

-0,435

0,2117

0,3893

-0,4597

Motivo Subcat 1.6 Inclusão
ambiente virtual

Suporte Social Total

Mensal (UsoFr1)

Uma vez ao dia
(UsoFr3)
Várias vezes ao fia
(UsoFr4)

0,5766

0,1617

Local de uso
Computador
próprio (UsoCpu)
Dispositivo móvel
(UsoMov)
Equipamento
público (UsoPub)

0,6941

0-4 contatos (VinPare1)
5-9 contatos (VinPare2)
> 10 contatos
(VinPare3)

0,4769

-0,3374

0,4107

-0,1682

-0,5981

0,3408

Motivo Subcat 1.7 Uso
ferramentas Facebook

Motivo Subcat 1.8 Novas
Aprendizagens
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ANEXO B - ESCALA DE PERSPECTIVA DE TEMPO FUTURO

1. O futuro reserva-me muitas oportunidades.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

2. Espero vir a estabelecer muitos objetivos novos no futuro.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

3. O meu futuro está cheio de possibilidades.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

4. Tenho a maior parte da minha vida pela frente.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

5. O meu futuro parece-me infinito.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

6. Posso fazer o que quiser no futuro.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

7. Ainda tenho tempo de sobra na minha vida para fazer novos planos.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

8. Tenho a sensação de que o tempo se está se esgotando.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro
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9. Tenho apenas possibilidades limitadas no meu futuro.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro

10. À medida que envelheço, começo a sentir que o tempo é limitado.
Nada
verdadeiro

Muito
verdadeiro
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ANEXO C - QUESTIONÁRIO DE SATISFAÇÃO COM A VIDA

1

2

3

4

5

99

Discordo

Concordo

NR

totalmente

totalmente

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

3. Estou satisfeito (a) com minha vida.

1

2

3

4

5

99

4. Dentro do possível, tenho conseguido as

1

2

3

4

5

99

1

2

3

4

5

99

1. Na maioria dos aspectos, minha vida é
próxima ao meu ideal.
2. As condições da minha vida são
excelentes.

coisas importantes que quero da vida.
5. Se pudesse viver uma segunda vez, não
mudaria quase nada na minha vida.
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ANEXO D – PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA COM SERES
HUMANOS
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