
A solidão e o envelhecimento de mãos dadas 

 
 

A vida começa com os nossos corpos indefesos e frágeis depositados nos braços da pessoa 

que nos será mais importante. Mas será que acaba da mesma forma? Os nosso primeiros passos, 

repletos de amor e segurança, assemelham-se aos nossos últimos anos presentes neste mundo? 

 Um certo grupo de pessoas dirá que existem várias semelhanças, outro grupo dirá que é 

relativo, mas os restantes, os que têm consciência da realidade e do que de facto ocorre 

atualmente, dirão que a última fase da nossa vida pode ser considerada, na maioria das vezes, a 

pior. 

 Creio que os principais objetivos de vida que todos pretendemos atingir se resumem a 

criar a maior quantidade possível de memórias felizes e a conseguir a companhia de pessoas cujas 

quais estarão a nosso lado ao longo de toda a nossa jornada. No entanto, atingi-los pode ser 

desafiante e complicado, se não for ultrapassado pode levar-nos à solidão, à nostalgia obsessiva, 

à melancolia e pode mesmo fazer com que percamos o nosso desejo de continuar presentes.  

 Segundo um estudo liderado por investigadores do Centro de Investigação em 

Tecnologias e Serviços de Saúde, em parceria com a Administração Regional de Saúde do Norte, 

cerca de 91% dos idosos seguidos nos cuidados de saúde primários revelam sentir algum grau de 

solidão. A falta da família, a falta de amizades, o insucesso vivido na idade adulta,… são bastantes 

os fatores que influenciam imenso o estado de espírito das pessoas de faixa etária mais avançada, 

mas é do conhecimento de todos que a falta de alguém é o que mais se destaca hoje em dia na 

vida dos mais envelhecidos. Ficamos cada vez mais distantes, imparciais e frios relativamente às 

gerações antigas, sendo elas as que deram origem ao presente, abrindo assim caminho para a 

continuação do futuro. 

 Se refletirmos sobre este assunto e invertermos os papéis somos capazes de entender 

exatamente o que a população mais velha sente. Retiremos todas as pessoas que nos são 

essenciais, um pai, uma mãe, irmãos talvez, todas as amizades próximas que temos; agora 

anulemos todo o tipo de sentimento que nos oferece felicidade, o conforto de um abraço, a 

satisfação de ver um sorriso, o êxtase de ouvir um “Tive saudades tuas.”; por fim esqueçamos 

todas as memórias boas que estejam presentes na nossa mente, o sucesso da nossa primeira 

entrevista de emprego, o nosso prato preferido feito pela nossa mãe, a rapidez das nossas pernas 

quando éramos novos. Tudo isto desapareceu, ficamos com o quê? Solitude. Sem motivos para 

continuar. Insuficiência. 

 Penso que qualquer que tenha sido o sentimento que vos tenha surgido depois de fazer 

este experimento não vos tenha deixado de consciência tranquila. Todos os minutos que os nossos 

idosos passam sozinhos fazem a diferença, todos os dias contam e uma simples presença 

momentânea, mas diária, pode melhorar imenso a maneira como a vida acaba para uns e para 

outros. O nosso papel nesta situação é mais significativo do que pensamos.  
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