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Isolamento na Velhice
• Objetivos do GT
– Refletir e promover a discussão pública sobre o problema
social complexo do “Isolamento na Velhice”
– Apresentar o mapa cognitivo para a compreensão deste
problema social complexo
– Propor uma primeira abordagem ao mapa cognitivo para
as soluções integradas
– Sugerir caminhos a seguir...

Metodologia seguida

Agenda da Sessão
1. Apresentação do Problema Social Complexo
“Isolamento na Velhice”
2. Proposta de mapa cognitivo para as soluções
integradas
3. Comentadores convidados
4. Questões do público
5. Proposta de “caminhos a seguir…”
6. Encerramento

( Idosos solitários

vs

Isolamento na Velhice

)

Porque se alterou a designação do problema social complexo de
idosos solitários para isolamento na velhice?

– Solidão (perceção ou sentimento
subjetivo/individual de isolamento social)
– Isolamento social (baixa quantidade e qualidade de
contactos sociais e de papéis sociais)
“Uma pessoa pode sentir solidão mesmo vivendo na companhia de
outros…por outro lado, uma pessoa pode viver sozinha e não estar
socialmente isolada e, deste modo, não sentir solidão;”

( Viver sózinho

vs

Isolamento na Velhice

)

Fonte: OCDE

Isolamento na Velhice
Porque é que se trata de um problema social
complexo?
• Porque é difícil de definir
• Porque tem múltiplas origens
• Porque é incompativel com uma solução ótima…

Difícil de definir
• O isolamento social cruza diversas áreas que afetam os
mais velhos, tais como: a saúde, a participacão social, o
rendimento e a segurança social, o cuidar, a mobilidade e
transportes, as acessibilidades, a violência e abuso dos mais
velhos, os valores sociais associados ao envelhecimento e o
papel dos mais velhos na família e nas comunidades.
• Neste sentido, procurar uma definição para o “isolamento
na velhice” é extremamente difícil e poderá nem sequer
trazer vantagens

Tem múltiplas origens
•
•
•
•
•
•

Fatores demográficos
Fatores sociológicos
Fatores económicos
Fatores psicológicos
Fatores sociais e de saúde
Fatores de planeamento, acessibilidades e coesão territorial

Todos este fatores enfatizam as visões das diciplinas que lhes estão
subjacentes, contribuindo para a construção desta realidade social…
Por outro lado, todos estes fatores se interrelacionam a diferentes
níveis: micro, meso e macro
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