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Resumo 

  

 O presente estudo, de caráter eminentemente exploratório, debruçou-se sob a 

compreensão da experiência de institucionalização do idoso a partir da análise dos 

discursos e dos significados que os mesmos atribuíam à vivência desta transição. Com o 

intuito de perceber a forma como os idosos percecionam o fenómeno, a investigação 

procurou obter um conhecimento global e, simultaneamente, idiossincrático do processo, 

incidindo a exploração discursiva sobre: (a) o momento da pré-institucionalização; (b) o 

início do processo; (c) a manutenção dos relacionamentos prévios; (d) a criação de novas 

redes de contacto; (e) e ajustamento a esta nova etapa. 

A partir de uma metodologia qualitativa, recolheram-se os dados através da 

realização de entrevistas a dez participantes idosos, institucionalizados num lar da região 

do Alto Minho. As principais conclusões deste estudo revelam que compreender o 

ajustamento do idoso ao contexto implica que se analise o processo como um todo, e não 

fragmentado (e.g. os motivos, relacionamentos interpessoais) atendendo à relação dinâmica 

existente, subjetiva e intimamente conectada com a história desenvolvimental de cada um. 

Na sua globalidade, os resultados obtidos, apontam: (a) para uma associação do 

processo de transição como uma experiência de perdas; (b) as redes de suporte mais 

importantes para os sujeitos são as relações familiares e as estabelecidas com os 

funcionários/colaboradores da instituição; (c) os fatores mais relevantes que permitiram ao 

idoso ultrapassarem as dificuldades no processo da transição foram: (i) a perceção de 

controlo na tomada de decisão na institucionalização (ii) e as variáveis intraindividuais 

(centradas no self e nas estratégias de coping) como a capacidade de gestão emocional, a 

racionalização da decisão e o recurso a comportamentos de ajustamento à nova realidade. 

  

 

Palavras Chave: Idosos; Institucionalização; lar; transição; vivências; significados. 
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Abstract 

 

 There sent study, of an eminently exploratory nature, focused in understanding the 

experience of institutionalisation of the elderly person, based on speech analyses and 

exploring the meanings these subjects attributed to experiencing this transition. To better 

comprehend the way the elderly perceive this phenomenon, the research aimed to obtain a 

global and, at the same time, idiosyncratic apperception of this process, focusing the 

exploration of discourse on (a) the phase preceding institutionalisation; (b) the beginning 

of the process; (c) the maintenance of previous relationships; (d) the creation of new social 

networks; and (e) the adjustment to this new stage.  

Through a qualitative methodology, the data was gathered via ten interviews to elderly 

participants, institutionalised in a nursing home in the Alto Minho region. The main 

conclusions of this study reveal that understanding the elderly individuals' adjustment to 

the context demands the process to be understood in its whole, and not as fragmented (e.g. 

the motives, interpersonal relationships) tending to the dynamics at place, subjectively and 

intimately connected to each person's de drop mental history. 

 In its totality, the results obtained point to:(a) an apperception of the transitional 

process as an experience of losses; (b) the support networks the subjects regard as most 

important are the familial relationships, along with those established with the institution's 

employees and collaborators; (c) the most relevant factors for the overcoming of the 

obstacles in the transitional process were: (i) the perception of control in the decision to be 

institutionalised, (ii) the intraindividual variables (centred on the self and coping strategies) 

including the ability to cope with emotions, the rationalisation of the decision and the 

resort to adjustment behaviours to the new reality. 

 

 

Keywords: elderly; institutionalisation; nursing home; transition; experience; 

meanings 

 

 

 

 



 

v 

 

Resumé  

 

 La présente étude, exploratoire éminemment, il axé sur la compréhension de 

l'expérience de l'institutionnalisation des personnes âgées de l'analyse des discours et des 

significations qu'ils attribuent à l'expérience de cette transition. Afin de comprendre 

comment les personnes âgées perçoivent le phénomène, l'enquête a cherché une 

connaissance globale et, simultanément, processus idiosyncrasique, mettant l'accent sur 

l'exploitation discursive: (a) sur le moment de pré-institutionnalisation; (b) l'ouverture de la 

procédure; (c) le maintien des relations précédentes; (d) la création de nouveaux réseaux de 

contact; (e) et l'adaptation à cette nouvelle étape. 

 En se basant sur une méthodologie qualitative, des données ont été rassemblées  en 

effectuant des entretiens à un groupe de dix personnes âgées institutionnalisées dans une 

maison de retraite dans la région de Minho. Les résultats obtenus révèlent que la 

compréhension du fait que la personne âgée  se sent satisfaite ou pas dans le nouveau 

contexte de vie, implique l’analyse du processus dans son ensemble (i.e. les motifs, 

relations interpersonnelles) par rapport à la relation dynamique existante, subjective et 

intimement liée à l´histoire du développement personnel. 

 Dans l'ensemble, les résultats obtenus, point: (a) pour une association de la 

transition comme une expérience de perte ; réseaux (b) un  plus important pour les gars 

sont des relations familiales et celles établies avec le les employés de l'institution ; (c) les 

facteurs principaux qui ont permis à des personnes âgées surmonter les difficultés dans le 

processus de transition ont été: (i) La perception du contrôle dans le processus décisionnel 

sur l'institutionnalisation, (ii) les variables intra-individuelles (self et stratégies de coping) 

démontrent être fondamentales, notamment au niveau de la capacité de gestion 

émotionnelle, la rationalisation de la décision – ce que soutiendra l’équilibre entre les 

pertes et les gains – et le recours à des comportements d'adaptation à la nouvelle réalité. 

 

 

Mots-clés: Personnes âgées ; Placement en établissement ; maison de retraite ; transition ; 

expériences 
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Introdução 

 A célere evolução tecnológica testemunhada nas sociedades contemporâneas 

provocou profundas mudanças estruturais na constituição da própria pirâmide etária, 

assistindo-se hoje em dia a um claro envelhecimento populacional. Perante este fenômeno, 

as diversas ciências preocupam-se em perceber quais as consequências do envelhecimento, 

conceptualizando-o ao nível das mudanças biológicas, psicológicas, sociais e ecológicas, 

assumindo-se como um processo dinâmico, irreversível, complexo e multifatorial 

(Fontaine, 2000). Ao enquadrar o envelhecimento na sociedade contemporânea, constata-

se que a imagem socialmente difundida está envolta em estereótipos, enraizados nos 

princípios de uma economia capitalista de produção – consumo, segmentando o idoso 

devido a sua passividade dentro deste ciclo. Perante esta situação de vulnerabilidade social, 

as entidades governamentais mundiais preocuparam-se em desenvolver medidas e propor 

desafios às instituições políticas locais de implementar estratégias que protejam e 

promovam a saúde destes cidadãos, incentivando a um “envelhecimento ativo” (OMS, 

2005).  

 Diante deste cenário, a psicologia surge com os seus contributos pela palavra de 

Erik Erikson (1971;1994) e Paul Baltes (1981) concebendo o desenvolvimento como um 

processo contínuo e gradual ao longo de todo o ciclo vital. A forma como cada indivíduo 

se constrói e constrói a sua noção de realidade está intimamente conectada com as 

influências históricas e culturais em que se insere, reconhecendo-se o aumento da 

complexidade estrutural no processo dinâmico de equilíbrio entre as exigências sociais. 

Esta mudança no paradigma acerca do envelhecimento possibilita a compreensão do 

sujeito de modo idiossincrático, analisando-se os idosos como um grupo heterogêneo. 

Neste sentido, também as respostas sociais deverão ser diversificadas de forma a 

conseguirem adaptar-se às diferentes necessidades destes sujeitos. 

 Uma das respostas mais antigas e que provoca a residência integral do idoso num 

novo contexto é a institucionalização num lar de idosos. O aumento do recurso a este apoio 

é provocado não só pelo incremento da população sénior, como também pelas mudanças 

profundas observadas no sistema familiar e nos seus valores, onde a mulher entra no 

mercado de trabalho e deixa de poder assumir o papel de prestadora de cuidados básicos. 

Esta necessidade de prestar cuidados surge por motivos relacionados com a deterioração do 

estado de saúde, isolamento social e/ ou condições socioeconómicas desfavoráveis que 

poderão impulsionar a institucionalização. As investigações acerca dos fatores que 
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influenciam o ajustamento do idoso a esta nova realidade dividem-se entre as influências 

das características pessoais, os relacionamentos interpessoais e as características da 

instituição. Porém, os estudos parecem divergir nas suas conclusões relativamente às 

consequências deste processo, dividindo-se entre efeitos negativos na identidade do idoso e 

na sua qualidade de vida e efeitos positivos relativos à segurança e estabilidade. Estas 

incoerências promovem reflexões acerca deste fenómeno, implicando uma análise holística 

através de um quadro conceptual que conceba a institucionalização como uma transição.  

 Perante esta hipótese, a literatura explorada revela que este fenómeno provoca 

mudanças na vida do idoso, condicionando a visão acerca de si próprio e do mundo, sendo 

importante compreender de que forma é que fatores como a situação, o self, a rede de 

suporte e as estratégias de coping são percecionados pelo idoso perante o processo de 

transição (Schlossberg, Anderson & Goodman, 2012) para um lar de idosos. 

 Todo este cenário foi fonte de motivação para a realização do estudo, não só pelo 

interesse pessoal de conhecer e desenvolver um trabalho de investigação com esta 

população em específico, mas também para compreender como de facto os idosos 

descrevem esta mudança nas suas vidas. Aliada a curiosidade pessoal surgem evidências 

na literatura que sustentam a necessidade de estudos de cariz qualitativo visto que apesar 

de existirem diversos trabalhos nesta área, pouco se focam na experiência única e subjetiva 

desta mudança, relatada na pela voz dos idosos que por ela passaram. 

 O estudo encontra-se dividido em três capítulos fundamentais. O primeiro refere-se 

ao enquadramento conceptual acerca da temática abordada, refletindo sobre o conceito de 

envelhecimento e a forma como o idoso é percecionado na sociedade. Aborda ainda o 

processo de institucionalização, compreendendo os fatores que nele estão envolvidos e de 

que forma pode ser analisado como uma transição. O segundo capítulo é referente à 

proposta do estudo realizado, especificando a metodologia utilizada – qualitativa- os 

processos de seleção da amostra e a forma como os dados foram recolhidos e analisados. O 

último capítulo é composto pela apresentação e discussão dos resultados encontrados, 

expondo-se as conclusões obtidas, assim como as limitações e sugestões de estudos 

futuros. 
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Capítulo 1. Enquadramento Teórico e Concetual 

 

1- O processo de envelhecimento 

 Ao longo do presente capítulo, coloca-se o problema do envelhecimento 

enquadrando-o nas áreas do conhecimento demográfico, sociocultural e da saúde. 

Descreve-se a influência dos estereótipos associados ao envelhecimento nas narrativas dos 

idosos e, por consequência, no seu desenvolvimento; mencionam-se ainda as políticas 

sociais do envelhecimento pelo efeito que as mesmas exercem na intervenção com esta 

população. Finalmente, apresentam-se os fundamentos dos principais modelos teóricos 

acerca do desenvolvimento ao longo da vida. 

1.1) Envelhecimento demográfico 

 O envelhecimento demográfico da população é uma realidade constatável e 

incontornável nas sociedades ocidentalizadas, sendo cada vez mais evidente nos países 

desenvolvidos e implicando consequências profundas ao nível da estrutura das sociedades 

(Barreto, 2002; Coimbra & Brito, 1999). Os avanços tecnológicos e científicos que levam 

ao aumento da esperança de vida, por um lado, e à diminuição da taxa de natalidade, por 

outro, acarretam consigo o incremento da população envelhecida. (Barreto, 2005; Cheng & 

Heller, 2009; Coimbra & Brito, 1999; Fonseca, 2002; Rosa, 1996). Os recentes dados do 

INE relativos aos censos 2011 reforçam as tendências já descritas para a população 

portuguesa: o aumento da população idosa e a redução da população jovem (INE, 2011). 

Comparativamente com 2001 existe: um aumento do índice de envelhecimento da 

população (129 idosos por cada 100 jovens, frente ao índice prévio de 102 idosos por cada 

100 jovens); um aumento da percentagem do grupo etário mais idoso (de 16,4% em 2001 

para cerca de 19% em 2011), aliado a uma diminuição da percentagem do grupo etário 

mais jovem (16% em 2001; 15% em 2011); e um acréscimo do índice de dependência total 

(por cada 100 pessoas ativas, em 2001, havia 48 dependentes; em 2011 esse valor passou 

para 52 dependentes), associado ao aumento do índice de dependência de idosos (de 24 

idosos dependentes por cada 100 pessoas ativas em 2001, para 29 por cada 100 em 2011) 

(INE, 2011). Estima-se que em 2060 a população portuguesa poderá não ter aumentado 

expressivamente, situando-se a estimativa em cerca de 10 milhões de habitantes, ao passo 

que a tendência de envelhecimento demográfico continuará, esboçando-se a estimativa de 
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3 idosos por cada jovem (INE, 2009). Estes dados estão de acordo com as previsões mais 

globais da OMS, que descreve que de 1960 a 2000 assistiu-se a um aumento de 6,9% da 

população mundial com mais de 65 anos, estimando que, em 2050, este valor aumente 

15,6% (WHO, 2006). Quanto à esperança média de vida, era cerca de 63 anos em 1960 

(Barreto, 2002), sendo que hoje em dia se encontra nos 79,2 anos de idade (média entre 

sexos). Prevê-se que, em 2060, o valor aumente para os 85,1 anos de idade – média entre 

sexos (INE, 2011). O envelhecimento populacional é inegável e, tendo em conta todas as 

mudanças biológicas, psicológicas, sociais e culturais emergentes, afigura-se como 

essencial aprofundar os estudos nesta área, para que se possa alcançar uma maior 

compreensão do fenómeno e melhorar as respostas existentes às necessidades dos idosos 

(Barreto, 2005; Osório & Pinto, 2007).´ 

 

1.2) Conceito de envelhecimento  

 Explorar o conceito de envelhecimento implica a adoção de uma visão 

multidimensional, ou seja, que se tenha em conta a relação interdependente entre as 

dimensões biológicas, psicológicas, ecológicas e sociais (Fonseca, 2005), sendo também 

importante frisar que as transformações gerais variam de indivíduo para indivíduo (Paúl, 

1996; Zimerman, 2000). 

 No que toca à dimensão biológica, a literatura – em várias áreas da saúde – aponta 

como evidente a existência de um desgaste natural devido ao avanço da idade, que conduz 

a processos degenerativos múltiplos (Aversi-Ferreira, Rodrigues & Paiva, 2008; Caldas, 

2002 in Jardim et al., 2006) e que por sua vez influenciam o padrão global de saúde, como 

acontece com a mobilidade física e certas valências do funcionamento cognitivo (Fonseca, 

2005). Fernández-Ballesteros (2000) salienta diferenças fundamentais entre as mudanças 

que se devem à passagem natural dos anos (senescência) e as transformações devidas a 

várias doenças que podem ser adquiridas pelo idoso e que poderão levar à senilidade. 

Segundo Argimon e Montes (2004 in Aversi-Ferreira, Rodrigues & Paiva, 2008) existe na 

velhice uma maior tendência para o aparecimento de patologias, descrevendo-se um 

aumento na vulnerabilidade a doenças, das quais se destacam as demências. Zimerman 

(2000) alerta que, apesar do desgaste inevitável, a velhice não constitui uma doença, mas 

antes uma fase na qual o ser humano se torna mais suscetível a adoecer; o que reforça o 

papel do avanço farmacológico e medicinal dos dias de hoje na prevenção e remediação de 

muitas situações patológicas típicas dos idosos.  
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 A dimensão psicológica do envelhecimento, abordada segundo uma lógica de 

desenvolvimento ao longo do ciclo vital, remete para uma visão do funcionamento 

psicológico influenciada pela plasticidade intra-individual, que potencia a capacidade 

adaptativa de cada um (Fonseca, 2005). Este autor esclarece que os vários fenómenos de 

cariz psicológico tais como as reações emocionais, a personalidade, a memória e a 

cognição e até mesmo os estilos de relação interpessoal, quando estudados à luz do 

processo de envelhecimento, devem ser relacionados com a forma diferenciada como 

funciona a plasticidade, tendo em conta os vários acontecimentos de vida e a 

equifinalidade de cada sujeito.  

 A dimensão ecológica, descrita por Fonseca (2005), explora a relação pessoa-

ambiente, descrevendo-a como uma interação contínua que não se interrompe devido à 

velhice, mas que apenas se altera. 

 Finalmente, a dimensão sociocultural enfatiza a influência inegável na forma como 

em cada cultura se perspetiva e vivencia o envelhecimento, encontrando-se a este nível um 

claro distanciamento entre as culturas orientais e ocidentais (Paúl, 1996). De uma forma 

geral, as teorias sociais sobre o envelhecimento remetem para as consequências das 

mudanças/trocas de papéis sociais decorrentes do processo de envelhecimento, 

nomeadamente na família, no trabalho e na comunidade (Cabanas, 1999 cit in Cerqueira, 

2010). 

 Compreende-se então o envelhecimento como um fenómeno dinâmico, irreversível, 

complexo e multifatorial (Fontaine, 2000), que ocorre pela interação entre causas 

endógenas intrínsecas à longevidade de cada espécie e causas exógenas associadas aos 

comportamentos e interações do indivíduo com o ambiente (Fontaine, 2000; Neri e 

Yassuda, 2004). Torna-se  necessária a distinção entre o envelhecimento e a doença, tendo 

em vista três padrões principais: o envelhecimento normal, o patológico e o saudável 

(Fernández-Ballesteros, 2000; Fontaine, 2000). O primeiro descreve o envelhecimento 

como a ausência de patologias psicológicas ou físicas, garantindo os níveis de qualidade de 

vida e de autonomia que sustenham um envelhecimento minimamente “funcional”. O 

segundo refere-se a um envelhecimento caracterizado por diversas patologias e fatores 

stressantes que poderão conduzir a um decréscimo da qualidade de vida e, 

consequentemente, a uma morte prematura. Por último, o envelhecimento saudável e 

satisfatório associa um bom funcionamento cognitivo e físico à baixa probabilidade de 
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doença e incapacidade, permitindo que o sujeito se comprometa ativamente e se 

responsabilize pela própria vida (Fernández- Ballesteros, 2000). 

1.3) Estereótipos associados 

 Consistindo o envelhecimento num fenómeno biológico e psicológico universal, o 

mesmo é passível de ser associado a conotações negativas e positivas, determinadas pelo 

ambiente cultural (Brink, 2001). É, também, através da análise destas conotações que se 

compreende como é vivido o envelhecimento num dado contexto, nomeadamente em 

Portugal – não apenas pelos próprios idosos, como pelas outras faixas da pirâmide etária. 

 Associa-se ao idoso uma imagem social depreciativa, que julga os cidadãos 

envelhecidos como incapazes, dependentes, conservadores, passivos, tristes, sozinhos e 

física e cognitivamente deteriorados, e que os reúne num grupo homogéneo (Fernández-

Ballesteros, 2000; Fonseca 2005; Magalhães, Fernandes, Antão & Anes, 2010; Paúl, 1996; 

Pereira, 2002; Rossel, Herrera & Rico, 2007). Estes estereótipos levam a que as 

singularidades de cada sujeito sejam diminuídas em prol de uma igualização dos idosos, 

sendo ignoradas as características individuais que conduzem a diferentes formas de encarar 

o envelhecimento (Tortosa & Motte, 2002 cit in Magalhães, Fernandes, Antão & Anes, 

2010). O estigma é amplamente justificado pelas características de uma sociedade 

industrializada, ou pós-revolução industrial, onde os princípios do capitalismo assumem a 

necessidade constante de consumo e se tem em conta uma lógica do ciclo do ser humano 

como produtor e consumidor (Cerqueira, 2010; Jardim et al., 2006). Assim, a população 

torna-se fortemente segregada por grupos etários, valorizando-se exacerbadamente a 

imagem e o simbolismo da juventude – ativa e produtora – por oposição ao idoso, passivo 

e estagnado (Alves e Novo, 2006; Cerqueira, 2010).  

 É então relevante explorar o conceito de idadismo (ageism) que, como definiu 

Robert Bulter em 1969, se caracteriza pela discriminação sistemática e estereótipos sociais 

de um grupo baseado na idade (Magalhães, Fernandes, Antão & Anes, 2010). Cerqueira 

(2010) analisa exaustivamente o idadismo associado aos idosos e afirma que, sejam 

negativas ou positivas, estas atitudes, crenças e comportamentos modelam a forma como 

os idosos vivem o seu dia-a-dia, sendo que o padrão verificado para cada caso é passível de 

provocar consequências para o bem-estar do idoso – impulsionando a passividade social, 

reduzindo a autoestima e reforçando o sentimento de inatividade e perda de controlo. Ao 

afetar de forma tão marcada a identidade do idoso (Roncon & Menezes, 1993) estes 
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estereótipos podem ser traduzidos não só pelas atitudes de exclusão, como também por 

atitudes de autoexclusão (Cerqueira, 2010; Fernández- Ballesteros, 1993 cit in Rossel; 

Herrera & Rico 2007) que levam o idoso a aceitar e a conservar os estereótipos 

reproduzidos pela sociedade, tornando-se ele mesmo passivo e dependente (Fonseca, 

2005). Estas formas de discriminação são observadas não só a nível pessoal como também 

a nível institucional (Magalhães, Fernandes, Antão & Anes, 2010) principalmente em áreas 

da saúde e serviços comunitários como resultado de políticas institucionais (Antão & Anes, 

2010; Fernández- Ballesteros, 1993 cit in Rossel, Herrera & Rico, 2007; Magalhães, 

Fernandes, 2010). Com o objetivo de compreender a prevalência do idadismo em Portugal, 

Alves e Novo (2006) realizaram um estudo com idosos, no qual concluíram que uma parte 

significativa destes já tinha sido vítima de idadismo. Os autores relatam que, segundo os 

idosos inquiridos, grande parte do preconceito centrava-se na atribuição de défices na área 

da audição e da compreensão verbal aos mesmos, sendo ignoradas as suas opiniões.  

 Contrapondo esta imagem negativa do envelhecimento, a OMS lança em 2002 um 

documento de “combate” aos estereótipos e preconceitos dirigidos aos idosos, que realça a 

ideia de que se pode construir um “envelhecimento ativo”(OMS, 2005) – tornado possível 

através do “processo de otimização das oportunidades de saúde, participação e segurança, 

com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais 

velhas” (OMS, 2005, p.13). No mesmo documento, é proposto que as pessoas continuem 

ativas nas várias áreas das suas vidas e mantenham um papel ativo socialmente, 

politicamente, economicamente e culturalmente, conservando ao máximo a sua autonomia 

e independência face aos constrangimentos naturais da senescência.  

 Ao devolver ao sujeito idoso (e à sua família) a responsabilidade e o controlo sobre a 

sua vida, permite-se e incentiva-se ao planeamento e preparação para o processo de 

envelhecimento. É de referir que as políticas de envelhecimento ativo são menos 

dispendiosas para os governos, pois conseguem reduzir custos financeiros apostando numa 

lógica preventiva ao invés de uma remediativa.  

 Ao longo de todo o documento definem-se os fatores determinantes para um 

envelhecimento ativo, descrevem-se os grandes desafios para uma população em 

envelhecimento e desenha-se uma resposta a estas necessidades, assumindo que o 

envelhecimento ativo depende em grande parte de três pilares fundamentais: a saúde, a 

segurança e a participação. As considerações finais deste documento alertam que, caso não 

sejam exercidas estratégias políticas locais, nacionais e globais, todas as suas 
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recomendações serão de pouca utilidade, e reconhece a improrrogabilidade das 

intervenções relativas ao envelhecimento. 

1.4) Políticas sociais de envelhecimento  

 “A expansão do envelhecer não é um problema. É sim uma das maiores conquistas da 

humanidade. O que é necessário é que se tracem políticas ajustadas para o envelhecer 

são, autónomo, ativo e plenamente integrado.” Kofi Annan, II Assembleia Mundial sobre 

o Envelhecimento (2002) 

 

 Tal como já foi referido, o envelhecimento demográfico provoca, direta e 

indiretamente, mudança nos modelos económicos vigentes na sociedade (Capucha, 2005). 

As políticas europeias, em geral, traçaram as grandes metas para que, ao assumir as novas 

necessidades da população envelhecida, se incite à promoção de valores como a dignidade 

e a segurança e se implemente a participação ativa dos idosos na vida da sociedade, tendo 

em conta os seus legítimos direitos (ONU, 2003).  

 A CEE pede aos governos que sustentem as economias dos seus países, partindo do 

pressuposto que ao equilibrar a população ativa e a população reformada, não se exerça 

uma sobrecarga excessiva na primeira e se mantenha os níveis de prestações adequadas 

para a segunda (CEE, 2002 in Capucha, 2005). Para que seja possível garantir a 

manutenção adequada dos níveis de prestações para idosos, há um conjunto de medidas 

sociopolíticas orientadas especificamente para “enfrentar” o envelhecimento, designadas 

de politicas de velhice, que, tal como defende Fernandes (1997) são um “conjunto de 

intervenções públicas, ou ações coletivas, cujo objetivo consiste em estruturar de forma 

explícita ou implícita as relações entre a velhice e a sociedade” (p.18).  

Explicitamente, no que concerne as medidas que visam atingir fins específicos, 

existem dois tipos: umas focalizadas na proteção e promoção do cuidado e da saúde, e 

outras centralizadas na promoção do envelhecimento participativo (Carvalho, 2006; OMS, 

2005; Osório & Pinto, 2007). As medidas implícitas debruçam-se sobre ações tomadas 

noutros âmbitos da política social que beneficiem os cidadãos mais envelhecidos, como é o 

caso de descontos em passes ou noutras situações sociais (Saraceno e Naldini, 2004 cit in 

Carvalho, 2006).  

Partindo desta necessidade emergente e clara de medidas políticas que ajustem o 

envelhecimento à sociedade, a União Europeia designou 2012 como o Ano Europeu do 
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Envelhecimento Ativo e da Solidariedade entre Gerações (CE, 2010) e definiu, como 

objetivos principais: sensibilizar a opinião pública sobre o valor do envelhecimento ativo, 

relatando o seu contributo para a sociedade e economia vigente; promover debates e 

conferências entre os estados membros com o objetivo principal de delinear políticas mais 

eficazes na área, através da troca de práticas exercidas em cada país; e criar um quadro de 

compromisso e ações concretas, permitindo que cada país se possa guiar e a partir daqui 

objetivar projetos e concretizá-los (CE, 2010). É enfatizada a necessidade de que, em todas 

estas políticas, estejam implícitos princípios da solidariedade intergeracional como a base 

necessária para que as mesmas surtam efeito, pois só desta forma se poderá provocar a 

mudança dos estereótipos associados à terceira idade, e reconstruir de uma forma positiva a 

visão de uma condição que atingirá grande parte dos cidadãos jovens e adultos da 

sociedade (Martins & Santos, 2008). 

 

1.5) Teorias e modelos teóricos do desenvolvimento ao longo da vida  

1.5.1) Teoria psicossocial de Erikson 

 “Só aquele que de alguma forma tem cuidado de coisas e pessoas e se tem 

adaptado aos triunfos e desilusões inerentes à sua condição de criador de outros seres 

humanos e gerador de produtos e ideias, só nele pode amadurecer o fruto dessas sete 

etapas. Não conheço melhor termo para isso do que integridade do eu” 

 (Erik H. Erikson, 1971, p.247) 

  

 Reconhecido como um dos pioneiros no conceito do desenvolvimento da 

identidade ao longo do ciclo vital, Erik Erikson (1971; 1985) desenhou uma teoria 

amplamente reconhecida e divulgada no seio da comunidade científica, na qual descreve o 

desenvolvimento humano como uma unidade, determinada pela interação dinâmica entre a 

maturação e as pressões ambientais. Emergente da teoria psicossexual de Freud, a teoria 

psicossocial de Erikson alerta para a importância da cultura no desenvolvimento da 

identidade, tendo em conta o contexto histórico em que o sujeito se encontra e a vasta 

influência do mesmo na identidade individual e cultural (Erikson, 1971). O modelo 

psicossocial organiza-se em oito estádios – Confiança básica vs. Desconfiança básica, 

Autonomia vs. Vergonha e dúvida, Iniciativa vs. Culpa, Indústria vs. Inferioridade, 

Identidade vs. Confusão da identidade, Intimidade vs. Isolamento, Generatividade vs. 
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Estagnação e Identidade do Eu vs. Desespero (Erikson, 1971) – dos quais serão focados 

apenas os dois últimos (nos quais se circunscreve o presente estudo). Assim, ao descrever o 

desenvolvimento humano por estádios, Erikson analisa a interação entre os instintos inatos 

e exigências sociais, sendo que, à medida que o sujeito se desenvolve, a sociedade vai 

propondo novas exigências, cada vez mais complexas, às quais o sujeito se deve adaptar 

(Erikson, 1971). São nestas exigências que reside um dos conceitos fulcrais da teoria 

epigenética: o conceito de crise ou conflito. Considerado como o motor que potencia a 

passagem de um estádio para o outro e, consequentemente, o desenvolvimento da 

identidade, o conflito proporcionado pelas tarefas desenvolvimentais típicas promove no 

indivíduo um desenvolvimento psicossocial, que depende da interação entre a 

personalidade do individuo e o meio envolvente. Cada crise caracteriza-se por tensões 

opostas, revistas num continuum, sendo que a sua resolução parte de uma possibilidade 

mais “positiva” até à uma possibilidade mais “negativa”. Apesar das consequências 

negativas proporcionadas por uma deliberação mais negativa de uma tarefa 

desenvolvimental, é necessário ter em conta que as tarefas poderão ressurgir e ser 

resolvidas posteriormente. Desta forma, mesmo após a resolução de um conflito, o sujeito 

deve estar constantemente a rever a integração que fez dessa etapa, à luz das etapas 

seguintes.  

 É na resolução de cada estádio desenvolvimental que a identidade pessoal do 

indivíduo se vai construindo gradualmente, culminando num “total” do desenvolvimento 

epigenético no oitavo estádio - Integridade do Self vs. Desespero (Erikson, 1971). Nesta 

etapa o indivíduo balanceia a sua vida entre os objetivos propostos e os realmente 

atingidos, reflete sobre os triunfos e os fracassos e incorpora as memórias e as experiências 

significativas sobre si próprio e o mundo que o rodeia. Ao percecionar o seu final de vida 

demasiado próximo, o medo da morte torna-se muitas vezes eminente, podendo conduzir 

rapidamente ao desespero – fruto de uma visão retrospetiva de uma vida desprovida de 

sentido (Erikson, 1971; Paúl, 1996; Rossell, Herrera & Rico, 2004), acompanhada de 

sentimentos de desgosto direcionados não só para os outros, como também para o próprio 

indivíduo. Segundo Erikson (1971), apenas integrando e aceitando as experiências e 

decisões tomadas ao longo do percurso vital, adaptando as vitórias e derrotas, e deixando 

um legado de investimento se poderá alcançar a integridade do self, sendo que este sentido 

de integridade parte da resolução mais positiva de cada estádio desenvolvimental. A 

integridade do self  leva à emergência da sabedoria enquanto atributo da maturidade e da 
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terceira idade. Descrito como um conceito complexo e multidimensional, a sabedoria 

engloba não só aspetos cognitivos, como aspetos afetivos e conativos, e é desenvolvida ao 

longo de todo o ciclo vital (Kramer, 1990 cit in Marchand, 2001). Erikson (1985), ao 

integrá-la como emergente nesta etapa da vida, assume que nem todos os indivíduos a 

atingem, pois a sabedoria pressupõe não só um conhecimento sobre o mundo e sobre as 

coisas, como também juízos mais ponderados e uma compreensão exaustiva das mesmas 

questões, relacionando estes conceitos com as relações sociais vigentes. Baltes, Staudinger 

e Smith (1994 cit in Marchand, 2001) aprofundam este conceito, enquadrando-o a um nível 

de mestria na pragmática fundamental da vida, para a qual apontam fatores que poderão 

potenciar o seu desenvolvimento, como é o caso da idade cronológica, da experiência em 

diversas situações da vida, das atividades de tutoria e de algumas disposições 

motivacionais (e.g. generatividade). É de realçar que a generatividade, segundo as etapas 

de desenvolvimento psicossocial, ocorre no sétimo estádio, e é caracterizada pela procura 

de um equilíbrio entre o sentido de gerar algo na sociedade, impulsionado pela vontade de 

ensinar e orientar (Erikson, 1971; Fontaine, 2000). Esta generatividade é um motor de 

conexão intergeracional, que permite que os adultos mais velhos se interliguem com os 

jovens e sintam assim a necessidade de contribuir positivamente para o desenvolvimento 

de uma geração (Erikson, 1971). Erikson afirma que a generatividade e o cuidado, 

característicos do sétimo estádio, não terminam quando a crise está ultrapassada, 

continuando na terceira idade a ser reavaliada e perspetivada à luz da procura do 

significado e busca da sabedoria (Erikson, 1971; Manheimer, 2004 cit in Melo, 2008). 

Define-se então o conceito de grand-generativity, enquadrando-se o sentido de 

generatividade na terceira idade como forma de mostrar o desejo continuado de 

investimento do seu saber nos outros e no mundo (Erikson, Erikson & Kivnick, 1986 cit in 

Melo, 2008). 

 Sem nunca desvalorizar os contributos inovadores de Erik Erikson para o 

desenvolvimento psicossocial da identidade no ser humano, algumas críticas são apontadas 

a este modelo (Marchand, 2001). É observado que esta teoria pode adquirir contornos 

demasiado conformistas e excessivamente defensora do status quo (Roazen, 1976 in 

Marchand, 2001), facto que confirma Paúl (1996) na sua prática com idosos. Esta 

investigadora refere que toda a teoria epigenética de Erikson parte do seguinte pressuposto: 

em cada estádio o sujeito pode escolher entre uma resolução mais positiva ou mais 

negativa, assimilando assim a posse do livre arbítrio. Porém, nos contextos práticos de 
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intervenção, Paúl (1996) encontrou histórias de idosos economicamente desfavorecidos, 

pessoas que não tiveram oportunidade de optar, e em que a procura entre o equilíbrio 

deixava de ser uma luta entre forças internas, passando a ser externa aos mesmos. 

 Em suma, esta teoria procura demonstrar que, além do desenvolvimento humano 

não se encerrar na idade adulta, o mesmo depende da história do indivíduo, de como este 

superou as crises subsequentes e da forma como estas crises influenciaram o 

desenvolvimento da sua identidade. 

 

1.5.2) Envelhecimento bem-sucedido - A perspectiva do ciclo vital de Baltes 

 Ao longo do século XX, a perspetiva acerca do desenvolvimento ao longo da vida 

alterou-se radicalmente, observando-se mudanças notáveis na conceção sobre a forma 

como o ser humano amadurece (Baltes, 1987; Baltes & Smith, 2004; Fernández-

Ballesteros, 2000; Fonseca, 2005; Fontaine, 2000; Rossel, Herrera, & Rico, 2007). Através 

de vários anos de estudo sobre as diversas possibilidades acerca da forma como o ser 

humano evolui ao longo do seu ciclo vital, Baltes et al. (1987; Baltes & Baltes 1990 cit in 

Fonseca, 2005; Baltes & Smith, 2004) desenharam uma abordagem combinatória, que 

incluí a relação dinâmica entre múltiplos fatores potenciadores do desenvolvimento 

humano, tendo em conta a forma como estes influenciam o envelhecimento bem-sucedido. 

Baltes et al. (1987) preocupam-se em compreender este desenvolvimento, assumindo uma 

interdependência entre os contributos da abordagem ecológica (Bronfenbrenner, 1979 cit 

in Fonseca, 2005) e conceito de tarefa desenvolvimental (Havighurst, 1957 cit in Fonseca, 

2005). Assim, cria-se uma “ponte concetual que contribui para o alargamento das 

questões colocadas acerca dos processos e das influências contextuais sobre o 

desenvolvimento, desde a conceção até à morte” (Baltes & Smith, 2004, p. 138). 

 Baltes et al. (1987; Baltes & Smith, 2004) descrevem pressupostos fundamentais do 

paradigma do desenvolvimento ao longo da vida, explicitando de que forma os fatores 

ontogénicos, históricos e culturais culminam num desenvolvimento individual, 

diferenciado de indivíduo para indivíduo. Integram-se, ao longo do desenvolvimento, 

múltiplos sistemas de influência (contextualismo), sendo possível distinguir três 

importantes fatores que ajudam a compreender e a contextualizar esta evolução (Baltes, 

1987; Baltes & Smith, 2004). O primeiro refere-se às influências ontogénicas, intimamente 

relacionadas com a idade cronológica (age-graded), constatando-se a existência de um 

conjunto de determinantes biológicas, ambientais e psicológicas, sobre as quais o sujeito 
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não tem controlo. Existem ainda, por um lado, mudanças relacionadas com a maturação 

biológica (puberdade, menopausa) e, por outro lado, aspetos ou acontecimentos sociais 

(escolaridade obrigatória, casamento, reforma). As influências normativas traduzem-se nas 

determinantes biológicas, psicológicas e ambientais associadas ao tempo histórico em que 

os sujeitos vivem ou viveram, como por exemplo os acontecimentos históricos (guerras ou 

crises) ou as influências socioculturais (mudanças dos papéis do indivíduo na sociedade), 

afetando de forma significativa uma geração. Por último, evidenciam-se as mudanças não 

normativas que se referem a determinantes biológicas, psicológicas e ambientais que, ao 

contrário das duas influências anteriores, são de natureza idiossincrática. Englobam 

acontecimentos significativos na história de vida do sujeito que podem gerar crises 

desenvolvimentais (morte de um filho, ganhar lotaria, divórcio).  

 Expõe-se o desenvolvimento ao longo do ciclo vital, reconhecendo-se igual 

importância às várias faixas etárias e à influência de cada uma delas no desenvolvimento 

do indivíduo (Baltes, 1987; Baltes & Smith, 2004). Ao frisar este potencial de mudança 

desenvolvimental ao longo da vida do sujeito, Baltes (1987) descreve a 

multidireccionalidade das mudanças ao longo da vida como uns dos conceitos-chave do 

seu paradigma. O autor identifica a vasta pluralidade nas mudanças desenvolvimentais de 

cada sujeito; esta especificidade individual diz respeito não só à fase de desenvolvimento 

em que estas mudanças ocorrem, como também aos diferentes padrões de mudança, que 

podem variar quanto à direção, duração e finalidade (Baltes, 1987; Baltes & Smith, 2004; 

Fonseca, 2005). Estas diferenças inter-individuais são o ponto de partida para a aprovação 

dos ganhos e perdas ao longo do ciclo vital. Desta forma, o desenvolvimento é marcado 

pela variância, entre ganhos e perdas ao longo da vida. Um balanço negativo entre estes 

ganhos e perdas pode intensificar-se na velhice (Fonseca, 2005). A explicação, entre outros 

fatores, baseia-se no aumento de patologias características da terceira idade, que podem 

provocar uma redução na capacidade adaptativa do indivíduo. Baltes e Smith (2004) 

concluem que, mais importante que as perdas e os ganhos reais, é perceber como os 

sujeitos as reconhecem em si e as interpretam. Só através do conhecimento do real impacto 

destas perdas se poderá compreender quais as estratégias utilizadas para integração das 

consequências das mesmas.  

 Baltes e et al. (1990 cit in Fonseca, 2005; Baltes & Smith, 2004) ao estudarem o 

desenvolvimento ao longo do ciclo vital, composto pelas interações dinâmicas entre o 

indivíduo e o contexto, pretendem descrever os processos que influenciam um 
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envelhecimento bem-sucedido. Estes autores propõem que, para que seja possível alcançar 

sucesso no envelhecimento, será necessária uma revisão da forma como é vista 

tradicionalmente a velhice na sociedade actual. Sugerem que nesta análise seja considerada 

a importância do contexto sociocultural do indivíduo à luz das teorias sistémicas e 

ecológicas, tendo em conta não só dados objetivos, mas também subjetivos.  

 De forma a explicar e compreender como se atingiria este Envelhecimento Bem-

Sucedido, tendo em conta um balanço vital entre perdas sobre os ganhos, Baltes (1987) e 

Baltes & Smith (2004) desenham um modelo de adaptação do ser humano aos 

constrangimentos que advêm do envelhecimento, apelidando de SOC (seleção- otimização- 

compensação). Baltes et al. (Baltes,1987; Baltes & Smith; 2004) reconhecem que ao longo 

da vida o sujeito vai alterando os seus objetivos e significados, que levariam a mudanças 

contrastantes face à disposição de recursos. Estes recursos seriam direcionados de forma 

diferenciada ao longo da vida, sendo que na primeira metade da vida os recursos são 

fundamentalmente dirigidos para os ganhos desenvolvimentais, em oposição à segunda 

metade da vida, onde os recursos se dirigem para duas tarefas fundamentais - manutenção 

dos ganhos e minimização das perdas (Baltes & Baltes, 2003 cit in Fonseca, 2005).  

Este modelo refere-se a três mecanismos interativos fundamentais para a adaptação 

do sujeito às perdas irreversíveis ao longo da vida (Baltes, 1987; Baltes & Smith, 2004). O 

primeiro mecanismo envolve o processo de seleção, onde o sujeito observa, tendo em 

conta a orientação do processo ontogénico, uma “janela” de oportunidades possíveis e 

define os seus objetivos. Desta forma, adapta-se à realidade inerente aos seus contextos de 

vida, em função de resultados pretendidos (Baltes & Baltes, 2004). Segue-se o processo de 

otimização, que se baseia na capacidade de recrutar e manipular recursos e meios baseados 

nas experiências acumuladas ao longo da vida. Estes recursos proporcionarão níveis 

elevados de funcionamento, evitando a ocorrência de objetivos desenvolvimentais não 

desejados. Por último, surge o processo de compensação, como uma resposta adaptativa do 

sujeito às perdas comprometedoras dos objetivos finais. Este processo possibilita que o 

sujeito redefina meios para atingir os objetivos, de forma a conseguir obter a resposta 

inicialmente desejada. Ao ser descrito como uma metateoria (Fonseca, 2005), o modelo de 

SOC é visto pelos seus autores como universal - ao longo do desenvolvimento qualquer ser 

humano recorre a estes processos- e, ao mesmo tempo relativista - reconhece as 

idiossincrasias de cada sujeito como consequência das suas vivências no seu meio em que 

está inserido. 
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Uma visão geral acerca desta perspetiva do desenvolvimento humano remete-nos 

para uma compreensão mais abrangente acerca dos processos de envelhecimento. As 

determinantes históricas, culturais, ontogénicas e idiossincráticas, ao influenciarem o 

desenvolvimento da plasticidade intra-individual, permitem o desenvolvimento da 

capacidade adaptativa do sujeito (através do SOC) às perdas e ganhos desenvolvimentais, 

de forma a atingir um envelhecimento bem-sucedido (Fonseca, 2005). 

 Esta análise concetual e de revisão da literatura procurou elucidar a realidade dos 

países ocidentalizados, na qual o envelhecimento populacional se torna gradualmente mais 

evidente e, em consequência, surge a necessidade de melhor compreender esta etapa para 

que se possa intervir, desenvolvendo políticas sociais equilibradas. Conhecer este 

fenómeno implica a exploração do envelhecimento humano numa perspetiva holística, 

onde a interação do biopsicossocial é de elevada importância para a estruturação da nossa 

visão acerca deste processo. Em paralelo, a análise da imagem socialmente difundida 

acerca dos idosos e do próprio envelhecimento remete-nos para uma visão estereotipada e 

enraizada em princípios de produção e atividade económica, que as instituições 

governamentais procuram contornar através de políticas que incentivem à manutenção de 

um papel participativo na sociedade, ainda que qualitativamente diferente do de 

trabalhador. Assim, sabe-se que o ser humano hoje em dia vive mais tempo, mas quais são 

implicações psicológicas decorrentes deste fenómeno?  

 Diversas reflexões acerca do desenvolvimento psicológico humano saltam à vista 

quando refletimos sobre a terceira idade. Afinal, este não consiste num período vazio de 

regressão, mas sim de continuidade da história de vida tendo em conta as influências 

históricas e culturais e a integração da mesma na sua identidade pessoal, assumindo uma 

gradual complexidade no processo de adaptação do sujeito às exigências patentes ao 

desenvolvimento humano.  

 Desta forma, a mudança do paradigma sobre o envelhecimento permite que 

gradualmente se desconstruam alguns mitos e limitações impostos aos cidadãos idosos, 

sendo possível revê-los como um grupo cada vez maior e mais heterogéneo e procurando 

ajustar as respostas sociais às suas necessidades. De entre as diversas soluções emergentes 

e em constante remodelação, destaca-se neste trabalho a institucionalização em lar de 

idosos, analisando-se de seguida este processo e os fatores inerentes ao mesmo. 
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2- O processo de institucionalização 

  

 Neste capítulo, especificamente orientado para o processo de institucionalização em 

lares, enquadra-se o fenómeno em termos históricos, analisam-se as principais condições 

que conduzem à decisão de institucionalização, e exploram-se os fatores de mudança neste 

processo, tanto a nível individual, interpessoal e institucional. 

 

2.1) A evolução da institucionalização em lares de idosos em Portugal 

 A institucionalização de idosos é caracterizada pela mudança da habitação para 

uma instituição especializada, seja por um curto ou longo espaço de tempo (Sousa, 

Figueiredo & Cerqueira, 2004). Estes locais procuram dar o apoio necessário aos idosos 

que, devido a diversos motivos, não puderam ver contempladas as suas necessidades 

através do seu sistema familiar ou das suas redes sociais mais próximas (Coelho, 2008).  

  As mudanças estruturais nas sociedades ocidentais levaram a que a 

responsabilidade pelos cuidados básicos e bem-estar dos idosos deixasse de recair apenas 

sobre a família e começasse a ser repartida com o Estado (Quintela, 2000). Assiste-se a 

diferenças tanto a nível estrutural como nos valores subjacentes, que conduzem ao repensar 

do sistema familiar (Rebelo, 2007). A mulher, que antes assumia marcadamente o papel de 

principal cuidadora do familiar idoso (Hortelão, 2003) entra no mercado de trabalho e 

deixa de poder prestar o apoio informal que antes era comum; observa-se um aumento da 

verticalidade da família, coexistindo mais gerações, e uma diminuição da horizontalidade 

(Melo, 1998). Também a mobilidade geográfica das famílias, o aumento de número de 

divórcios, recasamentos e famílias monoparentais leva a que as relações familiares se 

complexifiquem e se tornem, por vezes, distanciadas (Melo, 1998). Compreende-se assim 

que a falta de tempo/ disponibilidade do sistema familiar para cuidar dos seus idosos, 

principalmente quando estes se tornam mais dependentes (Pimentel, 2001), se converta 

num problema muitas vezes resolvido através da institucionalização. Entra aqui o papel do 

Estado e das instituições de solidariedade social que se preocupam em fornecer estruturas 

de apoio social que possam, de alguma forma, combater as necessidades emergentes desta 

população, promovendo uma maior qualidade de vida aos idosos e combatendo problemas 

de exclusão e isolamento social (Hortelão, 2003). Estes serviços têm crescido 

exponencialmente, existindo em Portugal no ano de 2004, cerca de 1517 Lares de terceira 

idade legalizados que fornecem resposta a 56.535 utentes (Almeida, 2008), não só a nível 
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público como também privado. Observa-se, assim, a tentativa de acompanhar o ritmo 

acelerado do envelhecimento demográfico (Hortelão,2003). 

 

2.2) Principais fatores envolvidos na decisão de institucionalizar   

A decisão de institucionalizar o idoso torna-se, na sociedade portuguesa, bastante 

complexa devido a todo o estigma que se encontra associado aos lares de terceira idade 

(Hortelão, 2003). Reconhece-se que estes locais são ainda associados à imagem de asilos e 

hospícios, onde o idoso experiencia o seu envelhecimento como um processo triste e 

solitário, revestido pela falta de autonomia e pobre estimulação cognitiva no seu dia-a-dia 

(Alvarenga, 2001 cit in Torrão, 2010). Esta representação social é amplamente difundida 

nos media (Ellis, 2010), contribuindo assim para o aumento do estereótipo de abandono 

familiar, principalmente em meios rurais (Pimentel, 2001) que colocam o seu parente num 

“depósito de idosos” (Ryvicker, 2009; Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004).  

Desta forma, a decisão de institucionalizar é vista muitas vezes como o “último 

recurso” para muitos idosos e os seus familiares (Lowis, Edwards, Roe, Jewell, Jackson & 

Tidmarsh, 2005; Marshall & Mackenzie, 2008; Young, 1998). A literatura é unânime 

relativamente à importância do papel do idoso na tomada de decisão, percecionando esta 

capacidade de exercer controlo sobre a sua vida como um dos fatores preponderantes no 

ajustamento ao lar (Cooney, 2010; Lee, Woo & Mackenzie 2002). Segundo Reed, Cook, 

Sullivan e Burridge (2003) o poder de decisão poderá distinguir-se de quatro formas: 

preferencial, estratégica, relutante e passiva. O idoso, ao preferir/ escolher a instituição 

onde vai passar os últimos anos da sua vida, assume o poder de decisão e escolhe o lar 

onde quer ficar. Apesar de esta situação ser idílica, é necessário atentar que não será 

possível fazê-lo, sendo que esta decisão preferencial depende não só dos fatores 

precipitantes que levaram à institucionalização como também de situações relacionadas 

com o contexto em si (se o lar que o idoso escolheu pode ou não no momento acolhê-lo e 

responder às suas necessidades). Outra das formas de participação do idoso na escolha da 

instituição exprime um planeamento antecipado da sua parte, uma maneira estratégica que 

foi desenvolvendo ao longo da sua vida, no sentido de planear o seu futuro na instituição 

que mais lhe agrade. Deve ter-se em conta que esta situação é comum em idosos solteiros, 

sem filhos ou com os filhos que vivem afastados de si. Estas duas primeiras formas 

manifestam uma faceta voluntária da deslocação, existindo, no entanto, uma realidade 

menos positiva para alguns idosos, onde a deslocação se associa mais a uma obrigação, 
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pressão, ou até total desempoderamento na decisão. Exemplo disso são casos em que o 

idoso se mostra relutante à institucionalização, ou casos em que o seu papel é passivo.  

Se de facto o papel que o idoso exerce sobre esta decisão é um fator importante 

para a sua institucionalização, a possibilidade de exercer este poder estará em parte 

relacionada com os próprios motivos que precipitam a institucionalização. A análise de 

diversos estudos sobre o fenómeno ressalta três áreas fundamentais (Born & Boechat, 2006 

cit in Almeida, 2008; Levenson, 2001 cit in Almeida, 2008; Lowis, et al., 2005; Paúl, 

1995; Lopes, 2012; Wilson, 1997; Vaz, 2006). A primeira causa relaciona-se com a 

deterioração do estado de saúde a nível mental e/ou físico, que poderá agravar-se de 

maneira gradual ou de forma súbita, condicionando a realização das actividades de vida 

diária, e tornando o idoso dependente a diversos níveis, o que poderá exigir uma vigia 

constante e necessidade de cuidados médicos e pessoais. A ausência ou baixa rede de 

suporte é também apontada como uma das razões principais, seja porque os familiares não 

conseguem fornecer o apoio instrumental e emocional necessário, seja porque se 

encontram isolados socialmente, revelando sentimentos de solidão, principalmente após a 

viuvez. Por último, os estudos supracitados demostram que situações socioeconómicas 

desfavoráveis (nível habitacional e financeiro) são também um dos motivos principais, 

esclarecendo que muitas vezes estas causas não surgem isoladas, mas em simultâneo. 

  

2.3) Fatores que influenciam o processo de institucionalização  

 Após a análise das variáveis envolvidas na decisão de institucionalizar, 

nomeadamente o estigma social, o motivo, o modo e o papel do idoso, torna-se 

fundamental perceber o que a literatura nos revela acerca de fatores envolvidos ao longo do 

processo de institucionalização, tanto a nível do sujeito, como das suas relações e das 

próprias características (físicas, ambientais e sociais) inerentes às instituições. 

 

2.3.1) Características pessoais 

 Uma atitude positiva por parte do sujeito perante o processo é uma das variáveis 

que melhor prevê a adaptação ao contexto, permitindo o desenvolvimento de sentimentos 

de independência e perceção de controlo. Em consequência, a própria autoeficácia 

aumenta, promovendo a maior capacidade de resiliência do idoso, que poderá assim 

mobilizar recursos internos cada vez mais adequados perante as mudanças emergentes 

(Bradshaw, Playford & Riazi, 2012). 
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  Outra das dimensões intra-individuais estudadas na literatura refere-se à 

espiritualidade como uma estratégia de coping, existindo um estudo que incide 

especificamente na interferência deste fator na transição dos idosos para um lar (Lowis, et 

al., 2005). O estudo refere que a espiritualidade (e não apenas a religiosidade) permite que 

o idoso, após a institucionalização, mantenha confiança no self, acreditando que a sua vida 

continua a ter um propósito. Desta forma, possibilita o alcance de um estado de 

homeostase, balanceando entre o self e o ambiente que o rodeia, e facilitando a atribuição 

de sentido e significado pessoal a esta transição. Assim, os investigadores concluem que 

perante as dificuldades sentidas ao longo do processo, os idosos que relevam utilizar esta 

estratégia de coping revelam níveis mais baixos de depressão, parecendo conseguir gerir de 

melhor forma o stress emergente do processo.  

  

2.3.2) Relacionamentos interpessoais  

 A qualidade dos relacionamentos familiares do idoso revela-se um dos fatores para 

compreender não só a decisão de institucionalizar, como também a forma como o idoso se 

vai adaptando ao contexto (Lopes, 2012). Perante a possibilidade do idoso ir para um lar, a 

literatura aponta-nos um continuum de reações, desde a pressão familiar para a sua 

institucionalização (Lowis, et al., 2005; Lopes, 2012), até à dificuldade em aceitar a 

decisão deste (Ellis, 2010). A manutenção do contacto com os familiares – por via 

telefónica ou através de visitas - apresenta-se como uma fonte de apoio afetivo perante o 

processo, descrevendo-se uma adaptação mais positiva quando este apoio existe 

(Bradshaw, Playford & Riazi, 2012; Carvalho & Dias, 2011). 

Perante a institucionalização, os próprios relacionamentos interpessoais alteram-se 

e o idoso poderá ter dificuldades em estabelecer contactos significativos com outros 

utentes da instituição. Os motivos relacionam-se com a falta de identificação com os 

restantes residentes e com o facto de muitos dos idosos revelarem psicopatologias que 

dificultam o processo comunicacional, gerando sentimentos de ambivalência 

(pena/simpatia pelas suas condições, mas também receio e medo pela incerteza em relação 

ao seu futuro, que poderá culminar naquela “realidade”). Por estas razões, muitos idosos 

acabam por se isolar socialmente (Calenti, 2002; Choi, Ransomb & Wyllie, 2008). Porém, 

quando o idoso se revela predisposto a estabelecer novos contactos, a sua probabilidade de 

se adaptar aumenta (Wilson, 1997). Isto deve-se ao facto de encontrar residentes com 
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quem se assemelha, o que conduz à criação de relações de amizade promotoras de 

sentimentos de pertença ao grupo e de utilidade.  

Também os relacionamentos estabelecidos com os funcionários da instituição 

constituem um dos fatores a atentar. No seio destas relações, além dos cuidados prestados 

pelos profissionais aos idosos institucionalizados, é criado um espaço de partilha de 

histórias de vida que, não só promove sentimentos de valorização pessoal, como também 

ajuda na integração das suas vivências e na consolidação da sua identidade (Bradshaw, 

Playford & Riazi, 2012; Erikson, 1971). Em contrapartida, quando os residentes sentem 

que os funcionários não respondem às suas necessidades de forma adequada com o tempo 

devido, podem emergir sentimentos de vulnerabilidade. Assim, a literatura revela-nos que 

quando existe uma personalização dos tratamentos, o idoso acaba por se adaptar melhor ao 

contexto (Bradshaw, Playford & Riazi, 2012).  

O cuidador formal exerce ainda um papel importante na mediação de conflitos, não 

só entre os residentes, como entre estes e os seus familiares (Torrão, 2010). Gera-se, em 

consequência, uma tríade relacional (idoso-familiares- prestadores de cuidados formais) 

que se torna muitas vezes conflituosa, devido a falhas comunicacionais, onde os 

intervenientes não falam acerca das expectativas que têm do papel uns dos outros (Ellis, 

2010; Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004). Como forma de atenuar estas consequências, 

sugere-se um investimento na formação destes cuidadores, uma vez que isso ajudaria a 

compreender melhor não só os processos naturais e patológicos do envelhecimento, mas 

também a adquisição de melhores estratégias de comunicação (Sousa, Figueiredo & 

Cerqueira, 2004). 

 

2.3.3) Características da instituição 

As investigações exploradas na revisão sistemática da literatura acerca das 

vivências nos lares de idosos, realizada por Bradshaw, Playford e Riazi (2012), ressaltam a 

importância do ambiente institucional. Estes estudos expõem a necessidade de este se 

assemelhar a um “lar/casa”, onde o residente deve ter o seu quarto e casa de banho 

privativos, com espaço suficiente para os seus pertences, tonando-se num “lugar 

tranquilo”. No entanto, há estudos que indicam que a dimensão da privacidade se torna 

numa das maiores perdas deste processo (Choi, Ransomb & Wyllie, 2008; Coney, 2012; 

Hauge & Heggen, 2007; Wilson, 1997), uma vez que a vivência em comunidade leva à 

partilha de espaços que antes eram privados, como a sala de estar e a sala de jantar (Hauge 
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& Heggen, 2007). Alguns autores afirmar que esta falta de privacidade reflete-se também 

nos próprios espaços privados (os quartos), descrevendo a ocorrência de casos de roubos, 

principalmente por parte de residentes com psicopatologias (Bradshaw, Playford & Riaz, 

2012; Fiveash,1998). 

A perceção de controlo e a autonomia são também amplamente estudadas e 

relacionadas (Wilson, 1997), justificando-se que as rotinas presentes no contexto 

institucional poderão limitar os idosos por lhes serem impostas atividades homogéneas 

(Pimentel, 2001). Se por um lado deve garantir-se que o idoso tenha o direito a 

desenvolver actividades diversificadas e significativas, também deve flexibilizar-se as suas 

regras, permitindo que este tenha oportunidades de sair da instituição e escolher como vai 

passar o seu dia, sendo que este equilíbrio proporciona uma maior autonomia e qualidade 

de vida. Quando se reúnem estas condições a perceção de controlo aumenta (Grogger, 

1995 cit in Sousa, Figueiredo e Cerqueira, 2004). 

As investigações acerca da institucionalização têm crescido por todo o mundo e os 

seus resultados diferem bastante quanto às suas consequências negativas e positivas. 

No conjunto dessas investigações encontramos estudos que assumem que este 

processo poderá afetar negativamente a identidade do idoso e agravar, em alguns casos, 

psicopatologias existentes antes da institucionalização (Heller, Factor & Hahn, 1995; 

Scocco, Rapattoni & Fantoni, 2006) ou propiciar o aparecimento destas, em especial a 

depressão (Choi, Ransomb & Wyllie, 2008; Vaz, 2009), afetando negativamente a sua 

qualidade de vida (Vallerand, O’Conner, & Blais, 1989 cit in Grant, 1997). 

No entanto, a literatura revela também alguns estudos que contrapõem esta visão 

negativa da institucionalização (Baldwin, Harris, & Kelly, 1993) e que alertam para o facto 

das investigações realizadas apresentarem uma visão bastante redutora deste processo, não 

dando valor ao período pré-institucionalização. Ao analisar-se estas pesquisas, 

compreende-se que muitos idosos, antes da institucionalização, se sentiam sós ou uma 

sobrecarga para os seus familiares. Descrevem a entrada para o lar como algo necessário e 

encaram de forma positiva esta nova circunstância de vida, que lhes promoveu alguma 

estabilidade, segurança e, em alguns casos, melhorou os seus relacionamentos familiares 

(Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004).  

Em suma, a literatura parece não ser coerente entre si, o que implica uma reflexão 

profunda do fenómeno. Se existem diferenças tão marcadas de resultados, e se verificamos 
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que existem diversas variáveis associadas a uma melhor ou pior adaptação ao contexto, 

falta-nos agora compreender como é que estas interagem entre si no processo de transição 

para o lar. 

 

3- Processo de transição para um lar de idosos 

 

 Neste terceiro capítulo da revisão da literatura são dados os últimos passos em 

termos concetuais para introduzir o estudo realizado: delimita-se e enquadra-se o conceito 

de transição dentro das perspetivas do desenvolvimento, e propõe-se o processo de 

institucionalização enquanto fenómeno de transição. 

 

3.1) Definição de transição e enquadramento do conceito ao longo do desenvolvimento 

Tendo em mente as teorias de desenvolvimento psicológico anteriormente 

abordadas (Baltes, 1987; Erikson, 1971), compreende-se que o sujeito, ao longo do seu 

percurso, se depara com diversos acontecimentos de vida (antecipados, não antecipados ou 

“não acontecimentos”) que poderão implicar alterações a nível global. Estas mudanças, ao 

provocarem um sentido de descontinuidade pessoal, levam à necessidade de utilização de 

diversos recursos (externos e internos), desenvolvendo (a nível comportamental, cognitivo 

e afetivo) respostas às exigências ambientais em que o sujeito se insere (Costa, Menezes & 

Matos, 1989; Ellis, 2012). Esta é a premissa basilar na definição de Schlossberg (1981), 

que considera que uma transição “ocorre quando um acontecimento ou um não 

acontecimento resultam numa mudança nas conceções que o sujeito tem de si próprio e do 

mundo e, em consequência, levará a uma alteração correspondente ao nível dos 

comportamentos e das relações” (p. 5). Esta definição foi simplificada em trabalhos mais 

recentes: «transições caracterizam-se, de forma geral, por qualquer evento ou não evento 

que resulte em mudança nas relações, rotinas, assunções e papéis» (Schlossberg, 

Anderson & Goodman, 2012, p.39). Assim, as transições psicológicas (Parkes, 1971 cit in 

Schlossberg, Anderson & Goodman, 2012) são vistas como mudanças, momentos de 

“viragem”/turning points entre dois períodos de relativa estabilidade (Levinson, 1986 cit in 

Schlossberg, Anderson & Goodman 2012), que implicam, em parte, uma desconexão da 

rede social e de suporte do sujeito, levando a uma perda temporária de pontos de referência 

familiares (Meleis, 1986 cit in Lee, Simpson & Froggatt, 2013).  
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Ainda sobre o ponto de vista de Schlossberg et al. (2012), mais importante que a 

conceção social acerca do impacto que um dado acontecimento tem comumente no sujeito 

é compreender a perceção individual de cada sujeito perante a transição, assinalando e 

justificando a necessidade de analisar a transição de forma idiossincrática. 

Ao longo do seu trabalho como investigadora e psicóloga clínica, Schlossberg 

compila várias visões de autores, nas quais se baseou para desenvolver um modelo de 

transição humana. Nestas teorias surge em comum o papel das transições como um aspeto 

fundamental para o desenvolvimento humano, que ocorre por fases; sendo que, 

inicialmente, o sujeito se foca nas novidades provenientes da mudança, mobilizando 

recursos para lidar com a transição, descentram-se posteriormente destas preocupações que 

passam a integrar como dimensões da sua vida. 

Compreende-se, assim, a transição como um processo complexo e exigente onde é 

requerido um envolvimento ativo por parte do sujeito, que poderá levar à promoção do seu 

crescimento pessoal. A autora concebe o crescimento pessoal como uma possibilidade, 

visto que reconhece a existência de um risco desenvolvimental perante a transição, 

refletindo os seus efeitos no símbolo chinês que representa crise: perigo e oportunidade (; 

Moss & Tsu, 1976 cit in Schlossberg, Schlossberg, Anderson & Goodman 2012).  

 Para todas as transições existem fatores intermediários fundamentais que, 

relacionados entre si, são os responsáveis para a adaptação ao processo. Schlossberg et al. 

(2012) distinguem quatro fatores principais: 1) a situação, que integra o motivo e modo 

como a transição surgiu, o timing (socialmente e culturalmente espectado), o controlo 

percecionado, a mudança de papel, a duração, as experiências prévias similares, o nível de 

stress percebido e a avaliação/perceção da transição (negativo; positivo); 2) o self, que 

inclui compilações de dimensões referentes ao estatuto sociodemográfico como o género, a 

orientação sexual, a idade, a etapa desenvolvimental, o estado de saúde, a etnicidade e a 

cultura e, aos recursos psicológicos como o desenvolvimento do ego, o otimismo, 

autoeficácia, os valores, a espiritualidade e a resiliência; 3) a rede de suporte, referente às 

relações íntimas, às uniões familiares, às amizades e às instituições ou comunidades das 

quais as pessoas fazem parte; 4) as estratégias de coping utilizadas e de que forma são 

direcionadas (se têm como finalidade: modificar a situação, obter controlo sobre o 

significado do problema ou se ajudam a gerir o stress após a ocorrência (Pearlin & 

Schooler, 1978 cit in Schlossberg, Anderson & Goodman, 2012). 
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Esta organização revela-se útil não só a nível teórico, como também a nível prático, 

possibilitando a maior compreensão da forma como determinado sujeito perceciona uma 

transição em específico, neste caso, a institucionalização. 

 

3.2) Institucionalização como processo de transição 

 A revisão teórica realizada no capítulo anterior mostrou que grande parte dos 

estudos se focam no impacto global da institucionalização, procurando relacionar diversos 

fatores com constructos significativos na vida do sujeito, como é o caso da qualidade de 

vida. Contudo, deparamo-nos com uma escassez na investigação, principalmente a nível 

qualitativo, que procure descrever a forma como esta transição é vivenciada e quais os 

significados individuais atribuídos, concluindo-se que este processo poderá ainda não estar 

bem explicado e descrito (Young, 1990).  

Considera-se, assim, que a institucionalização num lar de idosos é uma experiência 

única, e que a melhor forma de a compreender verdadeiramente será através do relato 

descritivo de atores que por ela passaram (Lee, Woo & Mackenzie, 2002). 

 Dos estudos realizados onde a institucionalização num lar de idosos é percecionada 

como uma transição, destaca-se com relevância dois em específico. 

 O primeiro, realizado por Wilson (2007) procurou compreender de que forma o 

planeamento desta transição influenciaria a adaptação do sujeito à mesma. O autor propôs 

um modelo do processo de transição, que integra três fases fundamentais: 1) Assoberbado 

(overwhelmed) - coloca o foco no self e na demostração de sentimentos como tristeza, 

solidão, choro, e medo, assim como a expressão do sentido de perda; 2) Ajustamento - 

observa-se a internalização da institucionalização e um aumento das atitudes positivas, 

onde o idoso começa a estabelecer novas redes sociais e começa a aperceber-se de como 

será o seu futuro; 3) Inicial de aceitação - considera que o foco está “para além do self” e 

surge o desenvolvimento de novas redes socias, assim como a imersão da sensação de 

bem-estar e controlo sob a situação. Os principais resultados deste estudo revelam que os 

idosos que planearam a transição parecem conseguir adaptar-se mais cedo dos que não a 

planearam, reconhecendo que este processo dura, em média, de 6 a 12 meses.  

O segundo trabalho, realizado por Lee, Simpson e Froggatt (2013), procurou 

compreender, através das narrativas dos idosos recentemente institucionalizados, quais as 

suas perceções acerca deste processo, explorando os diferentes momentos ao longo da 

transição. Os autores concluem que o controlo, o poder, a identidade e a incerteza são os 
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temas centrais da transição, não a revendo como um processo fixo de determinadas etapas. 

Explicam ainda que grande parte dos participantes tem dificuldades em integrar a 

experiência na sua história pessoal, sentido frequentemente receio do futuro. Concluem 

que este processo poderá não ser unidirecional, pois não termina sempre em adaptação à 

transição, sendo por isso fundamental que os funcionários da instituição atentem ao 

processo de forma idiossincrática. Propõe-se que seja dado espaço a que os idosos 

integrem este “capítulo” na sua história pessoal, ao explorar a sua perceção, experiências 

prévias e medos, de forma a promover a sua identidade pessoal e sentido de controlo sobre 

a vida.   

   

 O processo de institucionalização num lar de idosos, segundo a literatura revista, 

pode ser perspetivado como uma transição, que provoca mudanças na vida do idoso a 

diversos níveis e influencia a sua visão acerca de si e do mundo. Contudo, de que forma 

esta visão é influenciada? Como é que é percecionado este processo e de que forma as 

variáveis revistas na literatura se encontram presentes ao longo dos discursos? Afinal, 

como é vivenciada esta transição pelos idosos? Este estudo, de cariz exploratório e 

recorrendo a uma metodologia qualitativa – partindo dos discursos de 10 idosos 

institucionalizados – pretende ser um modesto contributo para dar respostas às questões 

deixadas em aberto acerca do modo como estes idosos experienciaram e (re) significaram 

esta transição de vida: a institucionalização num lar de idosos. 
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Capítulo 2. Metodologia 

Sendo esta, como já referido, uma investigação de cariz exploratório e com recurso 

a uma metodologia qualitativa, optou-se por uma orientação para o discurso narrativo, 

atingindo-se os resultados através das histórias, vivências pessoais e significados dos 

participantes. Definem-se então os moldes dentro dos quais o estudo foi conduzido, isto é, 

a delimitação do seu objeto de estudo, a apresentação dos objetivos que orientaram a 

seleção da amostra, a estruturação do instrumento utilizado e o procedimento de recolha e 

tratamento de informação.  

 

1. Objeto e objetivos de estudo 

 O objeto de estudo da investigação assenta nos discursos dos idosos acerca da 

experiência da institucionalização num lar no contexto português, procurando através dos 

mesmos explorar e analisar o processo segundo o qual vários idosos experienciaram a 

transição da comunidade de origem e de uma habitação própria/pessoal para uma 

instituição de apoio. Para o efeito recorreu-se a uma metodologia qualitativa, tornando 

possível uma compreensão do fenómeno de transição de vida a partir desta experiência 

pessoal e o assinalar dos detalhes da perspetiva de quem nela participa (Seidman, 1991). 

Ao tentar compreender o processo de transição como um todo, este estudo assume 

como objetivos específicos analisar retrospetivamente os diversos momentos da vivência 

da transição para a institucionalização. Assim, foram organizados os diversos objetivos 

específicos em torno aos vários momentos temporais e psicossociais da transição para o lar 

de idosos, a saber: 

 

1. Explorar o período de pré-institucionalização:  

 1.1- O papel, mais ou menos participativo do idoso na decisão da 

institucionalização, procurando compreender os motivos subjacente à mesma; 

 1.2- Identificar os hábitos, rotinas e rede de relações antes da 

institucionalização. 

 

2. Explorar o período inicial de entrada na instituição: 

 2.1- O estabelecimento de contacto com a instituição (o papel do idoso e dos 

familiares) e modo de entrada (e.g. mais gradual, mais abrupta) 
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 2.2- A perceção do idoso (pensamentos e sentimentos) acerca da forma 

como se sentiu recebido na instituição, nomeadamente ao nível do espaço, da 

função dos técnicos (apresentação do espaço, regras, direitos e deveres) e dos 

outros residentes (como foi apresentado).  

 

3. Explorar o período de ajustamento à instituição 

 3.1- O papel das relações interpessoais na vivência desta transição:  

  1- Relacionamentos prévios à institucionalização (familiares, 

conjugais, de amizade/ redes sociais comunitárias). Pretende-se compreender, na 

perspetiva dos idosos, como é que estas relações se transformaram perante a 

transição e qual o seu contributo ao longo do processo.  

  2- Relacionamentos após a institucionalização (relações com os 

profissionais e os residentes no novo contexto). Pretende-se explorar o 

estabelecimento do relacionamento, a forma como estes interferiram no processo 

transitório. Procura-se ainda perceber a forma como os conflitos são geridos, 

explorando possivelmente algumas estratégias pessoais de coping e eventuais 

características do self. 

 3.2- Perceber como o idoso vivenciou as novas rotinas e hábitos do dia-a-dia 

da instituição (variáveis do contexto). 

 

4. Explorar o período de pós- ajustamento:  

 

 4.1- Como o idoso analisa atualmente este processo, compreendendo quais 

os fatores/dimensões que este perceciona como mais significativos (seja positiva 

ou negativamente) ao longo do processo. 

 4.2- O papel que as várias transições vivenciadas ao longo da vida pelo 

idoso desempenharam presente transição. 

 4.3- De que forma o recurso a várias fontes de informação (por exemplo o 

contacto prévio com os residentes institucionalizados, a exploração prévia das 

rotinas do contexto…) e o apoio mais cuidado dos técnicos da instituição, 

concretamente a garantia do apoio psicológico, poderia ser suporte relevante para 

atenuar alguns efeitos menos positivos da transição. 
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2. Os Participantes do estudo 

Foram selecionados idosos portugueses que passaram ou estão a passar pelo 

processo de institucionalização num lar da Santa Casa da Misericórdia, na região do Minho 

do país. É explicada a opção de escolha dos participantes por conveniência e explicitado o 

conjunto de critérios para seleção dos participantes e a sua caracterização em termos 

sociodemográficos.  

 

2.1) Caracterização da instituição  

A instituição onde foram recolhidos os dados deste estudo foi fundada em 1980 

com o objetivo de proporcionar serviços permanentes orientados para a problemática 

biopsicossocial da população idosa do concelho (são também admitidos indivíduos de 

outras áreas do distrito). A idade média dos utentes do lar, maioritariamente idosos com ou 

sem mobilidade reduzida, ronda os 80 anos, no entanto, a população-alvo do lar também 

contempla adultos com psicopatologias. 

 A instituição procura investir na intervenção social a nível local, melhorando a 

qualidade de vida dos idosos, além de criar condições no sentido de preservar e incentivar 

as relações familiares e interpessoais dos seus utentes. A instituição providencia 

alojamento permanente e fornece alimentação, cuidados de saúde e de higiene, 

promovendo o conforto, o convívio, a animação social e a ocupação dos tempos livres. 

 Quanto ao espaço físico do lar, nomeadamente os quartos dividem-se entre 

individuais, duplos, triplos e quádruplos, além dos quartos reservados aos funcionários. A 

instituição conta também com uma capela, lavandaria, cozinha e refeitório, sala de estar, 

sala de atividades (com materiais adequados para pintura e outras artes plásticas, leitura, 

jogos de cartas/dominós e costura), salas de visitas, bar, casas de banho/fraldários, 

balneários, barbeiro/cabeleireiro e uma enfermaria. Têm ainda um espaço reservado para 

os serviços de secretariado, gabinetes da direção e sala de reuniões. Os utentes têm acesso 

a atividades desportivas, lúdicas e recreativas, atividades orientadas para o quotidiano 

(manicure e outras de cuidado pessoal), e têm a possibilidade de realizar passeios e 

participar nos vários eventos contemplados no plano anual.  

 Quanto ao pessoal, os serviços contam com – além da diretora técnica – duas chefes 

de serviço, dois médicos, dois enfermeiros, um psicólogo, uma animadora sociocultural e 

um engenheiro alimentar, cinco ajudantes de lar (que realizam o acompanhamento 
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constante aos utentes) e seis auxiliares dos serviços de limpeza. É relevante referir que o 

psicólogo iniciou as suas funções em setembro de 2012. 

  

2.2) Seleção dos participantes 

 Os participantes do estudo foram selecionados por conveniência, visto que este tipo 

de amostragem possibilita aprofundar, com qualidade, as vivências dos sujeitos (Seidman, 

1991). No caso da escolha desta instituição, o primeiro motivo reside na facilidade de 

acesso aos participantes em termos institucionais e de proximidade geográfica. Além disso, 

a necessidade de explorar e conhecer informação de acordo com as bases teóricas prévias e 

as condições populacionais e contextuais aqui encontradas, conferem sentido a esta escolha 

metodológica (Seidman, 1991). Em último lugar, mas não menos relevante, este método 

apresenta a vantagem da eficácia no acesso, também em termos relacionais (Seidman, 

1991). Aqui torna-se pertinente explicar que a realização de vários contactos informais 

com os utentes, estabelecidos previamente à recolha de dados, através de uma atividade 

contínua de voluntariado, promoveram uma relação de maior segurança e disponibilidade 

da parte dos idosos para a partilha das próprias experiências. 

 Os critérios de elegibilidade dos participantes para o estudo foram: ausência de 

psicopatologia evidente (avaliada pelos dados do gabinete médico); situação de total 

institucionalização; vontade de participar no estudo e partilhar a experiência. É importante 

referir, que se procurou um equilíbrio no grupo dos participantes ao nível do género e do 

tempo de institucionalização, partindo do pressuposto de que diversificando as 

características dos participantes poderiam resultar diferentes discursos e (re)significações 

da experiência. 

 

2.3) Caracterização dos participantes 

No estudo participaram 10 idosos, de idades compreendidas entre 69 e 87 anos 

(M=81,2; DP=5,1), sendo que 4 eram do sexo masculino e 6 do feminino. Dois 

participantes são naturais de meio urbano, ao passo que oito provêm de meio rural; todos 

são naturais da Região do Alto Minho1.  

                                                 
1 Foram omitidas outras informações relativas à naturalidade dos participantes, na caracterização da amostra, 

para salvaguardar a identidade dos mesmos. 
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Três dos participantes nunca frequentaram o sistema educativo e os restantes 

completaram o 4º ano de escolaridade. Todos os sujeitos afirmaram ter crenças religiosas: 

de alguma forma ligados à Igreja Católica, embora hajam diferenças na prática religiosa.  

Em termos de percurso profissional, um participante refere vários empregos 

relacionados com a construção civil; um segundo participante menciona trabalho 

desenvolvido como carpinteiro e gestor, e um terceiro participante assinala experiência 

como baby-sitter e empregada doméstica. Os restantes sete indicam trabalho na 

agricultura2, e desse conjunto de participantes, um expõe a conciliação desse trabalho com 

a de maquinista de ferryboat e outro como cozinheira de um hospital. Além disso, 5 em 6 

dos participantes do sexo feminino referem ter acumulado as suas funções com a de 

“doméstica” em sua própria casa3. 

Quanto ao estado civil, cinco participantes são casados, quatro são viúvos e apenas 

um é divorciado. 

Finalmente, o tempo de institucionalização entre os idosos varia entre 2 meses (dois 

participantes) e 7 anos (um participante). Um encontra-se institucionalizado há 5 meses, 

dois participantes há 9 meses, outro participante encontra-se institucionalizado há 2 anos e 

os restantes três participantes há 3 anos.  

 Todos estes dados estão expostos, através de uma tabela, (c.f. Anexo 1) 

 

3. Procedimento 

3.1) Instrumento 

A metodologia qualitativa, especificamente o recurso à obtenção e análise dos 

discursos narrativos, contribuem com muita da experiência emocional e contextual do 

idoso acerca do processo de transição: 

“The transition to nursing home life was considered a unique experience that could be 

best understood by older adults’ stories or descriptions of this event.” 

Wilson (1997) 
                                                 

2 A agricultura é aqui contabilizada como percurso profissional, na medida em que é considerada como meio 
de subsistência, ainda que a produção fosse apenas para consumo próprio.  

3 Torna-se necessária a contextualização da expressão. “Doméstica” refere-se ao conjunto de tarefas de 
governação domiciliária, e remete para um papel social da mulher, em certos aspetos, análogo ao trabalho – 
na medida em que, da mesma forma que era normativamente esperado que o homem produzisse trabalho a 
troco de salário para sustentar a família, era espectado que a mulher ficasse em casa para garantir a 
funcionalidade familiar a outro nível (confeção de refeições, limpezas da casa, educação dos filhos, entre 
outros). Este papel social, patente em Portugal ao longo de uma grande parte do século XX, revela-se a 
base de compreensão para as respostas dos participantes do estudo, quando questionados acerca do seu 
percurso profissional.  
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O instrumento privilegiado para a recolha de informação foi a entrevista 

semiestruturada, com o intuito de aprofundar as vivências dos sujeitos e os significados 

pessoais atribuídos à transição, e tendo em conta os vários momentos implicados no 

processo. Esta base serviu de plataforma organizadora dos objetivos da investigação e na 

construção do guião de entrevista. O recurso à entrevista semiestruturada foi selecionado 

em função do seu carácter de adaptabilidade ao fluxo da informação que vai sendo 

recolhida do participante (Bell, 2002).  

Com tópicos de discussão flexíveis e abertos, mas suficientemente estruturados 

para que o entrevistador não se afaste dos objetivos e temas de investigação, este 

instrumento proporciona uma reflexão construtiva e aberta relativamente ao conteúdo que 

o participante, com toda a autenticidade que esta metodologia lhe reconhece, considera ser 

relevante (Bell, 2002; Flick, 1998; Seidman, 1991; Wilson, 1997). É dada assim a 

oportunidade para o sujeito construir as suas próprias descrições com os conteúdos mais 

significativos para si e os termos que considera adequados à sua realidade, o que permite 

ao investigador a identificação dos quadros complexos de influências motivacionais (Flick, 

1998). A entrevista semiestruturada permite obter elementos para discussão e reflexão 

ricos e fundamentados, pois explora ideias, testa respostas e investiga motivos e 

sentimentos (Bell, 2002).  

O guião da entrevista (c.f. Anexo II) foi formulado tendo como base a revisão da 

literatura e o consequentemente enquadramento teórico e os objetivos do estudo. Após o 

espaço reservado à caracterização dos participantes, integram-se os momentos por eles 

explicitados (período de pré-institucionalização, período inicial de entrada na instituição, 

períodos de ajustamento e de pós-ajustamento). É de referir que, apesar da sua importância 

enquanto eixos centrais na formulação do guião, estes momentos não foram utilizados 

posteriormente como grelha categorial na análise os resultados, optando-se por outra grelha 

de leitura criada a partir da análise dos discursos, que permitiu uma apresentação mais 

clara e organizada.  

Importa ainda mencionar as perguntas auxiliares, previstas no delineamento do 

guião, e às quais se recorreu nos casos em que as primeiras não eram suficientemente 

claras para os participantes. Finalmente, foi realizada uma entrevista-teste prévia à recolha 

dos dados com um idoso institucionalizado, com o a finalidade de verificar se a linguagem 

se adequava ao público-alvo, procedendo-se a alterações necessárias (criação de mais 

questões auxiliares- e.g. até que ano andou na escola?) 
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3.2) Recolha de dados 

 A recolha dos dados desta investigação foi realizada no mês de Julho de 2013, após 

marcação prévia de data e hora, tendo a direção da instituição cedido a sala de reuniões, 

um local que reunia todas as condições necessárias – conforto mínimo e isolamento 

sonoro. Todos os participantes realizaram a entrevista nesse espaço, à exceção da SEN8, 

que optou por ser entrevistada no seu quarto. As entrevistas foram gravadas na íntegra, em 

formato áudio, após consentimento prévio de cada entrevistado.  

 

3.3) Análise dos resultados 

 O procedimento para análise dos resultados obtidos neste estudo foi a análise de 

conteúdo (Bardin, 1979). Este método consiste num conjunto de técnicas de análise de 

comunicações verbais que procuram adquirir indicadores ao discurso, indicadores esses 

que “permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/receção 

(variáveis inferidas) destas mensagens” através de “procedimentos sistemáticos e objetivos 

de descrição do conteúdo das mensagens” (Bardin, 2004, p. 40). De acordo com critérios 

suscetíveis de conferir sentido e ordem à informação recolhida, os elementos desse mesmo 

conteúdo são classificados e organizados em categorias e subcategorias para 

posteriormente serem interpretados (Bardin, 1979).  

 As gravações das entrevistas em formato áudio foram escutadas várias vezes, a que 

se seguiram as transcrições de cada uma delas para formato escrito. Após as primeiras 

leituras das transcrições foram sendo delineadas as categorias e subcategorias de conteúdo, 

constantemente reformuladas a partir das novas e contínuas leituras, e organizadas em 

tabelas individuais para cada participante. Fazendo uso da análise temática foram 

distinguidos os “núcleos de sentido” (Bardin, 2004) que constituem a comunicação e cuja 

presença e frequência podem ser indicadores de significado relevante para os objetivos 

estabelecidos. 

De seguida apresentam-se os principais resultados que foram emergindo dos 

discursos dos vários atores, organizados em categoria e subcategorias, para 

simultaneamente lhe atribuir um significado psicossocial a partir da revisão da literatura 

sobre o domínio em análise.  
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Capítulo 3. Apresentação e discussão dos resultados  

 Antes de proceder à apresentação e discussão dos resultados deste estudo, torna-se 

importante tecer algumas considerações que emergiram das entrevistas realizadas.  

 As primeiras questões tinham dupla finalidade pois pretendiam não só caracterizar 

a amostra, como também possibilitar aos idosos o relato de alguns episódios significativos 

da sua história de vida, procurando que este momento inicial funcionasse como “quebra-

gelo” para abordar os objetivos mais específicos desta investigação. De facto, os idosos 

revelaram grande satisfação ao contarem as suas histórias de vida e experiências, 

enquadrando-as no contexto histórico em que se inseriam. Através dos vários discursos, é 

notória a importância atribuída à capacidade individual de resiliência, “Mas defendo-me 

como os outros! Foi duro sabe?” (SEN1_m4) e ao esforço investido para alcançar os 

objetivos pessoais: “Trabalhamos muito e conseguimos aos poucos construir a nossa 

casa!” (SEN9_f), perante as condicionantes com as quais se foram deparando: “Olhe na 

minha vida tive muitas dificuldades” (SEN6_f), “Não foi nada fácil a minha vida” 

(SEN5_f).   

 Esta narração acaba por se tornar um momento de reflexão acerca das vivências, 

proporcionando a (re)significação das mesmas, de forma a promover gradualmente a 

consolidação da identidade (Bradshaw, Playford, & Riazi, 2012; Erikson, 1971; Lee, 

Simpson, & Froggatt, 2013), que se afigura como uma dimensão fundamental nesta etapa 

de desenvolvimento. 

 

 De seguida serão analisados os resultados obtidos, destacando os discursos dos 

idosos que os ilustram e, simultaneamente, relacionando os dados recolhidos com a grelha 

conceptual apresentada no primeiro capítulo. Apresenta-se de seguida o quadro dos 

sistemas categorial utilizado para analisar os dados recolhidos. 

 

 

 

 

 

  
                                                 

4 De forma a garantir a confidencialidade dos participantes, optou-se por utilizar siglas e numeração para a 
identificação dos mesmos  
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Quadro 1: Organização esquemática do sistema de categorias 

Dimensões Categorias Sub-categorias 

1-Dimensão temporal 1.1-Pré-

institucionalização 

1.1.1-Motivos 

1.1.2-Decisão 

1.2- Momento inicial 

1.2.1-Perceção e 

sentimentos 

1.2.2- (Mudança de) 

Rotinas e hábitos 

1.3- Ajustamento 

1.3.1- Dificuldades 

1.3.2-Factores 

facilitadores 

1.3.3-Reação dos 

significativos 

1.4- Pós- ajustamento 

1.4.1- Sugestões de 

melhoria 

1.4.2-

Institucionalização 

enquanto transição 

1.4.3 – Aproximação à 

morte 

2-Dimensão 

Relacional 
2.1- Fora da instituição 

2.1.1- Família 

2.1.2-Comunidade 

2.2- Dentro da 

instituição 

2.2.1- Utentes 

2.2.2 – Funcionários 

 

 

3.1) Dimensão Temporal 

3.1.1)Pré-institucionalização 

 Antes de mais, importa referir que a análise desta categoria implica uma visão 

alargada acerca dos fatores envolvidos na decisão de institucionalização do idoso, 

explorando um período que vai desde o momento que este vive na sua habitação/ 

comunidade até à entrada na instituição. 
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3.1.1.1) Motivos 

 Os resultados obtidos revelam que a deterioração do estado de saúde foi o principal 

fator que precipitou a institucionalização, seja pela redução da mobilidade física: “eu estou 

muito aleijada dos joelhos” (SEN4_f), seja pelo agravamento de doenças crónicas: “Sou 

diabética (…) encontravam-me às vezes no chão” (SEN6_f). Esta evidência foi também 

encontrada noutros estudos – e.g.: Lowis et al., 2005; Paúl, 1995; Vaz, 2006; Wilson, 

1997. 

 Em consequência desta diminuição das capacidades, observa-se um decréscimo do 

nível de autonomia, com impacto na realização das atividades de vida diárias: “Eu já não 

podia quase fazer a vidinha de casa” (SEN8_f). Estas condicionantes tornaram-se mais 

significativas quando o idoso não vive com nenhum familiar – tal como reforça Lowis et 

al., 2005 - “estava sozinho em casa e claro não podia fazer nada” (SEN1_f), ou quando 

estas debilidades físicas ocorrem no cônjuge: “morávamos num 2º andar sem elevador e [a 

esposa] tinha dificuldades em subir e descer.” (SEN10_m).  

 Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) explicam que perante a dependência do 

idoso, poderá existir uma mudança nos papéis desempenhados ao longo da sua vida. Esta 

situação é observada nos discursos registados, os participantes evidenciaram a importância 

do companheiro(a) na realização das tarefas domésticas, sendo que este(a) assumia o papel 

de principal responsável: “a minha mulher começou a ter dificuldade em fazer compras e a 

cozinhar” (SEN7_m), “ela tinha que fazer a comida” (SEN10_m), ou de ajudante, 

“ajudava a minha mulher em casa (…) ela dizia e eu fazia!” (SEN7_m).  

 Apenas uma idosa mencionou outro motivo que impulsionou a sua 

institucionalização, relacionado com a perceção de maus-tratos e abandono familiar: “Não 

tinha para onde ir e a minha família não quis que eu fosse viver com ela… Não quiseram 

tomar conta de mim…” (SEN5_f). Esta narrativa parece refletir outra vertente indiciada na 

literatura que apela para uma visão dinâmica entre as variáveis socioeconómicas dos idosos 

e o seu apoio social, desencadeando uma situação de vulnerabilidade (Paúl, 1994).  

 Quando o idoso sente que, devido aos motivos supracitados, não consegue gerir a 

sua vida com a qualidade e segurança básicas, surge a necessidade de se dirigir aos 

recursos disponíveis. Isto é, num primeiro momento o idoso procura colmatar estas 

dificuldades recorrendo tanto a cuidadores informais,“tinha umas sobrinhas, e uma delas 

ficou a ajudar-nos” (SEN4_f), “Ficava em casa o dia todo e os meus filhos preparavam-

me as refeições e levavam-me lá” (SEN6_f), como a cuidadores formais. Em relação a 
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estes últimos, o tipo de respostas é dirigido a necessidades mais frequentes: “E uma 

rapariga daqui é que foi lá ajudar-me: cuidava da casa e de mim” (SEN1_m), “tinha uma 

senhora lá em casa a tratar dele [marido]” (SEN9_f), ou esporádicas: “de vez em quando 

também chamava uma senhora” (SEN8_f). Estas respostas refletem as consequências das 

mudanças estruturais familiares, observando-se cada vez mais um aumento da prestação de 

serviços por cuidadores formais em prol da indisponibilidade dos cuidadores informais 

(Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004). 

 Os idosos parecem começar a colocar a hipótese de institucionalização caso os 

cuidadores formais se revelassem insuficientes: “(…)é difícil arranjar alguém de 

confiança. E depois estão de dia, não estão de noite, e de noite pode-nos dar qualquer 

coisa” (SEN7_m), ou os cuidados informais representassem condicionantes à vida dos 

familiares: “para não estar a preocupá-la e a dar-lhe “canseiras”” (SEN8_f), “ela 

também tinha o emprego dela e não podia ficar a tomar conta de nós” (SEN4_f). Esta 

motivação à institucionalização é também apontada na literatura (Baldwin, Harris, & 

Kelly, 1993; Sousa, Figueiredo, & Cerqueira, 2004), podendo constituir-se como uma 

situação de mal-estar no idoso. 

 

3.1.1.2) Decisão 

 A capacidade de discernimento apresenta-se como um fator determinante nesta 

decisão pois quando as faculdades mentais do idoso se revelam comprometidas, este acaba 

por ser institucionalizado por deliberação de algum familiar próximo, tornando-se um 

processo passivo da sua parte (Reed, Cook, Sullivan, & Burridge 2003): “Depois veio o 

meu filho que está na América para tratar das coisas e eu vim para aqui. Eu estava muito 

mal quando vim para aqui (…), nem andava…” (SEN1_m), “eu na altura não tinha noção 

de nada, não tinha capacidade de tomar decisões (… ) viemos os dois para aqui de 

surpresa.” (SEN9_f).  

 Nos casos em que o idoso teve um papel ativo da decisão de institucionalização, os 

resultados revelam que esta decisão poderá ser mais ou menos planeada, através da procura 

de informações acerca das ofertas disponíveis, “Porque fomos informados que, daqui da 

zona, era o melhor” (SEN2_f) e do conhecimento do local, “E depois viemos cá, só ver, e 

convencemos-mos que tínhamos que vir e viemos!” (SEN10_m). Esta antecipação pode 

funcionar como uma forma de entrar, progressivamente, na instituição: “E depois fui 

trazendo algumas coisas, a minha toalha e assim para me ir habituando.” (SEN2_f). A 
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planificação descrita parece enquadrar-se entre uma escolha estratégica e preferencial. 

Apesar de existir uma procura ativa, por parte do sujeito, em conhecer os espaços para 

melhor se preparar para a institucionalização - decisão estratégica, esta não foi refletida ao 

longo da vida, mas sim a partir de alterações nas circunstâncias de vida (Reed, Cook, 

Sullivan, & Burridge, 2003).  

 Três dos idosos deste estudo que não tiveram oportunidade de planear 

pormenorizadamente esta mudança, assumindo: “decidimos vir para aqui, e viemos” 

(SEN3_m), preparando-se rapidamente, “Preparei-me na hora” (SEN4_f) “Que remédio, 

preparei-me” (SEN6_f). Verificou-se, no discurso de uma participante, uma maior 

necessidade temporal para a ponderação da decisão de institucionalização: “mais tempo 

para pensar!” (SEN3_f). Estes dados vão de encontro com a literatura, que ressalta a 

importância de existir algum tempo após a decisão e antes da entrada na instituição, 

possibilitando a reflexão acerca da opção tomada e gestão dos sentimentos emergentes 

(Nolan et al., 1996 cit in Marshall & Mackenzie, 2008). 

  Quando questionados acerca da oportunidade de maior preparação, 

especificamente através do contacto com outros residentes, grande parte responde que seria 

positivo, existindo, no entanto, uma idosa que coloca a possibilidade de que: “se calhar até 

podia ser ao contrário. Não gosto de ver as pessoas deitadas nas camas e isso. Assim, 

como foi de repente, tive que aceitar!” (SEN3_f). Esta frase parece refletir que, perante a 

escolha final de institucionalização, a observação direta dos aspetos negativos poderá ser 

um fator ansiógeno, visto que a escolha final já está tomada. Assim, a fase de antecipação 

desta deixa ser promotora de integração da decisão e gestão emocional, tornando-se uma 

possível fonte de stress para o sujeito (Stokes & Gordon 1988 cit in Wilson, 1997). 

   Por último, resta referir que todos os participantes, devido a políticas 

institucionais, têm um familiar indicado como contacto de emergência, que participou 

ativamente nas burocracias necessárias para a entrada na instituição. Estes variam entre 

filhos (65), sobrinhos (3) neta e nora neste processo (1).  

 

3.1.2) Momento inicial 

 Nestas categorias foram agrupadas as respostas dos participantes que se referiam à 

sua perceção dos espaços públicos e privados na instituição, explorando os sentimentos 

                                                 
5 Esta numeração, utilizada ao longo do capítulo, corresponde ao número de sujeitos que evidenciaram o 

resultado.  
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emergentes e as principais mudanças a nível das rotinas e hábitos entre a antiga habitação e 

o novo contexto. 

 

3.1.2.1.) Perceção e sentimentos 

 As perceções iniciais dos participantes acerca do novo local foram várias, 

desencadeando por isso sentimentos diversos. 

 Relativamente aos espaços da instituição, os participantes avaliam-nos, na 

generalidade das respostas, como positivos. Relativamente aos locais públicos, os idosos 

destacam como positivo a existência de espaços ao ar livre, “Um sítio que é agradável e o 

jardim” (SEN2_f), “Sempre que posso venho cá para fora, gosto mais de estar ao ar 

livre!” (SEN9_f), cuidados na decoração: “vim aqui depois das obras, fiquei mais 

encantada, que os olhos sorriam-me ao ver estas pinturas” (SEN2_f) adequados às 

necessidades da população: “tem um bom corredor para andar. E não tenho que subir nem 

descer escadas, tem elevador” (SEN4_f). Em contrapartida, o facto de partilhar espaços 

que antes eram privados foi apontado com um aspeto negativo por um participante: “O que 

gostei menos foi a casa de banho. Uma pessoa tem de ir de roupão e depois pendurar o 

roupão” (SEN7_m). Este idoso espelha no seu discurso as conclusões de diversos estudos 

(Choi, Ransomb, & Wyllie, 2008; Cooney, 2011; Hauge & Heggen, 2007; Wilson, 1997), 

que referem que, perante este processo, poderá haver agora uma desprivatização que 

poderá implicar, numa fase inicial, a necessidade de ajustamento do sujeito a estas 

diferenças na partilha de espaços (Almeida, 2008).  

 Relativamente aos espaços privados, nomeadamente os seus quartos, os 

participantes revelaram diferentes perceções. Se para uns a decoração com elementos 

religiosos era suficiente, “Tenho os meus santinhos e chega-me” (SEN5_f), “trouxe os 

meus santinhos que são os meus companheiros”, (SEN6_f), para outros tornou-se 

fundamental a construção destes espaços como seus, personalizando-os: “[Trouxe]As 

caminhas, o meu móvel para por as coisas, a minha prateleirinha e as minhas rendas, uns 

bibelôs e umas fotografias… os meus tapetes a combinar com o edredão” (SEN2_f)  

assemelhando-os à anterior habitação: “Trouxemos, até inclusive a roupa de cama (…)E 

as camas também, que tínhamos uma cama articulada (…)até a tv cabo” (SEN10_m). Os 

resultados supracitados corroboram a literatura (Bradshaw, Playford, & Riazi, 2012) 

mostrando que, de facto, existe necessidade de assemelhar estes espaços ao conceito 
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pessoal de “casa” de cada participante, realçando-se a subjetividade do mesmo, na procura 

de um “lugar tranquilo”. 

 De ressaltar ainda o caso de uma idosa que explica os motivos pelos quais não 

personaliza o seu espaço, “O que eu gosto mesmo está na minha casinha, e não tiro de lá 

por nada” (SEN8_f). A literatura descreve casos semelhantes face à institucionalização 

involuntária, onde devido à deslocação para o local ser involuntária, na qual o sujeito 

poderá procurar manter a sua habitação igual, na esperança de regressar (Kals, 1972). 

 Para os idosos que partilhavam o quarto desde do momento de entrada, esta divisão 

revelou-se pouco significativa, “Estava com outro mas isso não me fazia diferença, eu 

fazia as minhas coisinhas” (SEN1_m), “como se sentiu a dividir o quarto?-Bem” 

(SEN6_f),o que ressalta a subjetividade do conceito de privacidade, revista nestes 

participantes.  

 Os sentimentos desencadeados pela transição nos participantes do estudo foram 

variados, emergindo em alguns casos afetos mais positivos: “Sentia-me bem” (SEN5_f), 

vim toda contente!” (SEN6_f) e noutros uma componente mais negativa, gerando 

sentimentos de ansiedade ou de estranheza: “foi estranho porque achava que estava na 

minha casa, mas depois é que comecei a reparar que não estava…” (SEN1_m). Os 

participantes explicam, que inicialmente, o facto de estar “acompanhado com muita gente” 

(SEN1_m) que não se conhece nem se tem uma relação íntima torna-se uma dificuldade 

inerente à transição. A literatura reflete acerca deste possível choque inicial, visto que o 

idoso se encontra num lugar novo, com novas pessoas e novas rotinas (Almeida, 2008). 

Esta fase inicial, apelidada por Wilson (1997) de Assoberbado (overwhelmed) reflete um 

aumento natural do foco no self, enfatizando a emergência de sentimentos de perda. Neste 

estudo, estes sentimentos inicialmente desencadeados parecem relacionar-se intimamente 

com os motivos que originaram a transição, sendo que esta grelha de leitura nos permite 

compreender as discrepâncias encontradas.  

 

3.1.2.2.) (Mudança de) Rotinas e Hábitos 

 Nesta categoria foram agrupadas as respostas dos participantes que se relacionavam 

com os hábitos e rotinas existentes antes da institucionalização, compreendendo de que 

forma as regras impostas pelo contexto foram percecionadas como mais ou menos rígidas, 

e qual o seu impacto no sentido de continuidade para os idosos. 
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  Tal como refere Baldwin, Harris e Kelly (1993), para melhor compreender estas 

consequências, importa refletir acerca da forma como estas rotinas já estavam 

condicionadas no período de pré-institucionalização. Para quatro participantes, devido à 

deterioração do estado de saúde, a realização das tarefas domésticas revela-se desgastante: 

“Já não estávamos a dar conta do recado e estávamos a ter muitas despesas”, (SEN2_f) 

assim como o desempenho do papel de cuidador: “E depois já estava massacrado, queria 

era sair daquele ambiente” (SEN3_m). Nestes casos, a institucionalização conseguiu dar 

resposta a estas dificuldades, ressaltando as novas rotinas como positivas: “Eu já não lavo 

a loiça, já não limpo os tachos…” (SEN4_f), flexíveis, “Quer dizer, comer não, mas o 

resto é tudo à hora que queremos” (SEN3_m), conseguindo ajustar-se às diferenças: “nós 

costumava-mos jantar às 8h30 e aqui é um bocadinho mais cedo, mas temos sempre 

bolachas e fruta no quarto e comemos sempre antes de nos deitar” (SEN2_f). A partir dos 

resultados observou-se ainda que grande parte dos idosos (9) não percecionaram um 

grande sentido descontinuidade nas suas rotinas, pois já tinham sido obrigados, 

anteriormente, a adaptar as suas actividades: “Nessa altura já não trabalhei terras, já era 

só vidinha caseira” (SEN8_f), “[costumavam sair?] Não, eu já estava com as canadianas” 

(SEN4_f). Estes resultados parecem não ir de encontro à visão de diversos estudos em que 

é exaltado o facto de os residentes não conseguirem dar um sentido de continuidade aos 

seus hábitos devido às rotinas impostas pela institucionalização (Jensen & Cohen-

Mansfield, 2006 cit in Cooney, 2011; Kahn, 1999; Lee et al., 2002). Apenas um sujeito 

sente que a institucionalização não lhe permite manter as suas rotinas, referindo que: “Eu 

ali ainda tinha muita atividade, agora estou a ter menos” (SEN10_m). 

 No caso dos idosos que mantinham um nível de atividade elevada (4), a 

institucionalização provocou diferentes efeitos, permitindo a manutenção das rotinas: “à 

tarde vamos passear (…) Sim, pronto esses amigos da tuna vem me sempre buscar” 

(SEN7_m) e incremento de novas actividades: “E comecei a ir à piscina e à ginástica.” 

(SEN2_f). Estes dados coadunam-se, em parte com a literatura que nos alerta para o facto 

de que a instituição deve possibilitar aos utentes, quando o seu estado de saúde lhes 

permite, autonomia nas suas decisões, nomeadamente na escolha de sair ou não da 

instituição sozinhos, aumentando, desta forma, a perceção de controlo (Grogger, 1995 cit 

in Sousa, Figueiredo & Cerqueira, 2004).  

 Também os próprios idosos procuravam envolver-se nas atividades para si 

significativas: “Eu aqui faço tudo o que posso para ajudar! (…) pôr a mesa ou estar na 
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sala das actividades” (SEN5_f), “E fui-me ocupando assim com algumas coisas… havia 

assim umas plantas a morrer de sede e eu arranjei-as e depois pintei coisas para uma festa 

no auditório” (SEN2_f). Esta procura de sentido de utilidade através dos recursos 

disponíveis poderá incrementar a autoeficácia do sujeito, refletindo uma atitude positiva 

perante o processo (Bradshaw, Playford, & Riazi, 2012).  

 

3.1.3) Ajustamento 

 Pretendeu-se agrupar nesta categoria as respostas que se referiam à visão geral 

acerca do processo, incidindo nas dificuldades sentidas pelos participantes, assim como 

nos fatores facilitadores mais relevantes durante a transição. Colocou-se também uma 

subcategoria relacionada com a perceção dos significativos acerca da transição, 

transmitindo as crenças destes relativamente à institucionalização. 

 

3.1.3.1.) Dificuldades 

Relativamente a esta subcategoria, os discursos dos idosos parecem agrupar-se em 

duas perdas significativas devido à institucionalização. A grande maioria explica que 

abandonar “a minha casa e as minhas coisas” (SEN2_f) foi sentida como a maior 

dificuldade, mesmo em idosos que planearam a institucionalização. Existem ainda outros 

dois sujeitos que não consideram esta a maior perda, mas sim a diminuição do contacto 

regular e habitual com os seus familiares: “Foi o meu outro irmão que está fraco e tive que 

deixá-lo” (SEN5_f); “[o que lhe custou mais deixar?] Foi a família” (SEN10_m) 

 

3.1.3.2.) Fatores facilitadores 

 Perante esta transição, os sujeitos vão indicando, ao longo do seu discursos, fatores 

que consideram terem sido fundamentais para o seu ajustamento. Estes fatores parecem 

referir-se a dois níveis principais, uns mais ligados ao contexto e aos relacionamentos 

interpessoais desenvolvidos e outro relacionado com as estratégias pessoais utilizadas. 

 Quanto ao primeiro nível, apreende-se nos discursos dos sujeitos que o facto destes 

percecionarem que os serviços da instituição conseguem responder às suas necessidades e 

que deveras existe uma relação equilibrada entre o que “dão e o que recebem” - “Pago ao 

fim do mês e estou como quero” (SEN1_m), “Demos muito dinheiro, mas estou bem” 

(SEN4_m) - parece aumentar a satisfação dos sujeitos com a decisão tomada. Todos os 

sujeitos referem que a postura das pessoas que se encontram dentro da instituição foi um 
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dos fatores importantes para o seu bom ajustamento: “porque se fossem estupidas para 

mim, eu ia me embora e não ficava aqui!” (SEN9_m). Especificamente, três séniores que 

descrevem que o apoio afectivo, “a animadora ajuda-me a ultrapassar estas coisas, 

abraça-me e apoia-me. Fico mais calma com ela” (SEN5_f) e instrumental “O que me 

ajudou mais foi ter tudo feito” (SEN3_m) recebido foi o fator que mais atenuou as 

dificuldades sentidas, não só por parte dos funcionários, como também dos utentes: “O que 

ajudou mais foi a convivência de “família” (…) Sim, das pessoas que estavam aqui” 

(SEN1_m). 

 Analisando o segundo aspeto supracitado, compreende-se que os idosos 

conseguiram mobilizar diferentes recursos para se ajustarem às exigências do contexto. A 

nível de gestão emocional, quatro idosos explicam que: “é a minha força que me ajuda” 

(SEN5_f) e que: “eu quando quero sou forte.” (SEN2_f), reconhecendo a necessidade de 

“ter força de vontade” (SEN8_f). Explorando as estratégias utilizadas como forma de obter 

controlo sobre o significado da experiência (coping cognitivo), compreendemos que no 

presente estudo, quatro dos idosos procura racionalizar a decisão, assumindo-a como a 

melhor escolha que poderiam ter tomado, e que por isso mesmo os ganhos obtidos 

compensam as dificuldades sentidas: “E por muito que nos custe, temos que reconhecer 

que a gente em casa não tem as condições que tem aqui” (SEN10_m), “pronto, também 

temos que nos adaptar, nós já sabíamos que não ia ser como em casa” (SEN2_f), “isto é a 

melhor solução para nós!” (SEN7_m). Quanto às estratégias desenvolvidas de forma a 

eliminar ou modificar as condições que originaram o problema (coping comportamental), 

compreendeu-se que três dos participantes descrevem a realização de atividades que lhes 

sejam satisfatórias: “E depois eu e o doutor [psicólogo] pegamos na pandeireta e no 

bombo e tivemos a divertir-nos. Agora o doutor vai aprender viola… isto é animar” 

(SEN2_f), “Eu aqui faço tudo o que posso para ajudar! (…) pôr a mesa (…) estar na sala 

das actividades” (SEN5_f). Encontram-se ainda dois casos distintos: uma idosa que 

explicita que procurou desenvolver relacionamentos com outros idosos, “ sempre fui muito 

comunicativa com toda a gente! (…) Eu é que vou-me encorajando, e falando para as 

pessoas, e rindo-me…” (SEN9_f); e outra que evita deslocar-se à sua antiga casa de forma 

a evitar a emergência de sentimentos como a saudade: “Até me convidam para ir comer lá 

a casa, mas eu não quero se não volto com mais saudades…” (SEN6_f).  

 Tendo em mente o quadro conceptual desenvolvido por Schlossberg et al. (2012), e 

analisando a presente transição à luz do mesmo, compreende-se neste estudo que, perante 
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as mudanças impostas por um acontecimento de vida, existe sempre um sentimento de 

perda no sujeito. Assim, para analisar o impacto deste sentido de perda e perceber de que 

forma os idosos procuram ajustar-se às exigências do processo, recorre-se aos quatro 

fatores que medeiam a transição, e que neste caso pareceram ser fundamentais para o 

ajustamento ao contexto. No primeiro fator, relacionado com a situação, a variável mais 

importante foi a perceção de controlo na tomada de decisão na institucionalização. 

Relativamente às redes de suporte (segundo fator), as mais importantes para os 

participantes deste estudo foram as relações familiares e as estabelecidas com os 

funcionários/colaboradores da instituição. Por último, agrupa-se as variáveis centradas no 

self e nas estratégias de coping - variáveis intra-individuais - como a capacidade de gestão 

emocional, a racionalização da decisão e o recurso a comportamentos de ajustamento à 

nova realidade. 

  

3.1.3.3.) Reação dos significativos 

 Esta subcategoria, apesar de apenas emergir ao longo do discurso de 2 dos 10 

participantes, reflete algumas visões socialmente veiculadas acerca destes locais. 

Um participante explica que, “houve algumas pessoas, enquanto estávamos lá fora, 

que não queriam que nós viéssemos, mas nós é que sabíamos das nossas dificuldades” 

(SEN7_m), parecendo exprimir a crença de que estes espaços destinam-se apenas a idosos 

com um nível de dependência elevada. Outra idosa refere que, “A minha filha é que sentiu 

[a decisão de institucionalização], sabe que os lares não tinham muito boa fama e eles não 

nos queriam ver os pais numa casa destas.” (SEN8_f), refletindo-se assim uma imagem 

negativa destes espaços. De facto, estes discursos refletem as evidências encontradas na 

literatura: existência de um elevado estigma relacionado com estes locais, associando-os a 

espaços tristes e deprimentes (Hortelão, 2003), difundido à população através dos media 

(Ellis, 2010), contribuindo assim para o estereótipo de “depósito de idosos” (Ryvicker, 

2009), o que leva a que os familiares não ponderem esta hipótese facilmente e com 

naturalidade. 

 No entanto, na perspetiva desta participante, “o futuro, o futuro é uma casa destas 

para a velhice, passando um certa idade, o futuro é isto!” (SEN8_f), enquadrando-se aqui 

as reflexões de Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) acerca do facto destas instituições 

poderem tornar-se locais de promoção de envelhecimento saudável e satisfatório, apesar da 

difusão desta ideia ser ainda bastante recente em Portugal. 
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3.1.4) Pós-ajustamento 

 Nesta categoria foram analisadas as perspetivas e sugestões de melhoria que os 

idosos tinham para o local e para o papel da comunidade envolvente. Procurou-se também 

compreender que influências de transições anteriores eram reconhecidas pelos 

participantes durante o processo de institucionalização. Inclui-se também algumas 

reflexões acerca dos discursos relacionados com as expectativas de vida dos idosos e da 

forma como estes enquadraram a institucionalização na sua história, assim como a relação 

reconhecida, por alguns idosos, acerca da morte e da institucionalização.  

 

3.1.4.1.) Sugestões de melhoria 

 Relativamente a esta subcategoria, os discursos dos séniores revelam que a grande 

maioria não considera que existam grandes mudanças a realizar, tendo apenas dois idosos 

referido sugestões: “o que eu fazia de diferente era não deixar as pessoas que usam fralda 

e fazem tudo na fralda andarem todo o dia” (SEN2_f) e outro explicando que, “gostaria 

que mudassem o telhado, para termos um inverno e uma vida mais confortável.” 

(SEN7_m). 

 Relativamente às propostas realizadas no sentido de uma maior comunicação e 

intervenção da comunidade, surgiram diversas ideias: 1) melhores vias de acesso ao centro 

da localidade; 2) apelo à solidariedade social através da entrega de objetos necessários à 

instituição; 3) mais voluntariado; 4) mais financiamento comunitário para o local, de forma 

a possibilitar deslocações e responder às necessidades da instituição. De referir ainda que 3 

idosos não realizaram sugestões devido a acreditarem que este não é o seu papel, 

pertencendo a agentes políticos e/ou administrativos.  

 

3.1.4.2) .Institucionalização enquanto transição 

 Relativamente a esta categoria, os resultados mostram que os séniores têm 

perspetivas diferentes acerca da influência de outras transições de vida no processo de 

institucionalização. Dos idosos entrevistados, seis referem sentir que as experiências 

prévias influenciaram-no, tendo cinco justificado os motivos. Os discursos analisados vão 

de encontro à teoria de Schlossberg, et al. (2012), visto que alguns idosos reconhecem que 

o facto de já terem ultrapassado outras transições possibilitou o desenvolvimento de 

capacidades de gestão de stress através da utilização dos recursos disponíveis: “Têm 
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influência, tem. Quem sempre viveu naquele ritmo assim tem mais facilidade” (SEN2_f), 

“[ajudaram a ultrapassar as dificuldades desta mudança específica?] É natural, é 

natural… Porque eu nunca estive só num sítio” (SEN10_m). Este conhecimento 

possibilitou um processo de relativização, onde se reconhece que a institucionalização, em 

comparação com as mudanças anteriores, não envolveu tanto um sentido de perda “a outra 

mudança foi mais difícil…” (SEN7_m) e consequentemente a utilização de tantos recursos 

psicológicos e físicos. No entanto, esta dimensão, tal como nos evidencia a literatura 

(Schlossberg, 1981), reveste-se de uma componente extremamente subjetiva, visto que 

num grupo tão reduzido de participantes, 3 responderam não saber qual a influência e uma 

idosa afirma que, “cada uma tem o seu valor, o seu “poder de adaptação” (SEN10_f), 

evidenciando-se a importância da perceção do sujeito sobre as transições anteriores e os 

recursos usados.  

 Da análise dos discursos dos participantes, evidenciou-se pertinente explorar a 

forma como o idoso ajustou as suas expectativas de vida à institucionalização. 

 A análise dos resultados mostrou que nenhum dos sujeitos tinha planeado a 

transição ao longo da sua vida, evidenciando que: “preparada a gente quando é nova não 

está. Mas os anos depois é que vão pesando e que remédio….” (SEN8_f). Desta forma, a 

institucionalização emerge como uma mudança que o idoso terá que integrar na sua 

história, atribuindo-lhe um significado.  

 Perante a necessidade de ajustar as suas expectativas de vida a estas perdas, ou seja, 

adaptar-se às condicionantes provocadas pelo envelhecimento, alguns idosos deste estudo 

parecem espelhar o modelo SOC de Baltes (1987) e Baltes e Smith (2004). Perante as 

contrariedades encontradas, os idosos selecionaram as diversas possibilidades que tinham 

(institucionalização, cuidador formal, cuidador informal). De seguida, procuraram 

perceber, quais destas se adequavam melhor às suas necessidades, sejam elas de vigília 

permanente (SEN6_m, SEN1_m), cuidados complementares (SEN_2; SEM_8), auxilio no 

papel de cuidador (SEN3_m; SEN4_f; SEN10_f) ou manutenção da autonomia (SEN7_m), 

otimizando desta forma os seus recursos. Por último, a entrada na instituição torna-se a 

forma de compensação encontrada, observando-se a redefinição dos objetivos pessoais, 

“Por isso decidimos assim, e para já, para já, não estamos arrependidos! (…) (SEN8_f), 

“teve de ser” (SEN10_f), de modo a atingir os objetivos finais – encontrar-se num local 

que lhe proporcione segurança e estabilidade. 
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 Porém, nem todos os idosos conseguiram adaptar-se às perdas ocorridas ao longo 

do desenvolvimento, podendo observar-se um desequilíbrio entre os objetivos propostos e 

os realmente atingidos. Esta situação está patente em duas idosas entrevistadas, onde a 

visão retrospetiva da sua história reveste-se, em parte, da dificuldade em aceitar os 

acontecimentos ocorridos, dificultando integração destes no self (Erikson, 1971). Em 

termos concretos, estas idosas investiram, no passado, em atividades que permitiram o 

alcance dos seus objetivos (casar para ter um filho e emigrar para ter as suas poupanças 

(SEN5_f), trabalhar toda a vida para a construção da casa almejada (SEN9_f)). No entanto, 

depararam-se com acontecimentos de vida que impediram o alcance desses objetivos 

(traição, divórcio e perda consequente das suas poupanças (SEN5_f), deterioração grave do 

estado de saúde (SEN9_f)), não conseguindo aceitar estas perdas, o que parece dificultar, 

em consequência, o próprio processo de institucionalização. 

 

3.1.4.3) Aproximação à morte 

 Nesta categoria pretendeu-se englobar os fragmentos dos discursos dos idosos que 

se referiam a este tema, procurando compreender, ainda que de forma bastante geral, como 

reagem os utentes à morte dentro da instituição.  

 Nesta etapa desenvolvimental existe uma aproximação à morte, seja pela maior 

probabilidade de perda de cônjuges, amigos e familiares, como pelo aumento da 

consciência da própria finitude (Fonseca, 2005), implicando uma integração pessoal destas 

dimensões (Erikson, 1971). Ao ser institucionalizado, a familiaridade com a morte 

aumenta, visto que agora o idoso convive com mais pessoas na mesma “condição”. Esta 

temática surge de forma natural no discurso de uma participante: “uma senhora até faleceu 

agora recentemente” (SEN8_f), existindo inclusive um idoso que perspetiva que “isto aqui 

é um “depósito para o cemitério”, uns demoram mais ou menos tempo” (SEN10_m). 

 Este mesmo idoso associa que, na instituição, existem dois grupos “há pessoas que 

estão aqui ativas, ainda conversam e jogam às cartas e outras não, e nós caminhamos 

para esses “não”, se não morrermos antes” (SEN10_m), compreendendo um contínuo 

entre autonomia-dependência, ampliado pelo contacto permanente com esta realidade 

institucional.  

 

3.2) Dimensão Relacional 

3.2.1)Fora da instituição 
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 Procurou-se enquadrar nesta categoria a perspetiva que os idosos têm dos seus 

relacionamentos prévios à institucionalização e que influências (num sentido bidirecional) 

encontram entre eles. 

  

3.2.1.1) Família 

 Esta categoria revela-se bastante complexa, visto que para se compreender a 

importância que o idoso atribui a estas relações ao longo deste processo, é indispensável 

compreender quais os significados pessoais que lhes atribui. 

 Em primeira instância, procurou-se explorar a forma como o idoso caracteriza os 

seus relacionamentos familiares no período prévio à institucionalização. À exceção de uma 

participante, todos descrevem uma relação positiva com os seus familiares, sendo estas 

marcadas por contactos mais regulares: “os meus filhos preparavam-me as refeições e 

levavam-me lá.” (SEN6_f), “principalmente com os meus netos, que eram as pessoas mais 

chegadas” (SEN_8) ou menos frequentes (“mas uns estão no Porto, outros em Lisboa, 

outros no Brasil” (SEN3_m), dependendo do grau de intimidade e/ ou proximidade física.  

   Perante a possibilidade de institucionalização do idoso, as investigações elucidam 

que muitas vezes os familiares têm dificuldade em concetualizar e aceitar a ida deste para 

um lar (Elis, 2010). Esta questão foi observada neste trabalho, onde quatro séniores 

descrevem a reação dos seus familiares da seguinte forma: “à minha filha custou-lhe muito 

que nós viéssemos” (SEN10_m), “o meu filho é que não queria” (SEN6_f), “o meu irmão, 

mas ele não gostou que eu viesse para aqui” (SEN4_f). Nos restantes casos, os discursos 

não incidem sobre a influência dos familiares a sua opção, parecendo terem procurado que 

fosse o próprio sénior a realizar a escolha.  

 No primeiro grupo supracitado, parece ter existido uma influência do processo na 

qualidade das relações, de onde emergiram conflitos: “(…) aliás ela até ficou muito tempo 

chateada connosco (…)” (SEN10_m), provocando o receio de não obter apoio neste 

processo: “Eu até pensei que eles não vinham” (SEN6), o que poderá afetar o bem-estar do 

familiar e consequentemente o do sujeito, “A minha filha custou-lhe a compreender um 

bocadinho a nossa vinda para cá, e sofreu muito por causa disso. E eu sofri por ver” 

(SEN8_f). 

 Já nos restantes casos, os participantes referem que o impacto da institucionalização 

pouco ou nada afetou a relação: “Não, vêm sempre visitar-nos”, (SEN2_f) constatando-se 
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que num caso até a melhorou: “Não, ficou bem na mesma. Até mais do que era (…)” 

(SEN3), ocasionando mais convívio familiar.  

  Quanto ao apoio fornecido por estes familiares e à influência positiva destes na 

transição, os participantes do estudo referem-se a ele como instrumental e afetivo, 

distinção também referida na literatura (Martins, 2005). Seja através de contacto telefónico 

ou visitas periódicas, para estes idosos o facto de poderem conversar, “Sim sim, sempre 

que a gente se encontra comenta “olha hoje comi isto”, passou-se isto ou passou-se 

aquilo” (SEN8_f), sentir que os seus familiares se preocupam: “Eles dizem [os filhos] 

cuide-se pai, cuide-se.” (SEN1_m) e que estão disponíveis para atender às suas 

necessidades: “a minha sobrinha (…) ajudou em tudo, traz-me o que eu quero” (SEN4_f), 

revela ser, na generalidade dos estudos explorados, um fator importante para o ajustamento 

ao contexto (Bradshaw, Playford, & Riazi, 2012; Carvalho & Dias, 2011; Choi, Ransomb, 

& Wyllie, 2008;). Existe ainda um dado descrito no estudo de Wilson (1997) encontrado 

também nesta investigação, onde uma participante explicita que, apesar de manter o 

contacto frequente com os familiares, inicialmente procurava não partilhar todas as suas 

dificuldades: “Eu não dizia algumas coisas para não o entristecer” (SEN2_f). 

 As diferenças encontradas na forma como os participantes descrevem o papel 

destas relações coaduna-se com as evidências empíricas conjugadas no trabalho de 

Antonucci (2001), compreendendo-se que não é o apoio realmente recebido per se que 

afeta os relacionamentos familiares, mas sim a maneira como idoso o perceciona, 

evidenciando-se a subjetividade. 

 Relativamente ao período atual, a maioria (8) dos idosos parece encontrar-se 

satisfeito com o relacionamento estabelecido, ao nível da frequência e forma de 

comunicação, contudo duas idosas percecionam um sentido de descontinuidade nestas 

relações. No caso destas últimas, o contacto menos frequente impulsionado pela 

institucionalização, é descrito como uma consequência negativa: “agora vejo-os menos 

vezes…” (SEN9). Esta consequência é descrita na literatura, ou seja em diversos casos a 

institucionalização apresenta-se como um corte nos relacionamentos (Pereira, 2008).  

 A título de curiosidade, sobre o subsistema conjugal da família, no presente estudo, 

sete dos dez participantes entraram no contexto com os seus cônjuges, sendo que 

atualmente dois deles já se encontram viúvos. Ainda que esta influência não tenha sido 

amplamente explorada, importa salientar alguns dados. A grande maioria explica não ter 

sentido que a relação se tenha modificado, reconhecendo que um relacionamento amoroso 
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se processa por fases/ ciclos de crises. Explicam que esta transição provocou um aumento 

no convívio com o cônjuge, revisto como positivo para um casal e indiferente para outro: 

“Sim, sim, e mudou para melhor!” (SEN2_f). 

  

3.2.1.2) Comunidade 

 Ainda que a maioria (9) dos participantes refira que ainda mantem os 

relacionamentos com amigos, vizinhos e pessoas da comunidade, a importância atribuída 

ao papel destas no processo de transição varia bastante. Os idosos explicam que os 

contactos com estas pessoas ocorrem de três formas variadas: 1) via telefónica “os meus 

empregados, e eles tem o meu número de telefone, e liga-me!” (SEN10_m) 2) através de 

visitas ao idoso e 3) no contexto comunitário. Se para alguns sujeitos este apoio foi 

fundamental, “Tenho uma senhora lá em França (…) diz que eu faço parte da família 

dela” “Sim (…) Ajudou-me muito!” (SEN5_f), para outros a manutenção destes contactos 

pareceu ser não de extrema relevância, [ajudaram-no de alguma forma quando veio para 

aqui?] Não, não” (SEN10_m). A literatura explica-nos esta discrepância, ressaltando que 

os amigos representam um papel único e importante ao longo do envelhecimento, 

principalmente quando o sujeito não tem apoio emocional de figuras importantes, como 

por exemplo o par amoroso (Antonucci, 2001). 

 A manutenção desta rede de apoio foi reconhecida como positiva para um idoso, 

mostrando-se como forma de dar continuidade às tarefas desempenhadas e aos papéis 

sociais desempenhados: “Sim, pronto esses amigos da tuna vem me sempre buscar, porque 

dizem que não posso falhar! E todos ajudam” (SEN7_m). As investigações desenvolvidas 

por Schlossberg, Anderson e Goodman (2012) ressaltam precisamente a importância e o 

impacto positivo que a rede de apoio comunitário pode ter no sujeito em transição, sendo 

que o recurso a estes contactos poderá ser uma estratégia eficaz para atenuar o impacto da 

mudança. 

 

3.2.2)Dentro da instituição 

3.2.2.1.) Utentes 

 Todos os participantes do presente estudo explicam que a sua apresentação aos 

residentes do contexto deu-se de maneira “informal”, referenciando-lhes apenas, em alguns 

casos, outros idosos com quem partilhavam naturalidade: “Ela disse-me até algumas 

pessoas que eram da minha terra” (SEN1_m). De facto existem sujeitos (2) que 
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consideram que o papel de estabelecimento de relações dentro do contexto pertence ao 

idoso: “As funcionárias não têm essa missão” (SEN2_f), responsabilizando-se a si próprio 

pelo grau de envolvimento que este quiser estabelecer.   

 Os participantes referem não terem sentido dificuldades globais de integração no 

grupo, explicando terem sido “bem recebidos por todos”, (SEN10_m) procurando 

cumprimentar e saudar todos os residentes: “de resto não falo muito, digo Olá só” 

(SEN1_m) “eu cumprimento toda a gente” (SEN6_f), como uma regra social de conduta. 

No entanto “num grupo tão grande há sempre problemas” (SEN4_m), emergindo alguns 

conflitos decorrentes das dinâmicas relacionais.  

 Perante estas discordâncias, os idosos apresentam estratégias de coping 

diversificadas. As estratégias desenvolvidas de forma a eliminar ou modificar as condições 

que originaram o problema (coping comportamental) revelam ser, nesta amostra, as mais 

utilizadas, os sujeitos procuram afastar-se, seja num sentido mais preventivo - quando 

sentem que os conflitos poderão para emergir: “Quando persinto isso, pego e afasto-me” 

(SEN1_m) - ou quando estes já emergiram: “quando não estou muito bem vou para o meu 

quarto descansar” (SEN4_f). Relativamente à utilização de estratégias de coping a nível 

de gestão emocional, apenas uma idosa fez referência, recorrendo à religião e orando como 

forma de intervir nos conflitos: “eu rezo é o que eu faço, que cada um se meta na sua vida” 

(SEN6_f).  

 Resta ainda abordar as estratégias utilizadas como forma de obter controlo sobre o 

significado da experiência (coping cognitivo), onde 2 idosos referem como a mais comum 

a desvalorização perante alguns comentários, “Eu ignoro” (SEN4_f). Uma idosa justifica 

esta sua postura pelo facto destes muitas vezes não serem dirigidos a si, mas sim fruto da 

própria personalidade destes: “Aborreci-me um bocadinho ali com uma senhora mas já 

percebi que ela é um bocadinho destravada, é uma pessoa que não se pode ligar!”). A 

literatura debruça-se sobre o efeito destes conflitos, sugerindo que poderão impulsionar o 

idoso, a não se identificar com os outros residentes, e, consequentemente, se isole 

socialmente (Choi, Ransomb & Wyllie, 2008). 

 Analisado o processo de estabelecimento de relacionamentos de maior grau de 

intimidade, compreendeu-se que nem todos conseguiram/ quiseram desenvolver estes 

relacionamentos. Dos idosos que o fizeram, uma destaca a relevância da dimensão 

temporal: “e a gente com o tempo é que se vai relacionando” (SEN10_f). Alguns 

participantes referem ter-se aproximado de residentes com quem partilhavam algum 
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interesse (música/cartas), servindo de suporte emocional nos momentos iniciais de 

transição, “Sim, a conversar connosco… deram-nos um certo apoio” (SEN7_m), que pode 

progredir para uma relação mais próxima “Consegui criar uma relação com ela” 

(SEN9_f), emergindo a amizade: “Ainda hoje tive a tocar para um amigo” (SEN7_m). Esta 

predisposição para estabelecer contacto com os residentes é descrita na literatura como um 

dos fatores que aumenta a probabilidade do idoso se conseguir ajustar de melhor forma à 

transição, aumentando o sentimento de pertença e utilidade no grupo (Wilson, 1997). 

  

3.2.2.2) Funcionários  

 Nesta categoria importa explorar a forma como os funcionários da instituição 

influenciaram o processo de transição para o contexto, compreendendo também como os 

idosos caracterizam a relação atualmente. 

 Todos os participantes do estudo referem que a apresentação da instituição, dos 

residentes e dos funcionários foi realizada pela diretora da instituição, revelando a 

execução de um acompanhamento próximo e uma receção atenta.  

 Relativamente à caracterização desta relação, uma idosa explicita o caráter 

reciproco desta dinâmica, onde considera que, “eles precisam de nós e nós deles” 

(SEN8_f). Esta conexão bidirecional é reconhecida, onde alguns idosos contam 

procurarem ser respeitosos: “Todas me tratam com respeito e eu também as trato a elas.” 

(SEN2_f), assim como também ressalta a importância da simpatia e disponibilidade destas: 

“Se as pessoas são “ruins” nós ficamos tristes” (SEN1_m), “as funcionárias foram todas 

boas para mim e para o meu marido” (SEN4_f). 

 Relativamente aos serviços prestados pelos cuidadores, os participantes 

reconhecem em geral que estas pessoas são prestáveis e atentas, personalizando os 

cuidados. O trabalho desenvolvido pelos profissionais direciona-se em duas dimensões 

principais: o apoio afetivo: “Falavam, conversavam muitas vezes comigo e eu ficava bem” 

(SEN1_m), “dão sempre uma palavrinha de força. E sorriem para nós” (SEN2_f), 

“animadora ajuda-me a ultrapassar estas coisas, abraça-me e apoia-me” (SEN5_f), “São 

muito carinhosas comigo” (SEN6_f), e o apoio instrumental: “muito prestáveis em tudo” 

(SEN1_m) “mostram-se preocupadas” (SEN3_m),“ajudavam a tratar de tudo” (SEN4_f). 

Alguns idosos (3) descrevem também a importância da existência de momentos de 

convívio e descontração: “Elas divertem-se connosco, e dançam e cantam, e nós somos 

todos irmãos dos outros cantam e dançam, metem-se comigo” (SEN6_f) promovendo 
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relações de maior proximidade com os utentes. Estas dimensões acabam por ser de tal 

forma significativas no momento de entrada para o contexto- “O que me ajudou mais foi a 

senhora diretora e as funcionárias” (SEN4_f) - que os idosos acabam por desenvolver 

relacionamentos de elevada intimidade considerando-os como: “amigos” (SEN6_f). Assim, 

atualmente os participantes revêm os funcionários como uma fonte de apoio a quem podem 

recorrer, quase como uma figura de vinculação, para auxiliarem perante momentos de 

dificuldade emocional, como por exemplo num processo de luto: “Fiquei um bocado em 

baixo, e a diretora animou-me muito…” (SEN4_f), e em momentos de partilha de alegrias: 

“Eles ajudaram-me sempre muito, na situação como entrei! E depois, quando comecei a 

ficar melhor, eles ficavam todos contentes por isso” (SEN9_f). Estes discursos 

enquadram-se nas conclusões encontradas na revisão de literatura de Bradshaw, Playford e 

Riazi (2012), em que a personalização dos tratamentos e a criação de um espaço de partilha 

vivencial promove um melhor ajustamento ao contexto, e satisfação no mesmo, 

possibilitando em simultâneo a integração das suas vivências no self. 

 Grande parte dos sujeitos considera que os funcionários do lar realizam um trabalho 

positivo no apoio inicial. Esta visão é percecionada tanto no suporte à própria transição, 

“Sim, na minha entrada para aqui senti [acolhida]” (SEN5_f), como no apoio a outros 

idosos: ”(…) elas são muito boas para todos… Chegou agora uma senhora e eu vejo-as a 

tratá-la com muito carinho” (SEN4_.m). Apenas uma participante aprofunda que, apesar 

de considerar que realizam um trabalho competente, seria importante maior preparação por 

parte dos profissionais: “As pessoas que trabalham aqui, nem todas estão 

preparadas…para explicar tudo direitinho, atender…” (SEN2_f). A perspetiva desta idosa 

é realçada por Sousa, Figueiredo e Cerqueira (2004) que propõe o investimento na 

formação dos profissionais de forma a desenvolver, cada vez mais, a o seu conhecimento e 

sensibilidade para questões inerentes ao próprio processo de envelhecimento, assim como 

o desenvolvimento de estratégias comunicacionais, fundamentais nesta fase transitória. 

 Relativamente à influência do profissional de Psicologia no processo de transição, 

constatou-se que os idosos consideram-no importante. Por um lado, séniores que se 

encontram no contexto há menos de um ano, referem especificamente que este apoio foi 

positivo para si, sentindo preocupação e empenho por parte do profissional: “O Doutor 

também incentiva isso [momentos musicais] e diz-lhe [a outro senhor] que ele tem aqui um 

bom amigo!” (SEN7_m), “O Doutor tem sido muito importante, uma grande ajuda mesmo. 

(…) e incentiva-me muito” (SEN2_f), “Bem, o Dr. Sérgio tem trabalhado muito com 
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pessoas que tem sido mais difícil, e ele trabalha para isso, e a vossa profissão é mesmo 

essa! A Psicologia ajuda alguma coisa aqui” (SEN10_m). Estes resultados assemelham-se 

aos de Kals (1972), que referem o papel do psicólogo como fundamental no processo de 

transição para um lar. O autor realça a possibilidade de se prevenirem as dificuldades de 

ajustamento dos idosos, propondo uma intervenção holística (idoso e significativos), desde 

o início do processo, até à adaptação do idoso ao novo ao contexto. 
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Conclusões e considerações finais 

 

A presente investigação pretendeu aprofundar o processo de institucionalização, 

compreendendo a forma como este é vivenciado e o significado pessoal atribuído pelos 

seus atores principais, os idosos. Através do relato pessoal, os sujeitos contaram a sua 

história retrospetivamente, enfatizaram alguns momentos específicos e a forma os viveram. 

Pretende-se que este trabalho contribua, de alguma forma, para amenizar a lacuna existente 

na literatura relativa à exploração das experiências pessoais do idoso institucionalizado, 

recorrendo a um contínuo vivencial que permitiu o conhecimento idiossincrático deste 

processo, da transição para a institucionalização.  

As principais conclusões deste estudo revelam que compreender o ajustamento do 

idoso ao contexto implica que se analise o processo como um todo, e não fragmentado (e.g. 

os motivos, relacionamentos interpessoais) atendendo à relação dinâmica existente, 

subjetiva e intimamente conectada com a história desenvolvimental de cada um. 

Relativamente ao período de pré-institucionalização, os resultados deste estudo 

apontam para o facto de existir sempre um fator precipitante, maioritariamente relacionado 

com os efeitos naturais da senescência. No entanto, o modo como o idoso exerce ou não 

um papel ativo nesta decisão pareceu ser fundamental para compreender a sua visão do 

processo e o ajustamento que realizou ao novo contexto. A perceção de controlo sobre a 

escolha auxilia o sujeito a ultrapassar as dificuldades encontradas perante a transição, 

possibilitando-lhe reconhecimento de que a decisão tomada foi a melhor para o seu bem-

estar, tendo em conta os recursos que tinha disponíveis e as necessidades que tinha a 

satisfazer. Assim, quando o sujeito tem oportunidade de participar nesta decisão, ponderar 

e analisar as consequências da mudança e preparar-se para ela, parece conseguir encontrar 

com mais facilidade uma coerência interna para mesma e vivenciá-la de forma mais 

adaptativa, promovendo uma maior integração desta transição na sua história de vida. Estes 

resultados são também evidenciados nos vários estudos do estado da arte (Lowis, Edwards, 

Roe, Jewell, Jackson & Tidmarsh, 2005; Marshall & Mackenzie, 2008; Young, 1998). 

O impacto das mudanças ao nível dos hábitos e rotinas dos idosos implica que se 

analise não só as oportunidades que o contexto providencia ao idoso de manter um sentido 

de continuidade, mas que se compreenda, em primeira instância, qual a satisfação que este 

tinha na realização das mesmas. Isto porque para alguns idosos a procura da 

institucionalização surge precisamente para que o sujeito deixe de realizar certos hábitos e 
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tarefas que, apesar de serem executados ao longo da sua vida, poderão não ser 

gratificantes. Desta forma, o novo contexto poderá significar a exploração de novas 

actividades prazerosas para o sujeito, desde que se consiga providenciar um equilíbrio 

entre a singularidade e disponibilidade do idoso e as probabilidades que o contexto 

fornece. Estas conclusões são evidenciadas no estudo de Cooney (2011) que encontra nos 

seus resultados diferentes posturas perante as rotinas impostas pela instituição, acreditando 

que esta variação depende não só de variáveis institucionais, como também da própria 

perceção que o idoso tem acerca da sua capacidade de exercer controlo sobre o meio. 

Compreender como o idoso vivência a saída da sua habitação - onde passou muitos 

anos da sua vida com privacidade - para começar a residir num lar com mudanças bruscas 

de gestão dos novos espaços comuns, implica atentar à subjetividade do conceito de 

“casa”. Esta mudança irá implicar a (re) construção um novo sentido de lar, comum e 

partilhado com os seus pares/idosos, de forma a que a sinta como a sua nova casa. Esta 

noção é fundamental para compreender a própria necessidade de personalização do espaço, 

relativizando-se - sobre forma construção de significados pessoais e diferentes maneiras de 

apropriação de espaço- a delimitação das fronteiras entre o que é o espaço privado e 

público. Os estudos de Hauge e Heggen (2007) completam esta reflexão, concluindo que 

existem idosos que se encontram frequentemente na sala de estar, outros que preferem 

estar no seu quarto e outros sair da instituição. Estas diferenças relacionam-se, para além 

da autonomia de cada idoso, com o conforto e bem-estar que sentem em cada espaço.  

A compreensão do modo como a relação entre o idoso e os seus familiares se 

transforma perante e transição e o papel que este relacionamento desempenha ao longo do 

processo está intimamente ligada com dinâmica relacional existente. O impacto desta 

decisão nos familiares significativos parece estar profundamente ligado com as próprias 

conceções de lar que estes têm, que condiciona a visão sobre a necessidade de recorrer à 

institucionalização. Ao longo deste processo, a perceção de apoio recebido, parece ser um 

fator importante para atenuar as dificuldades sentidas, servindo como rede de suporte 

emocional e instrumental e providenciando ao idoso um sentimento de que não está 

sozinho e de que os familiares continuam a preocupar-se, aumentando o seu bem-estar. Por 

outro lado, efeitos contrários poderão ser evidenciados quando o idoso sente que, devido à 

institucionalização, não consegue ter o acesso desejado a esta rede. Estas consequências 

são também encontradas na revisão da literatura realizada por Bradshaw, Playford & Riazi, 

(2012). 



 

56 

 

 Relativamente aos relacionamentos do idoso com as instituições comunitárias e 

com os amigos, evidenciou-se neste estudo que estas podem prestar um papel importante 

como minimizador das dificuldades sentidas pelos idosos, principalmente quando existe 

uma redução nas outras redes de suporte. Perante estas relações, alguns seniores revelam o 

desejo que estes amigos/vizinhos os visitassem com maior regularidade, explicando no 

entanto compreender, em parte, os motivos que os levam a não manter o contacto. Parece 

então que a institucionalização provocou um sentido de descontinuidade relacional, visto 

que estes contactos realizavam-se no quotidiano e não foram transportados para o contexto 

institucional. Esta conclusão é referida em diferentes estudos que refletem como 

consequência da institucionalização uma alteração nos relacionamentos integrados em 

contextos comunitários que o idoso deixou de frequentar (Bradshaw, Playford & Riazi 

2012). 

 Perante a entrada no contexto, o idoso depara-se com novos e diversos 

relacionamentos que irão influenciar o seu ajustamento ao local. No relacionamento com 

os outros utentes, conclui-se que estes podem de facto influenciar e facilitar o processo de 

transição para o contexto, tornando-se por um lado fonte de apoio neste local, como 

também podem dificultar a adaptação, convertendo-se numa fonte de stress, implicando 

por isso mesmo o desenvolvimento de estratégias de coping, de forma a geri-los. Parece 

que, para que haja o estabelecimento de um relacionamento de maior intimidade, os idosos 

devem estar psicologicamente disponíveis para que tal aconteça, sendo que estes se 

estabelecem perante a maior afinidade/ partilha de interesses, existindo uma maior 

identificação com o outro, resultados também descritos na literatura (Wilson, 1997). Por 

outro lado, quando existe uma diferenciação evidente entre os idosos, a ocorrência de 

conflitos aumenta, sendo que estes procuram maioritariamente recorrer a estratégias que 

permitam eliminar ou modificar as condições que originaram o problema, de forma a evitar 

o confronto. Esta fuga, também descrita nos estudos Choi, Ransomb & Wyllie, (2008) leva 

muitas vezes ao isolamento em locais revistos como protetores, como o quarto, que poderá 

diminuir a qualidade de vida do idoso, se prevalecem no tempo. 

 Para os idosos deste estudo, o relacionamento com os funcionários revelou ser um 

dos fatores de maior influência positiva para a adaptação ao contexto de institucionalização 

e facilitador na vivência da transição ao longo deste processo, resultados também descritos 

nos estudos de Cooney (2011). Os sujeitos consideram que este apoio não se reduz apenas 

a uma relação de prestação de serviços, descrevendo estes profissionais como simpáticos, 
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disponíveis, prestáveis e atentos, pessoas que personalizam o apoio (afetivo e instrumental) 

prestado. Esta postura revelou ser fundamental para atenuar as consequências negativas da 

transição, podendo representar, para alguns idosos, uma figura de vinculação, uma base 

segura que lhes providencia os cuidados e carinho que perderam noutras relações, 

fundamentais para o seu bem-estar. Relativamente ao papel do psicólogo, os residentes 

parecem reconhecer os seus benefícios perante este processo, reconhecendo este técnico 

como preocupado e disponível, que procura conhecer os interesses dos idosos de forma a 

integrá-los em actividades prazerosas. O facto deste papel na transição ser salientado pelos 

idosos que mais recentemente integraram a instituição poderá ser reflexo deste profissional 

se encontrar no contexto há menos de um ano. De facto, o papel do psicólogo nas 

dificuldades encontradas revela-se, para Kals (1972) fundamental como facilitador da 

transição. 

 Quanto à influência de transições prévias nesta mudança em específico, conclui-se 

que esta não é clara para os participantes, evidenciando-se a componente subjetiva acerca 

da perceção que o idoso tem das experiências que foi ultrapassando ao longo da sua vida, 

também evidenciado nos trabalhos de Schlossberg et al. (2012). 

 Relativamente à possibilidade de mudanças na relação entre o idoso e a 

comunidade em que se insere, grande parte realizou sugestões, sendo que estas eram 

diversificadas e apelavam a diferentes necessidades- económicas, emocionais, lúdicas- 

concluindo-se que esta população tem ainda propostas a dar à comunidade e consegue 

reconhecer as suas necessidades e refletir sobre as mesmas.  

 Numa análise global ao processo, e tendo em mente o quadro conceptual 

desenvolvido por Schlossberg et al. (2012), conclui-se que todos os idosos reconhecem que 

esta transição representa uma perda (habitação na comunidade, contacto regular) que 

implicará o luto e, consequentemente, a sua integração. Conseguir integrar esta mudança 

no self  parece depender a interação dinâmica entre quartos principais fatores   descritos na 

teoria de Scholsbreg et al. (2012) e encontrados no presente estudo. Relativamente à 

situação, a variável mais importante foi a perceção de controlo na tomada de decisão na 

institucionalização; quanto às redes de suporte, as mais importantes para os participantes 

deste estudo foram as relações familiares e as estabelecidas com os 

funcionários/colaboradores da instituição; por fim, as variáveis centradas no self e nas 

estratégias de coping (variáveis intraindividuais) refletem-se na capacidade de gestão 
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emocional, na racionalização da decisão e no recurso a comportamentos de ajustamento à 

nova realidade. 

 O presente estudo, apesar de todas as suas potencialidades para a compreensão 

aprofundada do fenômeno, enquadra em si algumas limitações. O seu cariz qualitativo 

impede que se realizem conclusões de carater definitivo assim como generalizações para 

esta população em específico. O material recolhido, apesar da sua riqueza e detalhe das 

experiências e significância pessoal, refere-se somente um grupo relativamente homogéneo 

de 10 participantes, que aceitaram voluntariamente a proposta de integrar a investigação. O 

facto de os dados serem recolhidos em apenas uma instituição poderá ter enviesado os 

resultados, principalmente ao nível dos resultados referentes relacionamentos interpessoais 

dentro do contexto. Importa referir que as respostas poderão ter sofrido influência da 

desejabilidade social, onde os idosos poderão ter procurado ajustar as suas respostas ao que 

acreditavam que a entrevistadora gostaria de ouvir.  

 Ao procurar adequar o instrumento utilizado ao nível educacional dos sujeitos, 

criou-se uma estruturação demasiado rígida do guião, reconhecendo-se que algumas 

questões mais complexas poderão ter sido colocadas de maneira a corresponder aos 

objetivos almejados pelo investigador, ainda que se procurasse evitar esse efeito. Ainda 

sobre o instrumento, este poderá não ter enfatizado com consistência as actividades 

quotidianas dos idosos inquiridos. Quanto aos critérios de seleção dos participantes, de 

exclusão de residentes com psicopatologias, não permitiu aceder às vivências deste grupo 

específico relativamente ao processo da transição. Resta ainda referir que este estudo, 

embora pretendesse avaliar as vivências dos vários momento do processo, os dados foram 

recolhidos num só momento transversal e retrospetivamente, não existindo uma 

comparação longitudinal acerca da perceção do processo em diversas fases desta transição. 

 Assim, considera-se que estudos futuros poderão incidir sobre uma população 

diferenciada e heterogénea, analisando-se e comparando-se a preceptiva de idosos 

institucionalizados em diferentes instituições. A realização de um estudo longitudinal 

apresenta-se pertinente, possibilitando uma análise mais rigorosa de cada momento, 

incluindo a forma como o período anterior à entrada no contexto são vivenciados, 

possibilitando uma intervenção mais preventiva perante as possíveis dificuldades inerente à 

institucionalização. Existem também algumas dimensões encontradas neste estudo que 

parecem importantes de serem aprofundadas em futuros trabalhos, como o impacto desta 
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transição no subsistema conjugal, o impacto sobre a identidade do idoso, assim como a 

exploração e comparação das perspectivas dos familiares acerca deste processo.  

  Em suma, procurou-se que este trabalho contribuísse para a melhor compreensão 

do fenómeno e, em consequência, promovesse reflexões nos diversos profissionais que 

trabalham nestes locais, assim como nos familiares, amigos e comunidade em geral. Desta 

forma, visa-se a compreensão deste processo como um acontecimento de vida, e que se 

compreenda que as dificuldades de adaptação poderão não advir de um fator isolado ou de 

pura resignação do idoso, mas sim da forma como o acontecimento é ou não integrado na 

história de vida.  

 Estas conclusões apontam para a pertinência da intervenção psicológica, 

justificando-se a participação ativa do profissional de psicologia, tal como foi reconhecido 

pelos participantes deste estudo, nestes contextos e neste grupo alvo, para serem 

facilitadores da integração e vivência desta etapa do desenvolvimento. A intervenção 

poderá circunscrever-se a vários níveis: 1) individual: no acompanhamento global ao idoso 

ao longo de todas as fases da transição; 2) grupal: criando dinâmicas grupais que integrem 

o novo idoso no grupo; 3) com os significativos: sensibilizando para o seu papel e para as 

possíveis consequências desta transição, 4) com os funcionários da instituição: aumentando 

a sua formação acerca do impacto da transição e auxiliando na promoção de competências 

adequadas ao longo do processo; e 5) na comunidade: aproximando os idosos de 

actividades desenvolvidas no contexto comunitário, envolvendo os agentes significativos 

da comunidade, de forma a conseguir que o idoso exerça o seu direito de cidadão e 

contribuía com os seus conhecimentos para a sociedade. 

 Em suma, este trabalho revelou-se desafiante pela sua projeção e reconstrução 

constante e pela necessidade de reflexão contínua da minha leitura acerca deste processo. 

Esta minha aproximação a esta realidade, até então quase desconhecida, proporcionou-me 

a oportunidade de desconstrução de mitos e estereótipos relativamente à 

institucionalização. Desta forma, tornou-se gratificante compreender que esta população 

tem muito a partilhar e a aprender, e que a sua aproximação e participação na vida das suas 

comunidades pode e deve ser uma mais-valia a promover para a melhoria da qualidade de 

vida destes cidadãos e dos seus contextos. 
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Anexo 1 – Pedido de autorização para desenvolver a investigação na instituição 
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Exma. Sra. Directora do Lar de Idosos6, 

 

Carlos Manuel Gonçalves, Professor Auxiliar da Faculdade de Psicologia 

e de Ciências da Educação da Universidade do Porto venho, por este meio, 

solicitar a Vossa Excelência que autorize a mestranda, Raquel Sofia Baltazar 

Martins, aluna do 4º ano do Mestrado Integrado em Psicologia, da área de 

especialização da Psicologia Clínica e da Saúde, a desenvolver tarefas de 

investigação no contexto do Lar de Idosos de Maria Luísa de Vila Nova de 

Cerveira. 

Os trabalhos, a desenvolver durante os anos 2012 e 2013, inscrevem-se no 

âmbito da dissertação de mestrado, sob a temática “Agora esta é a minha 

casa”: estudo sobre o processo de transição para um lar de idosos.  

Todas as actividades a desenvolver durante este projecto estarão sobre a 

minha orientação, comprometendo-nos a respeitar todas as regras e 

orientações provenientes do código deontológico do exercício profissional da 

Psicologia da Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

Antecipadamente agradecido pela Vossa colaboração, termino com os 

meus respeitosos cumprimentos e disponibilidade para eventuais 

esclarecimentos. 

 

Porto, 15/03/2012 

 

Carlos Manuel Gonçalves 

 
                                                 

6 No documento original especificou-se o nome do local, neste anexo omite-se de forma a preservar o 
anonimato do local. 
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Anexo 2 – Tabela variáveis sociodemográfica



 

1 

 

  

Variáveis 

sociodemográfic

as 

SEN1 SEN2 SEN3 SEN4 SEN5 SEN6 SEN7 SEN8 SEN9 SEN10 

Idade 82 84 87 82 83 81 84 76 69 84 

Sexo M F M F F F M F F M 

Escolaridad

e 
4ª classe 

4ª 

classe 

Não 

frequentou 

Não 

frequentou 

Não 

frequentou 

4ª 

classe 

4ª 

classe 

4ª 

classe 

4ª 

classe 
4ª classe 

Percurso 

profissional 

Profissões 

relacionadas 

com a 

construção civil 

Baby-

sitter; 

empregada 

doméstica, 

doméstica 

Agricult

or 

Agricult

ora e 

doméstica 

Agricult

ora, 

doméstica, 

cozinheira 

de um 

hospital 

Agricul

tora e 

doméstica 

Agricult

or e 

maquinista 

de ferryboat 

Domés

tica e 

agricultora 

Agricul

tora 

Carpinte

iro; gestor 

Estado civil 

Viúvo (52 

anos de 

casamento) 

Casada 

Viúvo 

(20 anos de 

casamento) 

Viúva 

(56 anos de 

casamento) 

Divorci

ada 

Viúva 

(48 anos 

casada) 

Casado 

(55 anos de 

casamento) 

Casado 

(54 anos) 
Casada 

Casado 

(54 anos) 

Religião Católico 
Católic

a 

Católic

o 
Católica Católica 

Católic

a 
Católica 

Católic

a 

Católic

a 
Católica 

Tempo de 

institucionalizaç

ão 

3 anos 2 meses 7 anos 3 anos 5 meses 3 anos 2 meses 
9 

meses 
2 anos 9 meses 
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Anexo 3- Guião entrevista 
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Dimensão e objetivos pretendidos Tópicos Questões principais Questões auxiliares 

1) Dados sociodemográficos 
 Pretende-se caracterizar a 

amostra, refletindo-se acerca da forma 

como estas variáveis poderão interferir 

no processo de transição e adaptação ao 

lar 

Idade -Que idade tem?  

Sexo Inferido  

Escolaridade -Qual é o seu nível de escolaridade?  -Até que ano andou na escola? 

andou na escola alguma vez? 

Percurso profissional -Que profissões teve ao longo da sua 

vida? Sentiu-se satisfeito com elas? 

 

Estado civil -É/ foi casado(a) alguma vez?  

Religião -É praticante de alguma religião?  -Pertence a alguma religião? 

2) Período pré-institucionalização 
 Procura-se compreender que 

motivos poderão ter levado ao ingresso 

na instituição, compreendendo-se de 

forma sucinta a caracterização do sujeito 

desde momento 

Motivos de ingresso -O que o(a) levou a entrar no lar? /  O 

que é que a levou a  vir para o lar?/ Que 

motivos levaram à decisão de vir para o lar?  

-Decidiu sozinha vir para 

aqui? 

-Veio por vontade própria? 

-Está aqui porque quer? 

 

Breve caracterização deste período -Quer me falar um pouco acerca deste 

tempo antes de entrar no lar? 

-Com quem vivia? 

-Como era o dia-a-dia?  

3) Período inicial/ entrada na 
instituição 

Será relevante compreender como o 

sujeito vivenciou os primeiros contactos 

com a instituição, explorando as suas 

narrativas referentes à perceção inicial da 

transição 

Estabelecimento do contacto -Como foi decidido o lar?  

-Quem é que tratou das papeladas? 

Como tinha esteve nos dias 

anteriores a vir para aqui? 

Tempo de institucionalização - Há quanto tempo é que se encontra aqui 

no lar? 

 

Receção na instituição  - Então agora queria que me falasse um 

bocadinho sobre quendo veio para este lar 

aqui, como é que foi. Lembra-se do primeiro 

dia?/Recorda-se do primeiro dia em que veio 
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para aqui?        

 -Como se sentiu? 

-Em que é que pensava? 

O que lhe custou mais deixar? 

-Lembra-se de quem a /o recebeu aqui? 

-O que lhe disseram? 

-Foi apresentado(a) aos outros 

residentes?  

-Foi apresentado(a) aos funcionários?  

-E em relação aos vários locais, como 

foi?  

-E o seu quarto?  

 

-Informaram-no sobre as 

regras? 

-Como se sentiu nessa 

apresentação? 

-Como se sentiu? 

-O que gostou mais? O que 

gostou menos 

-Teve oportunidade de 

escolher? 

-Que objetos levou consigo? 

-Como foi conhecer os colegas 

de quarto?   

-Como a receberam? Foram 

simpáticos para si 

4) Adaptação/ ajustamento à 
instituição 

 Pretende-se compreender como 

o sujeito vivenciou a transição, 

explorando a influência dos 

relacionamentos sociais, das 

características do self e das variáveis 

contextuais. 

Relacionamentos interpessoais 

familiares 

-Como era a relação com os seus 

familiares antes de vir para o lar? 

-Modificou-se quando veio para aqui? 

-Eles ajudaram-no quando veio para 

aqui?/ De que forma?  

-Quais foram os principais problemas 

que falaram?/ de que coisas falavam que a 

ajudam a passar melhor esta fase, a adaptar-

se?  

 

 

 

 

 

 

Eles vinham-no visitar muitas 

vezes? Quantas? 

 

 

Como? O que é que lhe diziam 



 

3 

 

 para a ajudar? 

Relacionamentos conjugais -Veio com o seu cônjuge aqui para 

instituição? 

- Sente que a vossa relação modificou 

desde que veio para aqui? 

 

 

Relacionamentos interpessoais de 

amizade /redes sociais e comunitárias 

- Quanto aos seus amigos/conhecidos ou 

vizinhos, ainda mantêm contacto com eles? 

- Estas pessoas ajudaram-no de alguma 

forma quando veio para o lar? 

- Sente a que a vinda para o lar 

modificou a vossa relação? 

 

 

 

 

Relacionamentos interpessoais com 

técnicos 

-Em relação às pessoas que trabalham 

aqui como foi o contacto com elas? 

-Como se sentiu acolhida? (Poderiam 

fazer alguma coisa de diferente?) 

- Como é que o apoio/disponibilidade 

dos técnicos o ajudaram a adaptar-se? O que 

faziam para a ajudar? 

-Sente-se à vontade com eles? 

-Sente-se apoiado e respeitado? De que 

forma? 

Acha que sabem comunicar 

com os residentes? 

 

Sentiu que a tentaram integrar 

no grupo? 

 

 

Costuma falar muito com elas? 

Relacionamentos interpessoais com 

residentes 

-Como foram os primeiros meses com os 

outros residentes? 

-Teve alguém com que se deu melhor?  

-Sentiu que foi difícil ou fácil?  
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-Teve problemas com alguém? (como os 

resolveu?)  

Variáveis do contexto (rotinas) -Como se ajustou aos novos horários 

(acordar/ deitar; refeições; higiene)?  

-Foi fácil, ou difícil? È muito 

diferente do que era antes? O que 

custou mais? O que custou menos?  

- Pensando um pouco acerca de 

todas estas mudanças, o que acha que o/a 

ajudou mais a ultrapassar as dificuldades 

que teve? 

 

 - Pensando um pouco acerca de todas 

estas mudanças, o que acha que o/a ajudou 

mais a ultrapassar as dificuldades que teve? 

 

 

  - E o que mais dificultou?  

  - Considera ser uma pessoa que lida bem 

com as mudanças? 

 

  -Já tinha passado, ao longo da sua vida 

por mudanças difíceis? 

 

  Como as ultrapassou? Sente que essas 

experiências o/a ajudaram a ultrapassar as 

dificuldades que teve aqui? 

 

  Acha que estava preparada para esta 

mudança? 

 

  -Se fosse hoje fazia alguma coisa de 

diferente? O quê? 

 

  - O que acha que o lar, as pessoas que 

aqui trabalham poderiam fazer para que este 

período não fosse tão difícil? 
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  Acha que ter alguém com quem falar 

destas dificuldades o/a poderia ter ajudado? 

Como um psicólogo- Explicar o papel do 

psicólogo. 

 

  Acha que se conhecesse pessoas que 

estavam ou que já passaram pela experiencia 

antes de vir para aqui o poderiam ter ajudado? 

 

 

  -O que gostaria que fosse de diferente 

aqui no lar (para se sentir bem)?  

 

 

  -Acha que poderia fazer alguma coisa 

para que isso acontecesse?  

 

  -O que poderiam fazer os outros 

residentes? 

 

  -E na vila, acha que as pessoas que 

vivem aqui em Cerveira poderiam fazer 

alguma coisa? 
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