
O artigo analisa a experiência de doença crónica em crianças e jovens e as suas implicações
na qualidade de vida, em particular no contexto escolar e hospitalar, discutindo o papel das
associações de apoio a pessoas com doenças crónicas. A perspectiva assumida visa ultrapassar
uma lógica centrada nos indivíduos, que enfatiza a sua adaptação aos contextos de vida, colo-
cando antes a tónica nas barreiras (físicas e psicossociais) que dificultam o acesso à inclusão e
à efectiva igualdade de direitos. A exploração do papel das associações de apoio no empodera-
mento das crianças, jovens e suas famílias foi realizada a partir de entrevistas individuais e
colectivas a mães de crianças com doença crónica e a dirigentes de associações de apoio a
doentes crónicos. Transversal ao envolvimento de todos/as eles/as está a noção de que as asso-
ciações desempenham um papel importante não apenas no confronto e gestão do quotidiano
das famílias, mas também na promoção da sua consciência crítica e do seu poder para expor
a discriminação e reclamar o reconhecimento de direitos como condição para uma genuína
igualdade.

Palavras-chave: crianças e jovens, doença crónica, associações de apoio, empoderamento

Introdução

Apesar da discrepância nas definições inerentes ao conceito de doença crónica, adopta-se,
geralmente, uma definição focada numa das suas características nucleares: a duração. Deste modo,
doença crónica é identificada, paralelamente aos sintomas terapêuticos que lhes estão associados,
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enquanto «condição que dura mais de três meses em um ano ou que necessite de um período de
hospitalização por mais de um mês» (Vieira & Lima, 2002: 553). Vários estudos constatam a ideia
de que o número de crianças e adolescentes com doença crónica é significativo e tem vindo a
aumentar, ainda que tal realidade não seja necessariamente visível à sociedade em geral (Gibson,
1995). Como explicam Boekaerts e Roder (1999), a asma é uma das doenças crónicas mais usuais,
mas a acrescentar a esta, podem enumerar-se a diabetes, a artrite reumatóide, as doenças renais,
entre outras. De comum a todas regista-se o facto de não serem curáveis, sendo apenas possível
tratar algumas consequências da doença e prevenir as deteriorações previstas no quadro da mesma
(Boekaerts & Roder, 1999).

A experiência de vida pautada pela doença crónica pode condicionar, em alguns casos severa-
mente, o desenvolvimento dos/as que a portam, seja por factores associados às características da
situação de saúde, seja por factores associados aos contextos de vida e à sua escassa permeabili-
dade à inclusão dos «diferentes» (Boekaerts & Roder, 1999; Shaw & McCabe, 2008). A literatura
tende a salientar os primeiros, sublinhando o papel dos indivíduos e das suas famílias no confronto
e adaptação à doença. Este artigo visa explorar de forma particular os segundos, a partir da aná-
lise do papel das associações no empoderamento de crianças, adolescentes e suas famílias. Neste
sentido, são analisados dados provenientes de entrevistas com mães de crianças com doença cró-
nica, bem como dados resultantes de entrevistas com membros e líderes de associações de apoio
a pessoas com doença crónica em Portugal.

A vivência de crianças e jovens com doença crónica

A literatura aponta para três aspectos consensuais relativos à doença crónica, sendo que esta:
a) implica adaptações nos múltiplos domínios da vida; b) desenvolve-se ao longo do tempo,
impondo, assim, ajustes inerentes a este desenvolvimento; e c) é marcada pela heterogeneidade
em cada pessoa que a porta, pela singularidade com que evolui e, consequentemente, pelo modo
como cada pessoa com doença crónica se adapta à mesma (Stanton, Revenson & Tennen, 2007).
A adaptação relaciona-se com o facto de os indivíduos se ajustarem aos diversos contextos em que
actuam e se (en)volvem, tendo em conta as especificidades características da doença crónica que
têm. Ou seja, a dor, os sintomas de depressão, a tendência para menor persistência em tarefas, a
fadiga, os efeitos causados pela medicação, as ausências provocadas por internamentos, etc., tradu-
zem a necessidade destas adaptações sucessivas (Shaw & McCabe, 2008). A estes, associam-se ainda
outros factores, de que são exemplo os gastos relativos à medicação, à terapia e, em alguns casos, ao
internamento, as deslocações inerentes às idas ao hospital e a mudança de rotinas da família (Menke,
1987; Barlow & Ellard, 2004). A (melhoria da) qualidade de vida advém, pois, da adaptação aos
domínios físico, funcional, social e emocional por parte dos indivíduos portadores de doença cró-
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nica, mas também por parte de outros que com eles vivenciam (Gibson, 1995; Shapiro, 2002; Stanton
et al., 2007). Esta perspectiva tende, assim, a centrar-se no papel do indivíduo, em detrimento da
consideração da multiplicidade de (inter)influências dos diversos contextos que o rodeiam.

Contexto escolar

Por exemplo, no contexto escolar, crianças e jovens com doença crónica, seus familiares e
outros que lhes são próximos desenvolvem estratégias e potencialidades, nomeadamente em
torno das pré-concepções e dos estereótipos sociais existentes (Shapiro, 2002; Barlow & Ellard,
2004). Deste modo, a escola é, à semelhança de outros, um lugar de desafios e de conquistas, que
propicia vivências singulares para todos/as os/as que a frequentam e nos quais se incluem as/os
crianças/jovens com doença crónica (Clay, Cortina, Harpes & Cocco, 2004). Para estas/es crianças
e jovens, a escola poderá implicar outras necessidades, outros riscos e outras exigências (Jorge,
Silva, Cortez & Equipa SET, 1983; Thies, 1999). Apesar de não haver comprometimento intelectual,
na maior parte dos casos de doença crónica denotam-se algumas preocupações singulares que
remetem para a importância de reintegrar os/as estudantes na actividade da escola, após realizado
o diagnóstico (Sexson & Madan-Swain, 1995; Shaw & McCabe, 2008). A literatura mostra que é
importante solicitar a participação dos agentes educativos, designadamente a coordenação escolar,
de modo a serem previstas intervenções orientadas para a maximização de esforços que facilitem
o desenvolvimento educacional e social destes/as estudantes (Sexson & Madan-Swain, 1995; Vieira
& Lima, 2002). Os/as educadores/as adquirem, neste âmbito, um papel nuclear, sobretudo quando
convocados/as a conhecer e a trabalhar de acordo com as especificidades dos/as alunos/as com
doença crónica que ensinam (Vieira & Lima, 2002; Clay et al., 2004). Mas esta preocupação não se
esgota no contributo dos/as professores/as, mas de todos/as os/as que, directa e indirectamente,
se relacionam e interferem na vivência escolar destas/es crianças e jovens (Menke, 1987; Thies,
1999). Como referem Shaw e McCabe (2008), se não houver um trabalho de equipa, baseado em
relações colaborativas, cujas actividades são devidamente planeadas e adaptadas às especificida-
des destas/es crianças e jovens, a escola pode facilmente ser associada a um cenário de insucesso
social e académico. E, de facto, alguns estudos revelam que crianças e jovens com doença crónica
reportam vulnerabilidade nas relações entre pares e nos resultados académicos (Shaw & McCabe,
2008; Boekaerts & Roder, 1999; Sexson & Madan-Swain, 1995). Tais dados remetem, entre outros
aspectos relacionados com os domínios físico e psicológico, para o absentismo escolar (im)posto
pela doença, designadamente na regularidade das consultas e, em certos casos, em situação de
internamento (Shaw & McCabe, 2008).

133



Contexto hospitalar

No contexto hospitalar, há também estudos que mostram que a escassez (e o baixo nível de
qualidade) de contacto entre a pessoa com doença crónica e os/as profissionais de saúde que a
acompanham tende a fazer com que o/a primeiro/a se sinta diminuído/a e incompreendido/a
(Vieira & Lima, 2002). Nesta linha de pensamento, e como, de resto, vários estudos na área da
saúde referem, pode afirmar-se que a presença de profissionais de saúde na vivência da doença
crónica não está apenas confinada à avaliação médica, à prescrição de medicamentos e ao acom-
panhamento em tratamentos necessários, mas está, igualmente, associada ao modo como se rela-
cionam afectivamente com os indivíduos (Fischer, 2000; Telford, Kralik & Kock, 2006). Ou seja,
esta dimensão biomédica não está circunscrita ao apoio meramente instrumental e técnico dos
profissionais de saúde, mas envolve também uma dimensão compreensiva, na qual, como afirmam
Seagle, Jesse e Nagy (2002: 581), «o valor de se sentir acarinhada (a pessoa com doença crónica e
a sua família) por estes profissionais (…) pode permitir que a criança cresça de modo benéfico e
obtenha vantagens desta relação mesmo na adultez». Corroborando a ideia de Seagle et al. (ibidem),
Shaw & McCabe (2008) ressalvam, no estudo que desenvolvem acerca da transição de crianças
com doenças crónicas do hospital para a escola, a significativa importância do suporte social para
a gestão das suas experiências de vida.

De facto, e repescando o contributo essencial de Bronfenbrenner (1979), a esta ideia está
associada a indissociabilidade da multiplicidade de contextos que interferem na vivência dos indi-
víduos para garantir a (melhoria da) sua qualidade de vida (Ferguson, 2002). «Porque o atravessam
permanentemente códigos sociais e culturais, todo o espaço é um lugar onde se constroem social-
mente significados que condicionam a nossa vida e, ao mesmo tempo, são condicionados por ela»
(Fischer, 2000: 195). Ickovics et al. (2001, in Stanton et al., 2007) e Revenson (1990, in Stanton et
al., 2007) referem, nesta linha, a ênfase atribuída à interdependência dos comportamentos indivi-
duais, das condições de vida dos indivíduos e dos contextos em que se desenvolvem, enquanto
elemento de franca influência na saúde (Shapiro, 2002). São, pois, apontados factores culturais, de
estatuto socioeconómico e de mudança social e factores associados à estrutura de organização
social e comunitária e ao apoio social (Stanton et al., 2007).

O papel das associações de apoio a pessoas com doença crónica

Nesta reflexão, acentua-se, efectivamente, a relevância do desenvolvimento (e fortalecimento)
de relações de parceria entre a família, a escola e os sistemas de cuidados de saúde, aos quais se
podem, de resto, associar outros organismos, como as associações de apoio a doentes crónicos
(Naschen, 2004; Shaw & McCabe, 2008). Spilkin & Ballantyne (2007), bem como Livneh (2001)
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exploram também esta ideia, enfatizando a importância de articular o papel da família com outros
agentes, numa relação que invoca o modelo biopsicossocial, de modo a serem optimizados meca-
nismos de adaptação face às singularidades emergentes da doença crónica. Esta articulação de
relações tende a ser uma das preocupações e actividades centrais das associações de apoio. De
facto, estes laços, como refere Shapiro (2002), têm sido reconhecidos enquanto formas de inter-
venção, uma vez relacionados com contextos naturais de vida para crianças e jovens com doença
crónica, promotores de um desenvolvimento (integral) tendencialmente mais positivo. Deste
ponto de vista, o papel das associações de apoio adquire uma importância significativa, nomeada-
mente pela rede de relações que estabelece entre os vários contextos em que a/o criança/jovem
actua, tornando-a (desejavelmente) mais consciente dos meios e dos recursos que lhe permitem
intervir e exercer os seus direitos de cidadão (Torpe, 2003).

Pais (2005: 53-54) refere-se, de facto, a alguns conceitos que parecem ter sentido nesta refle-
xão, de que são exemplo a cidadania, a autonomia, a defesa de direitos fundamentais e «o tão
reclamado direito pela diferença» e, neste sentido, afirma que: «falar de cidadania implica falar de
caras, de identidades». Admite-se, pois, que o contributo das associações de apoio pode tocar esta
dimensão que vai além do «reconhecimento da diversidade», mas explora igualmente as expres-
sões, «os sentimentos de pertença e as subjectividades que se investem nas relações de sociabili-
dade» (Pais, 2005: 56). A investigação revela, assim, a importância de um suporte social e afectivo,
tendencialmente encontrado em associações. De facto, o contributo legado pelas associações
passa, pois, por uma dimensão instrumental, centrada, designadamente, na oferta de próteses, mas
igualmente por uma dimensão de natureza expressiva, debruçada sobre questões socioafectivas. 
A este nível, pode haver algum benefício, nomeadamente no processo de (re)construção de iden-
tidade e auto-estima das pessoas com doença crónica, o qual é significativamente influenciado
pela experiência que estas vivem no que se refere à percepção, às atitudes e às reacções dos/as
outros/as (Theiss-Morse & Hibbing, 2005; Telford et al., 2006).

O papel das associações e, especificamente, as iniciativas de natureza associativa têm vindo a
ser, progressivamente, reconhecidos enquanto ambientes relevantes no desenvolvimento dos indi-
víduos. No caso particular de crianças e jovens com doença crónica e, consequentemente, suas
famílias, o contributo das associações de apoio pode ser significativamente vasto. Mas, para além
do seu papel na promoção da autonomia e da qualidade de vida destas/es crianças/jovens e famí-
lias em termos médicos, sociais e educacionais, estes contextos podem intervir enquanto mediado-
res entre as famílias, a sociedade e o Estado (Portugal, 2000; Queiroz, 2002). Assim, o contributo
das associações de apoio estende-se também à denúncia pública de situações de discriminação ou
exigência de direitos (Stainton, 2005; Rappaport, 1981). A título de exemplo, pode destacar-se o
actual movimento de (in)formação e denúncia do não cumprimento de determinadas regulamen-
tações por parte das farmácias de alguns hospitais. A dispensa de medicamentos no tratamento da
artrite reumatóide, espondilite anquilosante, artrite psoriática, artrite idiopática juvenil poliarticular

135



e psoríase em placas – ao abrigo do Despacho nº 24539/2007 –, até à data ignorada em alguns
hospitais, é exemplo de uma das lutas mais presentes e aguerridas de associações de apoio a
doentes reumáticos.

Assim, a participação em associações desta natureza tende a estar entrelaçada em processos
dinâmicos com vista à promoção de condições mais equitativas, incrementando o controlo que as
pessoas (de)têm sobre a sua própria vida (Rappaport, 1981; Torpe, 2003). De facto, a participa-
ção em associações está associada ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais essen-
ciais para a acção política, de modo a que as pessoas exerçam controlo sobre as suas vidas e as
suas comunidades, e, consequentemente, se envolvam no processo de deliberação pública em torno
da definição de cidadania (Menezes, 2003). Estas associações podem assumir, de facto, uma pers-
pectiva centrada na cidadania, que rejeita o enfoque nas necessidades das pessoas, em detrimento
da ênfase nos seus direitos e no seu papel activo na negociação de decisões sobre as suas próprias
vidas (Rappaport, 1981). Nesta linha de pensamento, explica Montero (2007: 517) que há um
impacto na «acção e reflexão participativas de modo a empoderar as pessoas de forma a tornarem-
-se cidadãs conscientes e fortalecerem a sociedade civil e democrática». Assim, o estudo aprofun-
dado dos contextos associativos e das suas inter-relações pode identificar elementos associados à
integração, participação e empoderamento das crianças e dos jovens com doença crónica e suas
famílias (CNE/CNJ, 1999; Fernandes, 2003) nos seus múltiplos contextos de vida.

O conceito de empoderamento

O empoderamento é o processo através do qual pessoas ganham poder em questões que lhes
dizem respeito e adquirem controlo sobre as suas vidas (Rappaport, 1981; Itzhavy & York, 2000).
Deste modo, parece fazer sentido relacionar o conceito com os três contextos essenciais em torno
dos quais gira a actividade das crianças e dos jovens com doença crónica: a família, a escola e as
associações de apoio/defesa dos direitos das pessoas portadoras de doença crónica.

Segundo Zimmerman (1995), empoderamento é um constructo que integra percepções de
controlo pessoal, de desenvolvimento proactivo face às situações do dia-a-dia e da compreensão
crítica do ambiente sociopolítico. O conceito de empoderamento remete, pois, para um conjunto
de esforços com vista à autonomia e ao controlo dos indivíduos e, consequentemente, ao acesso a
recursos que, consciente e deliberadamente, consideram ser-lhes úteis para a sua qualidade de
vida (Zimmerman, 1995). Por outro lado, o empoderamento relaciona-se com a compreensão e a
análise crítica de um contexto social e político e com a participação na sua transformação. A esta
ideia alia-se, pois, o facto dos processos de empoderamento incluírem (desejavelmente) oportuni-
dades para desenvolver e praticar competências, para aprender a adquirir e manter recursos e
para trabalhar competências de liderança (Rappaport, 1981; Stainton, 2005). Esta conceptualização
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de empoderamento associa-se, assim, a uma estrutura de acção social que inclui, em traços gerais,
mudança comunitária, capacidade construtiva e colectividade. 

Parece-nos de ressalvar três asserções que Zimmerman (1995) enumerou na definição do con-
ceito de empoderamento, para as quais é conveniente atender, contemplando, para o efeito, as
pessoas e suas especificidades incluídas neste estudo. Assim, sublinha-se (1) o facto de o conceito
de empoderamento admitir diferentes formas para diferentes pessoas (Rappaport, 1981; Zimmer-
man, 1995). Ou seja, as pessoas devem ser diferenciadas de vários modos (e.g., idade, estatuto
socioeconómico, sexo) e as suas características singulares devem, antes de tudo, permitir pensar e
conceber um sentido de empoderamento que não é necessariamente aquele com que se parte
para a investigação, mas, pelo contrário, aquele que emerge e conduz a investigação. Por outro
lado, falar em empoderamento (2) é ter em conta que este adquire contornos e formas distintas
que dependem e variam de acordo com os contextos. Este conceito implica, efectivamente, varia-
ções de acordo com os diferentes domínios da vida (e.g., escola, família, associações), sendo que,
como explica Zimmerman (1995), o nível mais elevado de empoderamento está relacionado com
a capacidade de os indivíduos generalizarem competências tornando-as transversais a estes domí-
nios de vida múltiplos, ou, por outro lado, transferirem competências que lhes permitiram ser 
bem sucedidos em determinados domínios de vida para outros em que experienciaram situações
opostas. Um último aspecto que define o conceito de empoderamento remete para (3) o facto de
ser uma variável dinâmica que pode flutuar ao longo do tempo. 

Atendendo à definição e abordagem do conceito de empoderamento, tratar-se-á, neste estudo,
de enquadrar o contexto e as singularidades da vivência crónica num cenário no qual os direitos,
a participação e a expressão nem sempre encontram lugar cativo (Boekaerts & Roder; 1999; Vieira
& Lima, 2002). Por outro lado, e consequentemente, será interessante redesenhar este cenário à luz
de um conceito voltado para o ideal de (melhoria de) qualidade de vida que inclui, entre outros,
igualdade e autonomia (Rappaport, 1981; Williams, 2004).

Um estudo exploratório com famílias e crianças/jovens com doença crónica

O objectivo geral deste estudo é compreender em que medida a vivência de uma doença cró-
nica pode afectar o bem-estar e a qualidade de vida escolar de crianças e jovens, identificando
factores facilitadores e obstaculizadores a uma leitura do conceito de empoderamento por
todos/as os/as que o vivenciam, particularmente nos contextos família, escola e hospital. As asso-
ciações de apoio a doentes crónicos são, por seu turno, contextos de análise centrais da participa-
ção e da integração destas/es crianças/jovens e suas famílias. É, portanto, no quadro das dimen-
sões familiar, escolar e associativa que os dados que aqui se apresentam aludem à importância de
ler o tema da doença crónica tendo presente o conceito de empoderamento.
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Atendendo à importância de recolher as perspectivas subjectivas inerentes à vivência que uma
doença crónica impõe, designadamente as especificidades do quotidiano e ao modo como este 
é concebido por todos/as os/as que o vivem (Ferguson, 2002; Stainton, 2005), foram realizadas 
quatro entrevistas semi-estruturadas a mães de crianças com doença crónica. Paralelamente, tendo
em vista compreender como a experiência de vivência da doença no contexto associativo é con-
juntamente construída por crianças/jovens e suas famílias e por membros e líderes associativos,
foram realizadas duas entrevistas exploratórias, uma entrevista aprofundada e uma entrevista
colectiva a dirigentes de associações de apoio a doentes crónicos. Identificar os aspectos que difi-
cultam e facilitam a integração, participação e empoderamento das crianças e dos jovens com
doença crónica nestes contextos foi a principal intenção subjacente a esta recolha de dados.

As chamadas «conversas com um objectivo», como são apelidadas as entrevistas segundo anti-
gas tradições das Ciências Sociais, «podem ajudar o investigador no acesso a situações que, ao
longo do tempo, e conforme o lugar ou a própria situação, eram “fechadas”» (Burgess, 1997: 116).
De facto, na revisão da literatura em torno do conceito de doença crónica, vários autores defen-
dem a real pertinência de escutar activamente os/as seus/suas portadores/as e, nesse sentido,
muito além de interpretar, procurar entender a/s experiência/s de vida e as singularidades associa-
das a esta/s na adaptação à doença (Shaw & McCabe, 2008; Telford et al., 2006). Consideram,
pois, que é neste exercício de escuta das histórias partilhadas pelos/as portadores/as de doença
crónica, e, em certos casos, familiares e próximos dos primeiros, que se encontram os significa-
dos, as mutações, as necessidades, as estratégias, etc., encontradas nesta vivência (Telford et al.,
2006). Por outro lado, em algumas situações, associam a esta escuta um efeito potencialmente
terapêutico e educativo (Shaw & McCabe, 2008).

As entrevistas foram realizadas entre Outubro de 2007 e Junho de 2008. Atendendo à caracteri-
zação dos/as participantes nas entrevistas realizadas, deve referir-se que se tratavam, por um lado,
de quatro mães de crianças com doença crónica, entre os 10 e os 11 anos de idade, residentes na
zona Norte do país, cujo estatuto socioeconómico é médio-alto. Por outro lado, quer as entrevistas
exploratórias quer a entrevista colectiva contaram com a participação de líderes e membros de
associações de apoio a doentes crónicos, do sexo masculino. A entrevista aprofundada teve a par-
ticipação de duas líderes e membros do sexo feminino.

Os dados recolhidos das entrevistas efectuadas foram tratados através de análises de conteúdo
centradas sobre a pesquisa de significação do material. Este foi analisado a partir da construção de
unidades de sentido, separando, assim, a informação em enunciados mais restritos, mantendo o/s
sentido/s do discurso dos/as entrevistados/as em si mesmo. O processo de categorização e classi-
ficação desta análise teve em conta denominadores comuns aos quais se juntaram enunciados que
se assemelhavam, sem que para isso fossem abruptamente representados sentidos provenientes das
entrevistas, e susceptíveis de figurarem em mais do que uma categoria (não obedecendo, pois, ao
critério da exclusividade). A análise de conteúdo contemplou categorias previstas atendendo ao

138



guião de entrevista previamente elaborado, assim como categorias emergentes do discurso dos/as
entrevistados/as. Após a análise foram feitas inferências, desmontando um discurso e produzindo
um novo discurso através de um processo de localização-atribuição de traços de significação
(Pinto & Silva, 1986).

Apresentação e discussão dos resultados

a) Entrevistas com as mães de crianças com doença crónica

A investigação em torno da medicação para doentes, designadamente doentes crónicos, revela
que as decisões acerca do tratamento dos/as mesmos/as são feitas no contexto das suas crenças,
responsabilidades e preferências (Telford et al., 2006). Apesar deste facto, é sabida a interferência
de várias demandas e contextos que se estendem além de uma perspectiva tendencialmente indi-
vidual. Atendendo aos dados provenientes das entrevistas com as mães de crianças com doença
crónica, nomeadamente sobre a dimensão familiar, pode perceber-se que, entre outras, a exigên-
cia inerente à toma de medicação e realização de tratamento específico tem um impacto acen-
tuado na parte económica das famílias de doentes crónicos. De facto, e apenas a título ilustrativo,
as citações retiradas da análise de conteúdo elaborada sobre a medicação permitem vislumbrar
uma panóplia de ruídos criados nas várias dinâmicas do seio familiar, nomeadamente nas suas
relações com o privado e o público – «Eu própria no dia em que o D. faltou à aula para fazer o
teste das alergias, pedi à P. para ir ela, exactamente para não faltar» –, evocando, pois, a teia de
cruzamentos que se estabelecem entre família e escola, família e emprego. Por outro lado, e tendo
em linha de conta o enfoque na componente interaccional apresentada por Zimmerman (1995)
nesta mescla de relações e inter-relações, constata-se com clareza que, apesar destas pessoas
encontrarem estratégias para manterem o controlo das suas vidas e progressivamente se adapta-
rem à vivência com doença crónica, desenvolvem uma consciência crítica que lhes permite avaliar
as dificuldades (im)postas, quer pela condição da própria doença, quer pelas instâncias directas e
indirectas com quem interagem: «eu acredito que aquelas famílias que não tenham forma de recor-
rer nem tenham os meios mais acessíveis, seja muito complicado».

Fazendo uma leitura voltada para a dimensão escolar, os dados sugerem que, de acordo com
Thies (1999), a experiência académica de crianças/jovens com doença crónica tende a ser, de
facto, mais difícil. Exemplo disso são as referências que avaliam algumas das fragilidades que
podem ser sentidas por estes/as estudantes, quer a nível físico quer a nível psicológico: «é claro
que ela ficava triste por não fazer o que os outros meninos faziam». Por outro lado, atendendo ao
contributo de Stanton et al. (2007) e reconhecendo que o discurso trazido a esta discussão é das
mães e não das/dos crianças/jovens com doença crónica, parece perceptível a tensão entre auto-
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nomia e protecção exacerbada: «o D. teve que ser responsável um bocadinho mais cedo que as
outras crianças» e «Ele tinha medo de ir para o recreio correr quando andava na escola primária,
porque a mãe não estava. E eu ia todos os intervalos ver o meu filho». A par desta dupla preocu-
pação demonstrada nas entrevistas acresce o factor da in/visibilidade propiciada pela doença e os
seus aparentes fantasmas: «os miúdos são terríveis, mas como não é aquele exterior, aquela neces-
sidade de andar com algum…»; «O meu filho está no 2º ciclo e não quer picar durante a aula e
também não quer ser diferente. Picar a meio da aula seria ter um privilégio que ele não quer, 
porque não quer chamar a atenção dos outros para um privilégio».

A dimensão hospitalar abordada nas entrevistas efectuadas e respectivas análises inclui alguns
dados em torno da importância atribuída à empatia e ao trabalho em colaboração com os profis-
sionais de saúde enquanto factor potenciador na vivência com doença crónica, particularmente neste
contexto: «O facto de ter uma técnica profissional muito sensível, muito humana, tranquilizou-me
muito a mim e ao meu filho (…). E ela foi doce, foi capaz de entender a angústia daquela criança
naquele momento, a confusão que ia naquela cabeça naquele momento». Se, por um lado, os dados
revelam que a confiança pode motivar melhores condições de saúde – «A C. confia na Dra. M. É
importante saber, para a C., que indo para o X., ela vai ficar bem» –, por outro, o facto destas pessoas
estarem legítima e adequadamente (in)formadas acerca das condições de saúde em que se encontram
é de extrema relevância para que melhor aprendam a lidar com as mesmas – «Estivemos a apren-
der lá. Uma coisa tão simples, que lá ninguém sequer nos tinha explicado. Ninguém nos tinha expli-
cado o que é que iria ser a nossa rotina; ninguém nos tinha explicado que rotina é que íamos ter dali
para a frente». Nesta linha de pensamento, parece nuclear entender as singularidades vividas pelas/
/os crianças/jovens com doença crónica numa perspectiva que permeia as dificuldades e os constran-
gimentos em busca de uma condição equitativa e desejavelmente igual, nos campos pessoal e social:
«Hoje em dia, a medicina faz com que um doente asmático possa ser exactamente igual aos outros».

Atendendo à referência feita pelas famílias das/os crianças/jovens com doença crónica acerca
do envolvimento associativo, as dimensões do conforto, da partilha e da reclamação de direitos
adquirem um enfoque central no que se refere aos benefícios encontrados nas associações de
apoio. De facto, as vantagens resultantes da associação de pessoas com a singularidade de expe-
riências de vida características da doença crónica parecem incidir «quer em termos sociais, quer
em termos económicos». Cruzando as informações recolhidas na entrevista realizada com os 
membros e líderes de associações de apoio, parece evidente que estes contextos são, efectiva-
mente, promotores de auto-estima, de partilha de experiências e, nesse sentido, de esclarecimento
de dúvidas, de promoção de auto-conhecimento, bem como de fornecimento de informação útil.
O reconhecimento destes contextos, quer para as famílias de doentes crónicos, quer para os 
membros e líderes associados, passa ainda pela incessante luta por condições justas, pela denún-
cia de situações de discriminação e pela promoção de consciência crítica. «A participação em asso-
ciações de voluntariado [acentuando-se a indispensabilidade do voluntariado no funcionamento
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destas associações] com a sociedade civil assume centralidade na vida democrática» (Menezes,
2003: 432). Neste cenário, recuperando as palavras de B. no momento da entrevista em que expri-
mia a sua experiência de participação numa associação de apoio a pessoas com doença crónica,
«juntos temos mais poder para influenciar as instâncias que nos podem beneficiar».

b) Entrevista colectiva com os membros e líderes de uma associação de apoio a doentes
crónicos

Repescando o contributo de Bourdieu (2000) para esta discussão, podemos ousar admitir que,
por vezes, a lucidez da produção de novos conceitos e valores conflui no processo de reprodução,
nem sempre desejado: «A nível da escola o problema não é tanto as pessoas que estão à volta,
mas a própria pessoa transmitir a ideia errada». Ainda assim, e atendendo aos dados da entrevista
colectiva com os membros e líderes de uma associação de apoio, o lugar da escola inclui na expe-
riência com doença crónica a responsabilização partilhada com a sua comunidade e, em particu-
lar, com os maiores visados. «A escola deveria colocar um sistema de emergência, mas a própria
pessoa deveria andar com as suas coisas básicas».

Extrapolando a perspectiva porventura meramente instrumental, pode perceber-se que os
estereótipos e os preconceitos sociais têm um impacto muito significativo na vivência das/os
crianças/jovens com doença crónica e suas famílias, condicionando, determinantemente, as suas
experiências de vida (Schwartz & Armony-Sivan, 2001), como revela a entrevista colectiva a um
conjunto de membros e jovens de uma associação de apoio: «Fingiram que não sabiam. Os pais
escondiam com medo de estigmas sociais».

Entre as potencialidades anunciadas, quer pelas mães quer pelos membros e líderes entrevista-
das/os, podem incluir-se, no envolvimento associativo, os impactos na adaptação à doença crónica.
Estes remetem, fundamentalmente, para o conhecimento das inovações terapêuticas e, por isso,
para a actualização relativa às terapêuticas existentes, e, por outro lado, para a dimensão da moti-
vação e consequente sociabilidade das pessoas com doença crónica enquanto forma de melhor se
adaptarem. Por fim, incidem sobre o auto-conhecimento enquanto meio de ganhar autonomia, con-
trolo e poder: «conhecimento é poder, portanto a melhor maneira de ser diferente é conhecer os
truques que se podem fazer».

Conclusão

Este estudo pretende recolocar o problema da vivência da doença crónica de crianças e jovens
à luz de uma perspectiva não meramente centrada nos eventuais impactos funcionais da doença,
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mas que reconheça as situações de preconceito com que se deparam as pessoas com doença cró-
nica nos seus vários contextos de vida. Enquanto noutras áreas, por exemplo, da incapacidade, a
oposição entre modelos médicos e modelos sociais permitiu reconhecer o problema da incapaci-
dade como um problema de cidadania e exclusão, este reconhecimento é ainda escasso no domí-
nio da doença crónica (Barnes, 2007). Mas, tal como na incapacidade, as pessoas com doença cró-
nica têm que se adaptar a um mundo criado por pessoas sem doença crónica, sem o reconheci-
mento da desigualdade que esta vivência, inevitavelmente, gera. É por isso que o papel das asso-
ciações faz particular sentido na realidade destas/es crianças/jovens e suas famílias. São, pois, con-
textos promotores de autonomia que aliam, em si mesmos, momentos de troca de experiência e
(auto)conhecimento. Ainda assim, e reconhecendo que os benefícios da participação em associa-
ções desta natureza estão dependentes da estrutura da organização da associação, do favoritismo
da participação que ocorre em contextos de associações horizontais e democráticas e do signifi-
cado e da qualidade das experiências, estas devem ser significantes do ponto de vista do partici-
pante, facilitando-lhe oportunidades genuínas «de acção» regulada com ocasiões sistemáticas para
integração pessoal (Menezes, 2003). Nesse sentido, as associações podem promover a auto-con-
fiança, a consciência crítica, bem como situações de reivindicação de condições (mais) equitativas
para as pessoas, permeando sentidos e singularidades das suas vidas (Rappaport, 1981). «[T]emos
estado excessivamente disponíveis para intervir, rotular e dizer às pessoas como lidar com a vida
sem compreender como a diversidade de contextos em que as pessoas vivem bem efectivamente
operam» (ibidem: 19). As associações podem ser um desses contextos, onde é possível sentir que
não se está sozinho: «É bom saber que não somos os únicos» e se partilha um conforto… «aquele
conforto, estarmos juntos. Ajuda, isso ajuda». Mas são também contextos onde se pode ganhar
consciência crítica e gerar a reclamação de direitos – «juntos temos mais poder para influenciar as
instâncias que nos podem beneficiar» –, essenciais a uma genuína inclusão e igualdade. Fará, pois,
sentido, investir nestas associações, explorando científica e culturalmente, o seu potencial transfor-
mador da sociedade.

Contacto: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade do Porto, Rua Dr. Manuel
Pereira da Silva, 4200-392 Porto – Portugal

E-mail: sofiapais@fpce.up.pt; imenezes@fpce.up.pt
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