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0 mote da reflexao ... 

0 Conceito de qualidade de vida (que da o mote a reflexao no ambito 
deste painel) e multidimensional, impreciso e, por isso mesmo, passive! de 
interpreta<;:6es muito diversas. Ao analisarmos os factores que permitem definir 
os padroes de qualidade de vida, temos de considerar as suas componentes 
materiais e objectivas, de quantifica<;:ao e mensura<;:ao relativamente simples, e 
as suas componentes emocionais e subjectivas, singulares na sua essencia e, por 
consequencia, dificeis de avaliar. E sobre esta componente subjectiva, alicer<;:ada 
na inconstancia das emo<;:6es e das percep<;:6es individuais da realidade, que me 
proponho reflectir. 

A qualidade de vida na velhice, tal como em qualquer outra etapa da 
nossa trajectoria de vida, e fortemente influenciada pela forma como inter
agimos com os outros e pela percep<;:ao que temos do nosso papel nas redes 
relacionais a que pertencemos ou a que desejariamos pertencer. Nao raras ve
zes, a institucionaliza<;:ao interfere na configura<;:ao e na dinamica dessas redes, 
podendo comprometer a inser<;:ao do idoso nas mesmas. Os processos de 
desvincula<;:ao e de ruptura trazem, frequentemente, a solidao e esta, por sua 
vez, contribui para uma percep<;:ao negativa da qualidade de vida. 

Pm·que a solidao e uma constante no discurso das pessoas idosas institu
cionalizadas, porque esse sentimento decorre, em grande medida, da progres
siva ou da subita ausencia das pessoas proximas, e pm·que este e um congresso 
de Servi<;:o Social, proponho-me reflectir sobre o papel dos assistentes sociais na 
defini<;:ao de estrategias de articula<;:ao entre as familias e as institui<;:6es que 
acolhem pessoas idosas. 

A minha preocupa<;:ao e aproximar a reflexao teorica da pratica profissio
nal, ainda que algumas das propostas que apresento possam parecer desade
quadas a certas realidades sociais e institucionais e precisem de ser ajustadas. 
Que me perdoem os colegas, que estao no terreno e que conhecem melhor as 
complexidades e as perplexidades da interven<;:ao, pelas pinceladas de idea
lismo contidas nas minhas palavras. 
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Sobre a solidao ... 

A solidao, apesar de ser altamente influenciada por factores sociais, e uma 
experiencia essencialmente individual e subjectiva, uma vez que cada urn a 
sente ao seu modo e !he atribui diferentes significados. 

Uma pessoa que viva sozinha pode nao experimentar qualquer sentimento de 
solidao e sentir-se plenamente integrada nas suas redes relacionais; enquanto que 
outra, que viva corn a familia ou mesmo em institui<;ao, pode sentir-se completa
mente exclufda de qualquer rede relacional e esquecida pelos que a rodeiam. 

Assim, a solidao prende-se corn a ausencia, real ou imaginada, de la<;os/vfn
culos que ligam as pessoas aos "outros" significativos. Como refere Jose Ma
chado Pais "a solidao traduz-se num desencontro corn o outro, nalguns cas os 
consigo mesmo." (2006: 19). 

Numa pesquisa que realizou recentemente (Pais, 2006), o autor apercebeu
-se de que as mais inquietantes defini<;6es de solidao chegam dos idosos. Pos
sivelmente pm·que nao havera solidao mais sofrida do que aquela que e por 
eles vivida. Na sua opiniao, o sentido da vida depende do significado que as 
pessoas tern umas para as outras. Se nao houvesse a necessidade do outro nao 
haveria lugar ao isolamento e a solidao, pois ninguem se sente em solidao se 
nao sente a necessidade da presen<;a do outro. Esta e a face mais insuportavel 
da solidao vivida por alguns idosos, ao constatarem que deixaram de ter signi
ficado para os outros. 

0 sentimento de solidao esta, assim, associado a ruptura ou fragiliza<;ao dos 
vinculos sociais. E uma experiencia percebida como desagradavel e negativa, que 
acontece quando ha urn desequilfbrio entre as rela<;6es socials reais e as rela<;6es 
sociais desejadas ou quando as redes socials ficam deficitarias ou sao percebidas 
como deficitarias do ponto de vista quantitativo e qualitativo. "Podemos escolher 
o isolamento, mas nao escolhemos nunca a solidao, porque esta e sofrimento, 
sinal de urn desequilfbrio na rela<;ao organismo/meio." (Pitaud, 2004:50) 

Essas rupturas e a falta de oportunidades de interac<;ao que daf decorre, 
podem estar relacionadas, entre outros, corn: 
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factores objectivos e/ou materiais como a distancia geografica que sepa
ra as pessoas de potenciais espa<;os e agentes de interac<;ao, factor de 
extrema relevancia para os idosos que residem em zonas desertificadas; 
os problemas de sat1de e as dificuldades de mobilidade, que impossibi
litam as pessoas de sair de casa e, logo, reduzem as suas possibilidades 
de interac<;ao; ou os baixos rendimentos, que inviabilizam o acesso a 
bens e servi<;os que facilitariam a integra<;ao social (dificuldade de reali
zar viagens, de aceder a espa<;os culturais, etc.). 

- factores sociais e relacionals como os conflitos com pessoas da familia 
ou corn amigos, que propiciam o distanciamento afectivo; o afastamento 
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do mercado de trabalho (reforma), que esta, muito frequentemente, li
gado a uma diminui<;iio substancial da rede de rela<;6es e das oportuni
dades de convivio; a perda de pessoas pr6ximas, muito comum nesta 
etapa da traject6ria de vida; entre muitos outros factores. 

Mas nao e facto de estarmos em espa<;os muito povoados que nos faz 
sentir menos s6s. E necessario que as pessoas que nos rodeiam sejam significa
tivas, que se tenham criado afinidades mutuas, e e necessario que os espa<;os de 
vida nos sejam familiares, reconhecidos como nossos. 

0 recurso aos equipamentos sociais pode ser uma forma de atenuar os 
efeitos do isolamento, nomeadamente a falta de seguran<;a, de cuidados ou de 
convivio, contudo, nem sempre contribui para a diminui<;ao do sentimento de 
solidao, podendo ate acentua-lo. 0 facto das pessoas sairem dos contextos de 
vida que lhe sao familiares leva a rupturas que podem ser dramaticas. Convem 
nao ignorar que, para alem dos la<;os interpessoais, tambem se criam la<;os corn 
os objectos e corn os espa<;os, sendo que alguns nos dao conforto e garantem a 
continuidade e a estabilidade tao essenciais ao bem-estar individual. Por outro 
lado, para o idoso, a institucionaliza<;ao pode representar a rejei<;ao e o des
comprometimento da familia, fazendo-o sentir-se indesejado e agravando o 
sentimento de abandono. 

Sobre a institucionaliza<;ao ... 

0 fen6meno do envelhecimento demografico coloca as sociedades ociden
tais perante urn conjunto de dilemas de dificil resolu<;ao. Face as actuais condi
<;6es sociais, econ6micas e culturais, a institucionaliza<;iio surge para muitas 
pessoas idosas e para as suas familias como uma inevitabilidade. Mas sera que 
a institucionaliza<;iio se constitui sempre como uma boa solu<;ao para a resolu
<;iio dos problemas identificados? Ate que ponto esta op<;iio podera contribuir 
para excluir as pessoas idosas dos contextos sociais em que se movimentavam? 
Quais as estrategias que os profissionais sociais podem adoptar para compreen
der esta realidade e para evitar ou diminuir possiveis processos de exclusao e 
de isolamento social? Qual o papel que a articula<;ao corn as familias assume na 
interven<;ao dos profissionais? 

Face a crescente procura das institui<;oes de acolhimento, o que fazer? 

Por muito que as institui<;oes que acolhem pessoas idosas tenham evoluido 
qualitativamente, por muito que queiramos contrariar as imagens depreciativas 
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que· se enraizaram no senso comum, inventando novos nomes para os equipa
mentos existentes, a institucionalizac;:ao sera sempre urn processo complexo e 
ambivalente, que resulta de escolhas dificeis e que, corn alguma frequencia, 
compromete as relac;:6es sociais e os sentimentos de pertenc;:a. 

E inegavel que muitas pessoas encontram nos Lares a resposta para mui
tos dos seus problemas: desfrutam do conforto que nunca tiveram, usufruem 
de cuidados que nao teriam ao permanecer em casa, sentem a seguranc;:a de urn 
acompanhamento especializado e contfnuo, mas tambem sao muitos os que, a 
par de tudo isto, sentem que foram arrancados das suas vidas e coagidos a 
aceitar urn destino que nao escolheram, mas que lhes e apresentado como a 
{mica alternativa. 

Entao, face a uma realidade que nos mostra que muitas famflias continua
rao a recorrer aos lares para assegurarem os cuidados aos seus elementos mais 
idosos, ha que analisar cada situac;:ao corn responsabilidade e humanidade e 
intcrvir de forma a minimizar os seus efeitos negativos. Para tal, e imperioso 
que consideremos dois pressupostos: 
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- 0 primeiro prende-se corn o que acabei de referir e reforc;:a a ideia de 
que a institucionalizac;:ao e, quase sempre, urn processo complexo e 
constrangedor para as pessoas nele envolvidas e que, assim sendo, os 
varios agentes institucionais tern de dar toda a atenc;:ao a pessoa que e 
acolhida e aos seus familiares. 0 internamento nao pode ser encarado 
de animo !eve, como se de urn banal acontecimento de vida se tratasse. 
Desta forma, o acolhimento deve ser planeado e conduzido corn muito 
cuidado e nunca deixado ao acaso ou nas maos de pessoas que nao tern 
qualquer tipo de formac;:ao ou sensibilidade para o assunto. E importan
te que a tarefa de "acolher o idoso" seja marcada na agenda dos tecni
cos como urn compromisso importante, ao qual nao devem faltar e para 
o qual devem reservar urn "tempo de qualidade". Acolher nao se pode 
limitar a assinatura de urn conjunto de documentos ou a explicar todos 
os procedimentos, regras e normas que devem ser respeitados por am
bas as partes; acolher tern de ser urn tempo dedicado especialmente ao 
idoso. Urn tempo para o ouvir, para esclarecer as suas d{lvidas, para o 
acompanhar e para estar atento as suas manifestac;:6es mais subtis. 

0 segundo pressuposto e 0 de que 0 papel da familia e dos amigos e 
fundamental para que o processo de adaptac;:ao e de integrac;:ao se fac;:a 
sem riscos para o bem-estar e para o equilibrio do idoso. Esta premissa 
pressup6e que se desenvolva urn trabalho de articulac;:ao corn as pessoas 
que fazem parte do universo relacional do idoso de modo a que as teias 
nao se rompam definitivamente. 
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Entao, o que e preciso analisar seriamente para perceber a escassez de 
envolvimento das familias e para estimular a sua presen~a nas institui~6es? 

- Conhecer bem as familias e tentar identificar as limita<;oes que enfren
tam para dedicar tempo ao seu idoso, os factores de resistencia ao seu 
envolvimento ea importancia que atribuem ao mesmo. As pessoas nao 
se afastam necessariamente porque querem, por vezes, e dificil conciliar 
as exigencias e as solicita<;oes presentes em todas as esferas em que se 
movimentam e precisam que sejam criadas as condit;oes para que ve
nham a instituit;ao; 
Conhecer bem o idoso e o seu percurso de vida para compreender a 
importancia que este atribui a relat;ao com a familia, para conhecer os 
contornos das interact;oes, as cumplicidades e os possiveis focos de 
conflitualidade. Nem sempre a ausencia da familia se deve a falta de 
interesse ou a desumanidade dos seus elementos, por vezes, existem 
episodios na trajectoria comum que justificam ou ajudam a entender 
esse afastamento; 
Conhecer bem a instituit;ao e os factores que podem potenciar ou difi
cultar o envolvin1ento das familias, pois nem sempre as instituit;oes 
estao receptivas a presen<;a das mesmas ou desenvolvem as estrah~gias 
necessaxias a estimulat;ao dessa present;a. 

E, pm·tanto, necessaria fazer um estudo cuidadoso que conduza a elabora
t;ao de um bom diagnostico da situat;ao, para, em funt;ao da especificidade e da 
singularidade de cada trajectoria individual e de cada dinamica familiar, se 
possam delinear estrategias de intervent;ao. 

Que estrategias de interven~ao podem ser implementadas? 1 

Uma das funt;oes essenciais dos assistentes sociais, em sociedades que se 
alicer<;am em teias de relat;6es cada vez mais rarefeitas, e a de prevenir proces
sos de desvinculat;ao e de reconstruir/restabelecer vinculos sociais. 0 nosso 
trabalho perderia algum sentido se as redes sociais e familiares tivessem capa
cidade, em auto-regula<;:ao, de ultrapassar todas as suas tensoes e aglutinar 
todos os seus elementos em ton1o de causas comuns que, ainda assim, respei
tassem as vontades e as necessidades individuais. Mas, em grande parte dos 

1 Este e um mero exercicio de reflexao que nao pretende ser exaustivo e que nao 
decorre de qualquer estudo empirico sobre a realidade social. E ainda um exercicio que nao 
ignora os esfon;os feitos pelos tecnicos sociais no seu quotidiano profissional e que reconhe
ce as limita<;:oes que se colocam a prossecw;ao de algumas das ideias apresentadas. 
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casos, nao e isso que acontece. As tens6es sao diffceis de gerir, os interesses dos 
varios intervenientes sao muito diversos, os antagonismos podem ser 
impeditivos do dialogo e os consensos sao diffceis de alcant;:ar. 

E no reconhecimento de que esta incapacidade das redes para encontra
rem formas de resolut;:ao dos seus problemas se reflecte no bem-estar dos mais 
velhos, que a intervent;:ao dos tecnicos sociais ganha sentido. Esta intervent;:ao 
pode estruturar-se em torno de varias estrategias: 
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- Estrategias de informa~Zio e sensibiliza~Zio sobre o impacto que a opt;:ao da 
institucionalizat;:ao pode ter para o bem-estar psicol6gico e emocional 
do individuo, uma vez que nem sempre os familiares e os amigos estao 
atentos ou despertos para as reais implicat;:6es deste acontecimento. 
E necessaria levar as pessoas a pensar sobre o assunto e alerta-las para a 
essencialidade da sua present;:a e da manutent;:ao ou refort;:o dos lat;:os 
existentes. 

- Estrategias de negocia~Zio que permitam delinear modalidades de articula
t;:ao entre as familias e a instituit;:ao. Cada familia tern os seus recursos, 
as suas dificuldades, as suas "manhas" e e preciso saber quem esta 
disponivel para fazer urn maior acompanhamento ao idoso. Este e, tal
vez, urn dos trabalhos mais demorados e mais dificeis de concretizar, 
pois implica conhecer bem a rede familiar, entrar em contacto corn os 
seus varios elementos e facilitar a articulat;:ao entre eles. Passa por aju
dar as pessoas a reflectir sobre a sua vontade e sobre as suas possibili
dades de envolvimento no quotidiano do idoso (sem emitir juizos va
lorativos acerca das posit;:6es assumidas), por ajudar a identificar 
constrangimentos e a potenciar recursos, por atenuar a sobrecarga de 
alguns elementos da rede e a desmobilizat;:ao dos restantes, por mobili
zar sinergias no sentido de uma partilha de responsabilidades. 

- Estrategias de sedu~Zio que lembrem a familia e aos amigos que sao fun
damentais na vida do idoso e que a instituit;:ao esta receptiva a sua pre
sent;:a. Podemos estimular o idoso a presentear as pessoas mais pr6xi
mas corn pequenas lembrant;:as, enviar convites personalizados, 
criativos e apelativos para as festas e datas especiais, enviar postais de 
Natal ou de aniversario, entre outros ... 

- Estrategias de facilita~Zio que promovam a vinda das familias a instituit;:ao 
e criem condit;:6es para que estas se sintam confortaveis e bem acolhi
das. E importante ter urn horario de visitas o mais alargado possivet 
espat;:os acolhedores e apraziveis, onde as pessoas se sintam conforta
veis e possam conversar corn alguma privacidade. E necessaria, tam
bem, facilitar os contactos por todos os meios: telefone, carta, internet ... 
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Estrategias de confrontafiiD, quando todas as outras falharam e os tecnicos 
se apercebem que os familiares se afastam e se desinteressam. Nao falo 
de uma confronta<;ao hostil e culpabilizadora, mas e sempre possivel 
telefonar para lembrar que ja nao vem ha algum tempo, alertando para 
as implica<;6es negativas da sua ausencia. 

Nota conclusiva 

Havera sempre idosos largados e esquecidos nas institui<;6cs; havera sem
pre familias que nao estao receptivas aos nossos esfor<;os e as nossas propostas; 
havera sempre institui<;6es que nao cumprem o seu dever de acolher e apoiar, 
respeitando a dignidade do individuo; havera sempre dirigentes que nao reco
nhecem a importancia do trabalho de acolhimento e de acompanhamento das 
pessoas que residem nos lares; havera sempre profissionais que nao assumem 
que trabalham corn pessoas que vivem situa<;6es de vulnerabilidade e de fragi
lidade, porque vem a sua autonomia e a sua capacidade de decisao comprome
tidas ou pm·que perderam as referencias que os orientaram ao longo da vida. 
As dificuldades estarao sempre presentes no quotidiano de quem se prop6e 
fazer urn trabalho de qualidade, e, por isso, nao deverao ser desculpa para 
baixar os bra<;os e nada fazer, corn o argumento de que mais ninguem se preo
cupa ou de que e tao mais facil manter tudo como esta. 

Enquanto profissionais responsaveis e conscienciosos devemos estudar 
cada situa<;ao corn a aten<;ao que merece e desenhar estrategias que permitam 
atenuar o isolamento das pessoas que vivem nos lares. Conhecedores dos obs
taculos e dos entraves mais facilmente os conseguirem ultrapassar ou, pelo 
menos, minimizar. 

Como dizia o poeta: 

"(. .. ) Pedras no caminho? ... GuaJ-do-as todas, um dia vou construir um castelo ... " 
fERNANDO PESSOA 
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