0 QUOTIDIANO DO IDOSO: ESPERANc;A
OU DESESPERANc;AS?

Maria Ester Vaz *

0 artigo apresenta a s[ntese de uma pesquisa sob re as polfticas
sociais para as pessoas idosas no que se refere designadamente aos
equipwnentos e servi9os sociais. Com base nos resultados da investigarao empfrica, desenvolvida quer em. contexto urbano quer em
meio rural, sustenta-se a tese de que enecessaria interrogar a orientafiio uniformizadora das respostas sociais neste dom(nio e que
se lraduz nomeadamente IUJ instituciona/iza~iio dos idosos, apontando no sentido de uma diversidade de dispositivos que permitam,
de forma mais eficaz, contrariar os sentiment os de auro-deprecia91io das pessoas idosas e valorizar o seu contributo na vida economica, social e familiar

Introdu~o

Os estudos sobre a velhice tern incidido, fundamentalmente, sobre os aspectos
psicol6gicos e medicos. 0 contributo da dimensao social para a compreensao da
velhice como problema social, tern sido enunciada apenas pelas exigencias do
crescente peso demognifico deste grupo et<irio (maior esperanya de vida a nascenya e a partir dos 65 anos) nas sociedades desenvolvidas.
* Mesn·e em Servi9o Social, docente do JSSSP

•

Maria Ester Vaz

A ac9ao protectora dos sistemas de seguran9a social tern servido como pilar de
expansao do Estado de Bem-Estar atraves da atribui9ao de pens6es de reforma,
definindo como criteria basico a idade e, mais tarde, atraves da cria9ao de servi9os
destinados a responder as necessidades das pessoas idosas cujas priva96es nao
dependiam, necessariamente, do seu fraco poder de compra.
Em Portugal foi a partir de 1974 que as polfticas sociais dirigidas a terceira
idade ganharam maior incremento contemplando todas as pcssoas do meio rural e
urbane em idade limite de reforma, ou consideradas incapacitadas para o trabalho.
0 modelo do sistema de seguran9a social, que assegura a ap1ica9ao destas polfticas sociais, come9ou a evidenciar na decada de 80 uma crise no seu sistema de
financiamento. Neste contexto, o Estado reagiu criando espa9os de actividade social
privada e f01taleceu-se para a produ9ao de bens e servi9os. A Sociedade-Providencia organizada, inicialmente em actividades do sector de seguran9a social, e refor9ada pelo Decreto-Lei n° 119/83, de 25 de Fevereiro que alarga a concep9ao legal
de IPSS aos "domfnios da saude, da educa9ao, da habita9ao e outros em que as
necessidades sociais dos indivfduos e das famflias encontram apoio". No caso do
grupo eu1rio em questao, isto traduziu-se na implementa9ao de estruturas de apoio
a terceira idade (lares de idosos, centres de dia, centres de convfvio e apoio
domiciliario) a cargo de Institui96es Privadas de Solidariedade Social (Decreto-Lei
no 519 02/79, de 29 de Dezembro).
De facto, na decada de 80 surgiram lares de idosos em quase todas as sedes
de concelho onde ainda nao existiam. 0 numero de lares de idosos em Portugal
tutelados por IPSS era em 1981 de 322, passando a 543 em 1993. Os centres de
convfvio, centres de dia e apoio dorniciliario, nas mesmas datas passaram de 60
para 162, de 35 para 858 e de 28 para 710, respectivamente. Na decacla de 90 surgiram
experiencias-piloto de residencias como alternativa aos lares de grandes capacidades. Em 1993 implementaram-se 10 unidades abrangendo 273 utentes (MESS/DGAS,
1994). Em 2000 a Car1a Social da rede de servi9os e equipamentos, do Ministerio
do Trabalho e da Solidariedade identifica corno respostas sociais, corn maior peso,
tres tipos de equipamentos: os lares e centres de dia corn a preponderancia de 30%
cada e o apoio domiciliario corn 27% do total das valencias. As restantes valencias
apresentam urn peso diminuto: centres de convfvio com 9%, acolhimento familiar
corn 3% e residencias corn 1%.
No dom(nio da saude temos assistido a uma melhoria das condi<;6es de saude
das pessoas idosas e uma melhor alimenta9ao o que tern contribufdo para o aumento da sua longevidade, resultante directa da melhoria da qualidade de vida das
popula96es. A este prop6sito C6nim ( 1999) regista que tern havido altera<;6es
importantes das principais causas de morte na popula9ao id os a. Em 1997, entre a
popula9ao corn 50 e mais anos de idade e no conjunto das 17 causas de morte
(Lista Basica - Classifica9ao Internacional das Doen9as) quatro causas de morte
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apresentam-se como as mais importantes, representando no seu conjunto cerea de
76% dos 6bitos registados. Neste grupo etario a principal causa de morte e "doen9as do cora9ao e do aparelho circulat6rio" que representa 39.1% do total geral
destinados a responder as necessidades das pessoas idosas cujas priva96es nao
dependiam, necessariamente, do seu fraco poder de compra.
Em Portugal foi a partir de 1974 que as poHticas sociais dirigidas a terceira
idade ganharam maior incremento contemplando todas as pessoas do meio mral e
urbano em idade limite de reforma, ou consideradas incapacitadas para o trabalho.
0 modelo do sistema de seguran9a social, que assegura a aplica9ao destas polfticas sociais, come9ou a evidenciar na decada de 80 uma crise no seu sistema de
financiamento. Neste contexto, o Estado reagiu criando espayos de actividade social
prjvada e fortaleceu-se para a produyao de bens e servi9os. A Sociedade-Providencia organizada, inicialmente em actividades do sector de seguran9a social, 6 refor~ada pelo Decreto-Lei n° 119/83, de 25 de Fevereiro que alarga a concep9ao legal
de IPSS aos "domfnios da saude, da educa9ao, da habita9ao e outros em que as
necessidades sociais dos indivfduos e das famflias encontram apoio". No caso do
grupo etario em questao, isto traduziu-se na implementa9ao de estruturas de apoio
a terceira idade (lares de idosos, centros de dia, centros de convfvio e apoio
domiciliario) a cargo de Jnstitui96es Privadas de Solidariedade Social (Decreto-Lei
n° 519 02179, de 29 de Dezembro).
De facto, na decada de 80 surgiram lares de idosos em quase todas as sedes
de concelho onde ainda nao existiam. 0 numero de lares de idosos em Portugal
tutelados por IPSS era em 1981 de 322, passando a 543 em 1993. Os centros de
convfvio, centros de dia e apo1o domiciliario, nas mesmas datas passaram de 60
para 162, de 35 para 858 e de 28 para 710, respectivamente. Na decada de 90 surgiram
experiencias-piloto de residencias como alternativa aos lares de grandes capacidades. Em 1993 implementaram-se IO unidades abrangendo 273 utentes (MESS/DGAS,
1994). Em 2000 a Carta Social da rede de servi9os e equipamentos, do Ministerio
do TrabaJho e da Solidariedade identifica como respostas sociais, corn maior peso,
tres tipos de equipamentos: os lares e centros de dia corn a preponderancia de 30%
cada e o apoio domiciliario com 27% do total das valencias. As restantes valencias
apresentam um peso diminuto: centros de convfvio corn 9%, acolhimento familiar
corn 3% e residencias corn 1%.
No domfnio da saude temos assistido a uma meJhoria das condi96es de saude
das pessoas idosas e uma melhor alimenta9ao o que tern contribufdo para o aumento da sua Jongevidade, resultante directa da melhoria da qualidade de vida das
popula96es. A este prop6sito C6nim (1999) regista que tern havido altera96es
importantes das principais causas de morte na popula~ao idosa. Em 1997, entre a
popula9ao corn 50 e mais anos de idade e no conjunto das 17 causas de morte
(Lista Basica - Classifica9ao Internacional das Doenyas) quatro causas de morte
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apresentam-se como as mais importantes, representando no seu conjunto cerea de
76% dos 6bitos registados. Neste grupo etcirio a principal causa de morte e "doenyas do cora9ao e do aparelho circulat6rio" que representa 39.1% do total geral
destinados a responder as necessidades das pessoas idosas cujas priva9oes nao
dependiam, necessariamente, do seu fraco poder de compra.
Em Portugal foi a partir de 1974 que as polfticas sociais dirigidas a terceira
idade ganharam maior incremento contemplando todas as pessoas do meio rural e
urbano em idade Jimite de reforma, ou consideradas incapacitadas para o trabalho.
0 modelo do sistema de seguranc;a social, que assegura a aplica9ao destas polfticas sociais, come9ou a evidenciar na decada de 80 uma crise no seu sistema de
financiamento. Neste contexto, o Estado reagiu criando espa<;os de actividade social
privada e fottaleceu-se para a produyao de bens e servi9os. A Sociedade-Providencia organizada, inicialmente em actividades do sector de seguran9a social, e reforc;ada pelo Decreto-Lei n° 119/83, de 25 de Fevereiro que alarga a concepc;ao legal
de IPSS aos "domlnios da saude, da educayao, da habita9ao e outros em que as
necessidades sociais dos indivfduos e das famflias encontram apoio". No caso do
grupo etario em questao, isto traduziu-se na implementayao de estmturas de apoio
a terceira idade (lares de idosos, centros de dia, centros de convfvio e apoio
domiciliario) a cargo de Instituic;oes Privadas de Solidariedade Social (Decreto-Lei
n° 519 G2179, de 29 de Dezembro).
De facto, na decada de 80 surgiram lares de idosos em quase todas as sedes
de concelho onde ainda nao existiam. 0 numero de lares de idosos em Portugal
tutelados por IPSS era em 1981 de 322, passando a 543 em 1993. Os centros de
convfvio, centros de dia e apoio domiciliario, nas mesmas datas passaram de 60
para 162, de 35 para 858 e de 28 para 710, respectivamente. Na decada de 90 surgiram
experiencias-piloto de residencias como alternativa aos lares de grandes capacidades. Em 1993 implementaram-se 10 unidades abrangendo 273 utentes (MESS/DGAS,
1994). Em 2000 a Carta Social da rede de servi9os e equipamentos, do Ministerio
do Trabalho e da Solidariedade identifica como respostas sociais, corn maior peso,
tres tipos de equipamentos: os lares e centros de dia corn a preponderancia de 30%
cada e o apoio domiciliario corn 27% do total das valencias. As restantes valencias
apresentam urn peso diminuto: centros de convfvio com 9%, acolhimento familiar
com 3% e residencias corn I%.
No domfnio da saude temos assistido a uma melhoria das condi96es de saude
das pessoas idosas e uma melhor alimentac;ao o que tern contribufdo para o aumento da sua longevidade, resultante directa da melhoria da qualidade de vida das
populac;oes. A este prop6sito C6nim ( 1999) regista que tem havido alterac;oes
importantes das principais causas de morte na popula9ao idosa. Em 1997, entre a
populac;ao com 50 e mais anos de idade e no conjunto das 17 causas de morte
(Lista Basica - Classificayao Internacional das Doenc;as) quatro causas de morte
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apresentam-se como as mais importantes, representando no seu conjunto cerea de
76% dos 6bitos registados. Ncste grupo etario a principal causa de morte e "doen~as do cora~ao e do aparelho circulat6rio" que representa 39.1% do total geral
dos 6bitos em ambos os sexos, seguido de "tumores" com 18.1 %, "sintomas, sinais
e afec~6cs mal definidas" eo m 10.6% e "doen~as do aparelho respirat6rio" eo m
8.3%.
Tambem resultante da melhmia da qualidade de vida temos fortes altera~oes na
de vida media que, a nascen~a, passou de cerea de 58 anos em ambos
os sex os, em finais dos anos 40, para 75 anos de idade no perfodo de 1996-1997,
correspondendo a um acrescimo da ordem dos 30%" e a esperan~a de vida media
no sexo masculino que em 1920 era de 36 anos passa para 71.4 anos em 1997. No
sexo feminino ela era de 40 anos em 1920 e passa para 78.7 anos em 1997.
esperan~a

De facto parece ter-se valorizado o potencial de saude previsto na meta n°. 2
da "saude para todos na europa no ano 2000" definida pela Organiza~ao Mundial
de Saude. Pressupunha que as polfticas de saude englobassem "urn quadro de
elabora~ao, de execu~ao e de vigiUlncia continua de programas que assegurassem
as condi~6es ambientais, o apoio social e os servi9os requeridos para permitir a
cad a urn des en volver e utilizar o seu potencial de saude". Acrescentava que As
sociedade devem desenvolver sistematicamente as possibilidades de mobilizar e de
explorar os recursos intelectuais e culturais dos idosos ... devem ser adoptadas
polfticas que favore~am a coesao entre as gera96es" (Ministerio da Saude, 1986:30
e 34).
11

Podemos dizer que ser velho hoje e ser feliz no sentido de ter bem-estar, capacidade ffsica, condiv6es de convfvio, direito a tomar decis6es sobre as guestoes
que lhe dizem respeito e direito a ser actor social, a tempo inteiro, da comunidade
em que v1ve.
Porem, nesta evoluyao e desenvolvimento de manifesta96es de preocupa9ao
sobre este grupo etario e da analise das polfticas implementadas, percebe-se que
nao ha explicita~ao sobre o sentir das pessoas idosas relativo a sua condi9ao de
"ser velho". Assistimos a uma actua9ao sob re o "outro'', ao apresentarem-se
servi9os corn valencias diversificadas as pessoas idosas, corn base numa representa~ao constmfda por grupos etarios e sociais exteriores ao grupo em causa (Kilani,
1994). Teremos de avan9ar para uma nova mentahdade que inclua a "dimensao
humana do envelhecimento" corn "ideias sem idade" como foi assinalado no ano
internacional das pessoas idosas em 1998 na ONU em Nova York.

lnlcrvcn~iio
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1. (Des)Constru\ao Social da Categoria Velhice

Neste ponto tentaremos analisar o processo atraves do qual se constr6i e se
institucionaliza a categ01ia Velhice ou seja, perceber em que base se define quem
e velho e quem o nao e. Apesar de, formalmente, as nossas sociedades atribufrem
a velhice a uma categoria de idade, verifica-se que essa atribui<;ao e variavel com
as estratifica96es sociais.
11

11
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De facto, os princfpios de classifica<;ao do mundo, mesmo os mais naturais,
remetem-nos sempre para os seus fundamentos de natureza social. Sem falar dos
meios culturais, sao os estigmas ffsicos e, mais geralmente, as propriedades bio16gicas, como idade e sexo, que servem de criterios de classificayao dos indivfduos
no espa<;o social. A elabora<;ao destes criterios e geralmente associada ao aparecimento de institui<;oes e de tecnicos especializados que encontram nestas defini<;oes o suporte das respectivas actividades.
Mas o envelhecimento, processo individual de vida, surge ligado ano<;ao de
pessoa que varia de sociedade para sociedade. Lima e Vie gas ( 1988) questionam
a atribui<;ao de uma igualdade jurfdica as no<;oes de indivfduo (a designar todo 0
ser humano) e de pessoa, baseando-se na distin<;ao estabelecida entre estas duas
no<;6es pelo antrop61ogo Marcel Mauss (1938). "A no9ao de pessoa e uma categoria de pensamento produzida em todas as sociedades, que traduz urn modelo de
rela<;oes entre os membros de uma sociedade e, simultaneamente, a rela<;ao destes
corn o contexto social em que se inscrevem. E urn conceito que cristaliza em si
valores, padroes de comportamento, o sistema moral, costumes e c6digos jurfdicore1igiosos especfficos." (Lima e Viegas, 1988: 150). A no9ao de indivfduo inserese no ciclo de vida biol6gico (nascimento, crescimento e rnorte) natural a todo o
ser humano. A forma variavel como este ciclo biol6gico e vivenciado esta directamente relacionada corn os contextos sociais decorrentes de uma diversidade
cultural e hist6rica.
A sociedade ociclental p6s-iluminista, impregnada pela ideologia da economia
liberal, assumiu a defini9ao do estatuto de pessoa segundo padroes baseados na
igualdade jur:fdica. Caminhou-se por af para urn entendimento em que a periodiza<;ao
das fases do ciclo de vida dos indivfduos coincidia corn uma cronologia de idades
biol6gicas absolutas.
Maurice Halbwachs ( 1935) con testa o facto de a idade servir de princfpio para
a constitui9ao de grupos socialmente reconhecidos. Afirma o autor que a idade nao
e urn dado natural mesmo quando serve de instrumento para medir a evolu<;ao
biol6gica dos indivfduos ou dos animais. A idade nao e urn dado imediato da
consciencia universal porque "urn indivfduo humano isolado, privado de todas as
rela<;oes com os seus semelhantes e sem apoio na experiencia social, nao sabera
mesmo que vai morrer~~. Acrescenta: "e pois uma no<;ao social, estabelecida por
huervcn~ao
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compara~ao corn os diversos membros do grupo'' (Halbwachs, 1935:118, citado por
Lenoir, 1989).

Aries (1975) refon;a esta ideia ao afirmar que a ptimeira vez que a idade aparece
como criteria de classifica~ao e em Fran9a, no seculo XVI, aquando da generaliza9ao da inscri9ao dos nascimentos nos registos paroquiais.
Ve-se, portanto, que a no~ao de idade, expressa num dado numero de anos, e
o produto de uma determinada pratica social que se explica sobretudo pelas necessidades de uma pratica administrativa.
Urn outro dado que remete igualmente para o criteria da idade e a no~ao de
Yelhice demograficall que varia segundo a composi9ao da popula~ao . Disso da
conta um estudo efectuado por Halbwachs sobre a nupcialidade em Fran~a durante
e depois da guerra. Mostra como a defini~ao social das idades e elaborada em
fun9ao da composi~ao numerica das gera~oes. Explica que uma das consequencias
da guerra foi a diminui~ao da popula~ao masculina corn idades entre os 23 e 38
anos. Esta circunsHincia teve como efeito elevar os jovens na escala das idades,
compelindo-os a exercer responsabiJidades ate af da competencia dos que tinham
mais idade. "Esta transforma~ao e acompanhada de uma redefini9ao da idade legftima para o casamento e mais geralmente da idade em que os lljovens" acedem
ao estatuto do ''adultolf ll (Halbwachs, 1935: 270 citado por Lenoir, 1989).
11

Sugere isto que a manipuJa9ao das classes de idade implica sempre uma
dos poderes atribufdos aos diferentes momentos do ciclo de vida proprio
de cada classe social. Refor~ando esta ideia, Lenoir (1989) refere-se ajovem e
pequena burguesia francesa do perfodo de 1830 e ao respectivo reajustamento de
idade, que as colocou na posi~ao de lladolescentes prolongados Tal classificac;ao
resultou de um bloqueio existente nas profissoes liberais e nos quadros da atta
administrac;ao, provocado "pela presen~a de homens relativamente jovens recrutados durante a Revolu~ao e o Imperio e pelo regresso de imigrantes sob a al9ada
de Lufs XVIII." (Lenoir, 1989: 63 .)
redefini~ao
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0 valor dos indivfduos no mercado de trabalho e tambem uma das variaveis
essenciais que influencia a determinac;ao do envelhecimento social. A importancia
da actividade profissional na defini9ao do valor social dos indivfduos e um aspecto que Lenoir ( 1989) aponta quando se refere a rela9ao directa entre hierarquia
sociaJ e llierarquia profissional. IIA hierarquia das formas e dos graus de envelhecimento no campo das profissoes parece reproduzir a hierarquia social e respeitar
essa "hierarquia" ate no interior das empresas." (Lenoir, 1989: 67).
A manipula9ao da idade da reforma e patticularmente exemplificativa dessa ideia
se tivermos em conta que nela estao impllcitas as duas dimensoes referidas na
definic;ao das categorias de idade: a oposi~ao de grupos sociais e o confronto
entre gera~oes.
lnterven<;ao Social n° 23/24. 200 I
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Urn inquerito aplicado em Fran~a, em 1961, forneceu dados sob re a atitude de
100 chefes e directores de grandes e medias empresas privadas, perante a idade
a partir da qual as diferentes categorias sociais come~am a envelhecer. A anaJise
desses dados aponta para urn envelhecirnento mais precoce para os rnembros das
classes baixas: os serventes sao considerados produtivos a 100%, em media ate
aos 51 A an os; os operarios qualificados ate aos 53,5 an os; os que tern cargos de
direc~ao ate aos 55,9 anos; os quadros tecnicos ate aos 57,9 anos e nao indicam
qualquer idade para os chefes de empresa (Haut-Comite consultatif de la Population
et de la Famile, 1962). 0 criterio da idade associa-se aqui ao criterio da prod utividade em cada profissao para designar quem e "velho".

Segundo Lenoir, 1989 a emergencia da "velhice" como problema social colocouse, em primeiro lugar, na classe openiria. A extensao rapida, sobretudo a partir de
meados do seculo XIX, da organiza~ao capitalista do trabalho e do sistema de
atitudes que lhe advierarn (Lenoir, 1989) deu maior visibilidade a manipula~ao da
idade da velhice no contexto do modo de produ9ao capitaJista. A velhice aparece
como problema social, neste modelo, em que o salchio e suposto nao remunerar
mais que a for~a investida no trabalho, sem atender, portanto, a todos os encargos
assumidos pelo trabalhador em fun9ao das suas pr6prias necessidades.
A divisao social do trabalho estrutura a reparti~ao das tarefas entre os grupos
sociais e portanto tambem as categorias de percep9ao e de avalia~ao desses grupos. EJa COITesponde a uma luta entre os grupos sociais para irnpor os princfpios
de uma dada visao do mundo social, de forma a manter ou a transforrnar a posi9ao
de cada urn no espa~o social (P. Bourdieu, 1984, pp. 3-12).
A afirma~ao vitoriosa dos interesses da classe dominante traduziu-se em classifica<;6es de classes sociais e de grupos etarios. A classifica<;ao de pessoas "idosas" evidenciou-se por discursos e apela~6es bem elaboradas por conselheiros,
peritos, servi~os especializados e estruturas comerciais. 0 conjunto destes procedimentos induziu a urna ordena<;ao social que os aparelhos ideol6gicos de Estado
impuseram aos cidadaos por uma interioriza~ao de valores que SaUl Karsz ( 1988)
designa por "olhar exterior".
De facto, quando uma pessoa rejeita ou nao se disp6e a assumir os cornportamentos e atitudes atribufdos a velhice, o ~'olhar exterior" ajuda-a a interioriza-los.
"0 olhar exterior procede a um apelo a ordem. Enuncia urn princfpio da realidade
tanto mais solido e razoavel que nem os dados, nem os factos que ele exibe sao
inventados por ele. 0 sujeito tern muita dificuldade em se furtar durante muito
tempo e sistematicamente. (Karsz, 1988: 36).
11
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Sai.il Karsz caracteriza a velhice como 0 processo discursive e institucional
que visa uma adequa~ao tao petfeita quanto possivel entre, por urn lado, urn sujeito
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real e concreto que tem uma certa idade, um modo de vida dado, problemas e
dificuldades de diversa natureza mas tambem forc;as e capacidades reais e, por
outro lado, um conjunto de representac;oes, definic;oes e dispositi vos a partir do
qual 0 dito sujeito e percebido e tratado, seja a configurac;ao "velhice" a que e
suposto ser eleito." (Karsz, 1988: 37).
Em sfntese, a imagem social da "velhice" assenta numa aparente confusao entre
o envelhecimento biol6gico e o envelhecimento social. A sua construc;ao estribase numa base material independente do processo organico. 0 significado de "velhice" apoia-se em aspectos materiais, da luta de classes e de idades, ou seja, numa
interpreta9ao socio-cultural do envelhecimento biol6gico.
Para alem da veJhice biol6gica, a hist6ria e o sistema das rela96es sociais fornecem um contexto, ou ambiencia, bem como as referencias econ6micas,
institucionais, polfticas e ate afectivas. As varia9oes hist6ricas e sociais, especfficas de cada sociedade, virao escorar a variavel velhice biol6gica, que e comum
a todos os homens em todas as sociedades.
As atitudes e esteri6tipos cujo cankter parcelar e aceite por todos atraves de
uma imagem que contem componentes intelectuais, afectivas e comportamentais
sao relativas a uma dada sociedacle. Pode-se supor que estas imagens sao ''sensac;6es mentais", ou seja, impress6es que os objectos e as pessoas deixam no
nos so cerebro. Asemelhan9a das sensac;oes ou das percep96es, estes "atornos
cognitivos'', estas estirnula96es duplas externas combinam-se para produzir percep<;6es ou imagens diferentes. (Moscovici, prebicio de Herzlich, 1996:9).
0 jufzo de valor aparece corn urn ju{zo de facto ap6s a constitui<;ao do objecto,
neste caso, o da velhice. Os pantos de vista dos individuos ou dos grupos sao
encarados tanto pelo seu caracter de cornunica<;ao como pelo seu canicter de
expressao. Em geral, as imagens e as opinioes, sao recenseadas, estudadas, pensadas, unicamente por aqueles que manifestam oposi9ao a essas imagens e opinioes, corn base numa escalade valores de urn indivfduo ou de uma comunidade.
Na realidade, eles comunicam a sua maneira de pensar e ver aos seus interlocutores
preparando-se intelectualmente para isso.

E neste sentido que surge a defini9ao da velhice como a "representa<;ao ideol6gica sob a qual as pessoas cronologicamente idosas sao reconhecidas enquanto ilustra<;6es animadas da velhice e por outro ]ado desconhecidas enquanto sujeitos
de desejos inscritos em classes sociais determinadas." (Karsz, 1988: 45).
Numa sociedade em que o estatuto da pessoa e ligado ao trabalho e a rentabilidade, a reforma provoca, desde logo, uma exclusao social que e comum ao
grupo social da velhice: a reforma vai sublinhar a sua nao produtividade e a sua
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inutilidade econ6mica, recriando-se sentircs de esperan~a e descsperan~a por pm1e
das pessoas idosas. 0 estatuto de inutilidade econ6mica nao lhes permite trazer
aevidencia a sua utiJidade social expressa na predisposi<;ao para o trabalho voluntario, numa maior disponibilidade de tempo para transmitir afectividade ao "outro"
e num saber decantado propiciador para a concretiza<;ao de projectos de vida.

2. Envelhecimento demognifico
Como dissemos, a categoria social "velhice" ganhou for<;a face ao crescente
peso demografico das popula<;6es nas sociedades. De facto, assiste-se a uma
evolu<;ao crescente e rapida deste grupo etario o que, desde logo, solicita a nossa
aten<;ao. No infcio do seculo XX, as pessoas de 65 e mais anos residentes nos
pafses que hoje constituem a Uniao Europeia representavam 4% a 6% da popula<;ao total. Em 1950 esta percentagem cresceu para 9%, em 1990 tinha aumentado
para 14.4% (ONU, 1990) e em 1997 situava-se nos 15.8% prevendo-se que em 2020
sera de 20.6%. No conjunto da Europa dos 15 o fndice de en velhecimento
demografico em 1997 era representado por cerea de 9l idosos por cad a 100 jovens
e em 2020 aponta-se para uma rela<;ao de 139 idosos de 65 e rnais anos, por cada
100 jovens de 0-14 anos de idade (C6nim, 1999).
A diminui<;ao das taxas de fecundidade, mortalidade e saldos migrat6rios sao
alguns dos factores que contribuem para os actuais Indices de enveJhecimento nos
pafses da Europa.
A generalidade dos pafses europeus registaram urn equilfbrio entre as taxas de
fecundidade e de mortalidade, que resultou num crescimento demografico quase
nulo neste seculo, ate finais da decada de 30. Na decada seguinte operou-se uma
inversao desta tendencia, corn urn crescimento rapido das taxas de fecundidade
acompanhadas por uma estabiliza<;ao das taxas de mortalidade. Depois de meados
da decada de 60 e ate aactualidade, operou-se uma nova regressao da fecundidade.
Portugal registou uma evolu<;ao, no sentido do envelhecimento, mais lenta do
que os outros pafses europeus, mas aproxima-se a grande velocidade das percentagens que se verificam nesses outros pafses (incluindo os do Norte da Europa,
onde o envelhecimento da popula<;ao se fez notar desde 1950 em nfveis importantes).
Em Portugal, a propor<;ao de popula<;ao idosa passou de 7% em 1950, para
14.1% em 1992 e para 15,2% em 1997 a par de uma diminui~ao da popula<;ao corn
menos de 15 anos de idade, que em 1991 era de 19)% e ern 1997 era de 16,8%.
Paralelamente verifica-se urn aurnento da popula<;ao corn mais de 75 anos de idade.
Enquanto em 1991 5.4% do total da populavao tinha 75 ou mais anos de idade, em
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1997 ela representava 5.9% (MTS, 2000). Em termos prospectivos, calcula-se para
Portugal em 2040, que 20.6% da popula<;ao total portuguesa tera entao idades
superiores a 65 anos.
Entre a popula<;ao idosa ha uma acentuada taxa de feminiza9ao. As mulheres
corn 65 e mais anos representam 15.4% do total das mulheres do Continente,
eoquanto os homens corn a mesma idade representam I I.7% da popula9ao masculina. A partir dos 75 anos de idade a taxa de ufeminizayao" e maior corn 6.5% do
total das mulheres idosas e 4.1% de homens (!NE, 1997).
A distribui9ao dos Indices de enve]hecimento no pafs em 1995 fazia-se por todo
o interior, de norte a sul do pafs, corn pmticular incidencia no Alentejo e no interior
das Beiras, em rela<;ao corn a emigra~ao de pessoas jovens. Contudo ha uma
evolu9ao n1pida dos Indices de envelhecimento. Em 1972 tfnhamos 34 iclosos por
cada 100 jovens dos 0-14 anos, em 1998 essa propor9ao era de 90.3 idosos por cada
100 jovens e perspectiva-se para 2021 127.4 idosos por cada 100 jovens dos 0-14
anos (C6nim, 1999).
No que respeita a taxa de fecundidacle, Portugal manteve ate final da decada
de 80 uma taxa superior amedia da U.E. Mas o ritmo de queda foi muito superior
ao verificado nos outros pafses comunitarios e hoje em dia Portugal e dos pafses
que menos nascimentos tern em media. Portugal registava em 1971 3 filhos em
media por mulher, 2.13 filhos em 1981, 1.58 filhos em 199"1 e 1.52 filhos em media
por mulher em l996-1997 (C6nim, 1999).
Considerando as condi96es de mortalidade que caracterizam os pafses desenvolvidos e o grande aumento da esperan<;a de vida, a renova9ao de gera~oes requer
uma descendencia media de 2.1 filhos por cada mulher. Em 1960 a fecundidadej em
todos os pafses da U.E. permitia a renova<;ao equilibrada das gera~oes, mas ja o
mesmo nao acontecia em 1980, quando, no conjunto dos doze pafses comunitarios~
apenas Portugal a Irlanda, Grecia e a Espanha conseguiam tal renova<;ao, com
descendencias medias de 2.5, 3.4, 2.3 e 2.6 filhos por mulher, respectivamente. Em
1992 s6 a Irlanda se encontrava no Jimite de descendencia media necessaria para
a renova9ao das gera<;6es. Os restantes pafses situavam-se abaixo deste limite,
sendo a media da comunidade de 1.5 filhos por mulher (INE, 1993). Em 1997 Portugal mantinha-se abaixo da media da comunidade necessaria para a renova9ao das
gera96es.
1

1

3. Politicas Sociais: regula\ao ou

emancipa~ao

do idoso?

As politicas sociais dirigidas apessoa idosa surgi.ram como uma area de interven~ao
estatal corn a incumbencia de criar mecanismos que assegurassem a reprodu<;ao da
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for~a de trabalho indispensavel ao desenvolvimento do capital. 0 amadurecimento dos
processos de industrializa~ao e o protagonismo dos assalariados enquanto for~a
social e polftica desmentiram o pressuposto do capitalismo neoliberal, pelo qual o
desenvolvimento do mercado actuaria positivamente na resoJu~ao das desigualdades.

A implementa~ao do seguro social obrigat6rio foi uma das medidas dirigidas
apenas aos trabalhadores e financiada por eles. Este seguro obrigava-se a protegelos em situa<;6es de doen9a, acidentes de trabalho, invalidez e velhice. Esta fragil
resposta social foi encarada pela organiza~ao das grandes empresas como um
instrumento racional para afastar os trabalhadores corn mais idade e menos produtivos, e simultaneamente recrutar elementos de gera<;6es mais novas e mais eficazes no desempenho de tarefas mecanicas relativas a organiza<;ao cientifica do
trabalho. 0 mecanismo da reforma dos trabalhadores constituia-se, para as empresas, num meio de controlo do respectivo quadro de assalariados (Guillemard, 1988).
0 Estado-Providencia emergia corn base na necessidade de novas estrategias
de regula9ao tendentes a convergencia de interesses conflituais entre o grande
patronato e certas frac~6es da classe operaria. Grande numero dos pafses europeus
adoptaram este modelo no p6s-guerra porque reunia o consenso entre for~as
polfticas heterogeneas. Keynes considerou mesmo que este modelo funcionou mais
como estabilizador polftico-social do que propriamente como urn peso para a econorrua.
Neste processo, o Estado ganhou legitimidade para desempenhar um papel mais
activo no campo econ6rnico e social. Refor~ou-se assim a importancia das polfticas
sociais, que tomavam expressao perante uma maior capacidade negocial dos trabalhadores gra~as a sucessivas conquistas, no tempo, em varios domfnios: do
direito aassocia<;ao e ao voto, das rela~6es de trabalho, seguran~a social, saude,
educa<;ao e habita~ao. Neste enquadramento, o Estado de Bem-Estar corporizouse num conjunto de institui~6es publicas que procederam a uma redistribui~ao de
beneffcios atraves de presta~oes directas ou indirectas de bens e servi~os as quais
o cidadao passou a ter legftimo direito.
Ao contnhio do seguro social obrigat6rio, estas politicas redistributivas eram
financiadas pelo Estado com o tributo do capital e dos salarios. Era suposto terem
como efeito o aumento da produtividade do_trabalho ea diminui~ao do custo da
reprodu~ao da for<;a de trabalho que se faz pela via do consumo social (Santos,
1992). Nesta 6ptica, as polfticas de reforma sao encaradas como amortecedores de
conflitos sociais pm·que, atraves do consumo social, as classes mais desfavorecidas
aumentam o seu nfvel de vida e, consequentemente, abdicam de algumas reivindica<;6es politicas.
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Eis a matriz que regula o espa~o das negocia<;6es em polltica. 0 grupo que
actua na arena das negocia~oes e composto por sindicatos e associa<;6es patronais, por urn lado, e representantes do Estado, pelo outro, assumindo todos o
papel de actores politicos. 0 Estado delega fun<;6es e competencias de negocia<;ao
em instituic;oes cujos 6rgaos dirigentes sao nomeados pelo proprio Estado. Estes
grupos intermedios sao designados por Anne-Marie Guillemard ( 1988) como
"notables" p01·que tern capacidade para liderar em processos de negociac;ao corn
o Estado. Sao interlocutores validos como representantes de grupos de interesses,
independentemente da sua perten~a de classe.
0 sistema de protec<;ao social passou a ser legislado como universal e a
de beneffcios apresentou-se na forma de prestac;ao de servi~os
burocraticos despersonalizados. As condic;oes de acesso a estes servic;os foram
determinadas por quem os dirigia, com rigidez de sanc;oes aplicaveis aos infractores. Mas a polftica de implementac;ao de servi<;os de "apoio domiciliario", "ajudantes familiares", "famflias de acolhirnento para idosos'', "servic;o de refei<;6es",
"centros de dia" e "centros de convfvio" remete-nos para novas concepc;oes de
polftica que ultrapassam aquela outra, centrada em transferencias rnonetarias na
forma de pensoes de idade e de reforrna.

redistribui~ao

0 Estado procura redefinir o seu papel de gestor nas relac;oes entre velhice e
sociedade civil. Ao promover uma polftica de inserc;ao social da velhice atraves da
prestac;ao de servic;os, o Estado reconhece urn maior estatuto de cidadania ao grupo
de idosos enquanto "cidadaos de terceira idade", corn os direitos que daf Jhes
advem. Nesta reformula<;ao dos princfpios gerais de gestao da velhice> o Estado
realiza> de forma natural, a sua capacidade representativa e o seu credito de legitimidade, continuando a designar os novas grupos mediadores entre o Estado e
a sociedade civil. As autarquias locais e as instituic;oes particulares e publicas que
perseguem fins de ac<;ao social constituem o canal para o encadeamento de uma
nova politica de "modo de vida" que servini de ancoradouro social para a ac<;ao
publica. Profissionais do sector medica e trabalhadores sociais sao contratados
para efectivarem polfticas de caracter preventivo e nao curativo. 0 alcance preventivo deste cornpromisso tern um duplo significado. Por urn lado, dirige-se ao conjunta de urn grupo etario, e nao apenas ao sector dos mais desfavorecidos que se
encontrem dentro desse grupo. Por outro lado> abre urn novo campo de actua~ao
aos trabalhadores sociais e de saude, oferecendo-lhes a possibilidade de
revalorizarem e desenvolverem as suas profissoes ate af de indole assistencialista
e num espa<;o restrito (Guillemard, 1988: 127-129).
Revendo o cenario da epoca em que os idosos portugueses de hoje vi vera m
a vida activa leva-nos a concluir que a traject6ria da maioria de entre eles os
excluiu dos bons ou medios nfveis de bem-estar social de qualidade, tanto mais
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que as suas vidas decorreram sob uma forma de domina~ao em que, tal como nos
diz Boaventura S. Santos, "nas rela~6es sociais da produ9ao capitalista
institucionalizou-se unilateralmente o consenso entre o capital eo trabalho, recorrendo para tal a repressao dos trabaJhadores e a inculca9a0 de uma ideologia
concentraciomiria centrada na ideia de harmonia social e na submissao das classes
trabalhadoras a interesses miticamente comuns. No domfnio da reprodu9ao social,
institucionalizou-se a mediocridade (e nao a mediania, como na Europa) da reprodu9ao das famflias das classes trabalhadoras, transformando-a, por processos
autoritarios de inculca9ao simb61ica, no ideal mftico de Jar portuguesll (Santos,
1992: 127).
Neste quadro de concep9ao funcionalista, os indivfduos adquiriram praticas de
distancia9ao perante o Estado, ausencia de exercfcio de cidadania e urn olhar
atomizado para os seus interesses, desencadeando mecanismos de estagna9ao e
aceita9ao das suas baixas condi96es de vida. A compreensao desta sitL1a9ao e
refor9ada pela leitura dos valores das pens6es de reforma da actual popula9ao
idosa portuguesa e respectivas carreiras contributivas. De facto, dados de 1995
divulgados pelo Ministerio da Solidariedade e Seguran9a Social afirmam que llpensionistas de velhice e invalidez do Regime Geral apresentam uma can·eira contlibutiva
que, em media, ronda os 15 anos, enquanto os pensionistas do Regime Especial
da Seguran9a Social das Acti vidades Agrfcolas contribufram para a Seguran9a
Social durante um perfodo medio infe1ior a 4 anos." (MSSS, 1996: 47). Relativamente aos valores das pens6es de reforma, verifica-se pela leitura do quadro I que, em
1995, 69,5% dos pensionistas por invalidez e velhice do Regime Geral auferem
pensoes infetiores a 30.000$00; 18,9% recebem pens6es entre 30.000$00 a 50.000$00~
8% situa-se no escalao de 50.001$00 a l 00.000$00 e apenas 3,6% auferem pensoes
superiores a 100.000$00 (MSSS, 1996).

4. Metodologia
No processo da pesquisa que realizamos tivemos em conta que os fen6menos
humanos nao podem ser explicados por propriedades universais, podendo apenas
ser objecto de anatise nos contextos socio-hist6ricos e nas coordenadas de espa9o
e tempo em que se integram. Procun1mos reJativizar as quest6es e ultrapassar a
conflitualidade que a pratica do senso comum traduz. Esta conflitualidade advem
da interpreta9ao do senso comum sobre os factos sociais a partir de produ96es que
os explicam por caracterfsticas que pensa ligadas anatureza da humanidade ou
de certos grupos dela, por factores (disposi96es psfquicas e comportamentos)
individuais e em fun9ao dos valores dominantes na sociedade ou na classe a que
pettencem os interpretadoresll (Silva e Pinto, 1986: 32).
11
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Uma outra operac;ao presente na abordagem do nosso tema foi a de relacionac;ao,
pois a explicac;ao dos factos sociais passa pela forma como os sistemas se relacionam entre si e se estabelecem associa~oes entre factos sociais testaveis. De
facto, os obstckulos mais diffceis de ultrapassar na produ~ao de conhecimento
sob re a realidade social sao os dad os "invisfveis", ou seja, os que .. se encontram
com frequencia nas fmmas nao elaboradas e inconscientes de etnocentrismo" (Silva
e Pinto, 1986: 46).
Corn este processo mais tigoroso e met6dico, tentamos salvaguardar leituras do
"texto social", on de "as relac;oes e determinac;oes das varias formas de pod er sao
omitidas, minoradas ou deslocadas da sua justa e centrica posi<;ao estrutural"
(Nunes, 1984: 87). Assim, delimitamos o objecto da nossa pesquisa considerando
o contexto interaccional em que os idosos manifestam as suas rela<;6es de convivencia, ou seja, o tipo de relac;oes que caracterizam o estatuto de cada um dos
elementos que se constitui nessa mesma relac;ao.
Os trabalhos pesados e, por vezes, "sem horario" que sempre realizaram na vida
activa, trouxeram-lhes problemas de doen<;a que implicam despesas que nao conseguem cobrir com as pensoes que recebem. As fracas condi<;oes de vida em que
a maioria da popula<;ao idosa vive em Pottugal induzem-nos a uma fraca mobilidade
e a urn consumo passivo de servi~os que lhes sao oferecidos sem alternativas de
escolha ou de flexibiliza<;ao.
Na medida em que a separac;ao da categoria social"idosos" eartificial (enquanto baseada na idade de reforma), pode considerar-se que este tipo de consumo
passivo de servi<;os nao seja 0 unico capaz de os interessar.
0 objectivo da nossa pesquisa foi o de recolher dados sobre as pessoas idosas
na sua rela<;ao corn os equipamentos colectivos e, de uma maneira geral, na sua
forma de vida. Com tal recolha pretendeu-se apurar se os servi9os que a elas
especificamente se dirigem deverao ser menos providenciadores de solu<;oes feitas
e se devera apelar-se mais para uma participa<;ao activa dos seus beneficiarios
(idosos) na produ~ao e regras de gestao desses mesmos servi~os e ate para novas
propostas na sociedade em geral.

Instrumentos
Optamos por um metodo de tipo qualitativo por o considerarmos mais adequado
para a recolha de informa<;ao sobre o nosso objecto de pesquisa. Com efeito, as
varias dimensoes sociais que o objectivo da pesquisa encerra, relevantes do panto
de vista de compreensao do sentido que os idosos dao a acc;ao no seu quotidiano,
perceber as rela~oes que cada idoso estabelece corn os equipamentos colectivos
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e na sua forma de vida em geral em ambitos familiares e outros, exteriores aos
equipamentos implicaram 0 uso de tecnicas apropriadas a utiliza~ao de questoes
abertas na aproxima~ao do investigador as pessoas, elementos da amostra.
Recorremos a tecnica de entrevista corn a finalidade de centrar as respostas no
objecto do nosso estudo. Paralelamente, recorremos tambem as tecnicas empfricas
de recolha e tratamento da informa~ao social designadas por tecnicas documentais,
em que inclufmos a consulta de estudos do contexto sociocultural das zonas onde
efectuamos as entrevistas da amostra, legisla~ao sobre a protec~ao social dirigida
aos idosos, documentos oficiais corn informa~ao estatfstica e jornais.
0 guiao da entrevista aparece estruturado em duas partes distintas. A primeira
refere-se a caracteriza~ao dos elementos entrevistados que constituem a amostra
e a segunda aborda as interac~oes que ocorrem nos seus quotidianos. Ambas as
partes integram questoes abertas, tendo em conta a anaJise intensiva que pretendfamos efectuar. Na segunda parte foram definidas cinco unidades de analise que
nos permitiram obter informa~ao sobre os modos de convivencia diarios ea forma
como os idosos se relacionavam corn os servi~os e os equipamentos.

A Amostra

A amostra foi constitufda por dois subgrupos, urn de contexto rural e outro de
contexto urbano. Para a constru9ao de cada subgrupo tomamos como criterios de
selec9ao das pessoas as seguintes condi~oes: (i) serem mulheres e homens corn
mais de 60 anos de idade (decidimo-nos por uma rela~ao desequilibrada em favor
do sexo feminine, dada a maior percentagem de mulheres reformadas a nivel nacional e local); (ii) serem reformadas/dos; (iii) nao serem dependentes funcionais
graves.
A amostra foi definida de forma puramente aleat6ria, em duas freguesias :
Campelo, no conceJho de Baiao (espa~o rural); e Massarelos, no concelho do P01to,
(espa~o urbano). Uma outra caracterfstica diferencia os dois subgrupos: a amostra
urbana econstitufda por pessoas que se relacionam corn urn servi~o de tipo de
centro de convfvio e conhecem de perto outros equipamentos colectivos; a amostra rural e constitufda por pessoas que nao frequentam qualquer servi~o desse tipo
e que apenas conhecem de perto urn Jar de Terceira Idade.
Op~ao consciente, correspondeu ao nosso interesse em colher dados sobre
essas duas realidades bem contrastadas, que nos possibilitaria uma percep~ao mais
clara dos dois tipos de "convfvios" existentes e da respectiva rela~ao corn a
integra~ao social e bem-estar dos idosos.
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5. Resultados

Ecomum

aos dois subgrupos uma desvaloriza9ao pessoal e social do idoso.
Essa desvalorizayaO e imposta do exterior ao proprio idoso na figura implfcita de
uma fatalidade ~~normal", e muitos sao os que a aceitam como tal, como se fosse
uma "verdade feita inapelavel. A "idade" e as suas respectivas express6es tendem deste modo a ser sentidas pelo idoso mais como reflexo de urn decreto 1ntimo
dos outros que ele tem de acatar do que por livre decisao da sua propria verdade.
11

,

Vivemos todos, sera bom dize-lo, num ambiente mental povoado por imagens,
sentimentos, emo96es e reac96es predominantes que, em associa9ao corn uma ideia
ou conceito determinados, alimentam estere6tipos sociais negativos (Montes, 1994:
79). 0 idoso ve-se frequentemente dissuadido da actividade e persuadido a inercia
quase vegetativa, de acordo corn os modelos comportamentais correntes, que nao
reconhecem utilidade econ6mica e social as tarefas concretas que ele desempenha
ou podia desempenhar corn beneffcio para todos. Ora estes condicionamentos nao
deixarao de influenciar os modos de actua9ao do idoso, ao regatear-lhes motivay6es e oportunidades para que se afirme permanentemente como membro activo da
sociedade e possa intervir nas decis6es que lhe disserem respeito (Lenoir, 1984).
Exemplo disso sao as medidas de polftica dirigidas a este grupo etario que se
apresentam corn uma universalidade de efeito homogeneizante, escoridendo que a
populayao idosa de hoje se repattiu, outrora, por frac96es de classe caracterizadas
por dimens6es como a famflia, a escola, a escolha da actividade laboral, o local de
residencia e rela96es de convivencia. Sao estas formatas:oes que determinaram o
quotidiano do idoso vivido na actualidade.
E porque as polfticas sociais de hoje indicam que numerosos domfnios, tradicionalmente da competencia da famflia, que contribufam para a fazer existir como
grupo, encontram-se, progressivamente, entregues, por delega9ao, a instituiy6cs e
a pessoal profissionalizado, a sociedade portuguesa, em geral, tende ainda a considerar a pessoa idosa dependente dos respectivos familiares, particularmente dos
filhos, considerando-a como um peso. No entanto o estudo que efectm1mos na
freguesia urbana de Massarelos (Porto) e na freguesia rural de Campelo (Baiao)
revelou que num grupo de idosos corn idades entre os 60 e os 75 anos, a rela9ao
de dependencia e, na sua maioria, dos filhos adultos em rela9ao aos pais.
Patenteou-se isto a nfvel habitacional (filhos que compartilham da casa dos
pais), em ajudas aos filhos em dinheiro em momentos de aperto, na presta9ao de
servi9os relacionados corn o dia-a-dia domestico (compras, limpezas, confecs:ao de
refei96es) e em formas de apoio a netos, nomeadamente no fornecimento de refeiy5es e no acompanhamento afectivo e psicol6gico dos netos.
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0 referido estudo detectou urn outro aspecto. As dimens6es actuais da estrutura familiar e de habita~ao em uso COITente no meio popular parecem nao facilitar
a conserva~ao de rela~6es estreitas cle av6s e netos. As casas pequenas no espa~o
urbano tern servido para justificar uma separa9ao entre as gera96es. Porem, nas
entrevistas efectuadas, verificou-se a existencia de uma forte rela9ao de acompanhamento dos netos pelos av6s. Tal rela9ao assume formas que vao da convivencia simples ate a cobertura de ausencias dos pais fora de casa.
Os av6s constituem, deste modo, o primeiro e mais importante recurso familiar,
em termos de equilfbrio afectivo, sentimental e emocional que serve para atender
necessidades de seguran9a, de comunica~ao e humaniza~ao ou de servi9os indispensaveis prestados aos filhos e aos netos. Por outro lado, a experiencia adquirida
corn factos vividos e a maior disponibilidade por parte dos idosos ajudam a obter
uma maior capacidade relativa de dialogo corn os netos, que os pais podem nao
conseguir por diversos motivos.
Frases como:
minha neta de I 3 anos aparece sempre a tarde e poe-se a conversar
comigo; gosta muito de me contar as coisas e tambem gosta que lhe explique
tu do muito be m" .
~~A

IIAs vezes, a minha neta abre-se mais comigo do que corn a mae ... Eu voua aconselhando sobre os namorados e outras coisas. Gosta muito de
conversar comigo. Dormimos juntas.~~
articuladas corn a informa~ao de que no nosso pafs existem 17.839 nucleos
familiares compostos por "av6s corn netos" e a quantidade de av6s que dao apoio
as crian9as do ensino basico, poderemos dizer que o idoso exerce uma fun~ao
social fundamental na nossa sociedade e que estabelece rela96es de convivencia
diferentes das que tinha na vida activa. Longe, portanto, da imagem social de
"peso morto" que o idoso, apesar de tudo, ainda mantem.
As formas de apoio detectadas inclufam tambem ajudas em dinheiro dado aos
filhos em "horas de aperto" quer na comunidade urbana, quer na comunidade de
tipo rural, no concelho de Baiao. Aqui, em ambiente mais restrito, foi possfvel
notar urn certo isolamento de cada um dos idosos inquiridos, mas nao tardou a
notar-se a existencia de uns la~os fortes que ligavam cada idoso aos seus vizinhos.
A pessoa que surge isolada enquanto trata da sua horta, por exemplo, estarc1
realmente sozinha apenas para urn olhar forasteiro, ou seja, meramente fotografico.
No meio urbano, em troca, ja se tornava evidente a rela9ao de cada idoso corn
os outros. 0 cfrculo das suas rela~oes nao se restringia, por drculos sucessivos,
afamflia, a vizinhan~a: estendia-se atraves de algum centro ou de algum equipamento frequentado.
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0 quotidiano do idoso -

esperan~·a

ou

desespem11~·as

Quanto a ocupa9ao dos tempos livres o estudo tambem indicou que a vida
quotidiana do idoso e bastante rotineira, seja em meio rural ou urbano. Dec01Te
quase sempre em poucos locais diferentes e nao distantes, como a casa, o cafe,
o jardim publico, a mercearia, o centro de convfvio. Podemos dizer que o espa9o
de convivencia do idoso se caracteriza peJa sua invariabilidade e constancia, pois
e mon6tono e apresenta tendencia para a redu9ao. Isto reflecte modelos culturais
muito pobres, advindos do passado e acrescidos de factores individualizados
relativos a compromissos familiares, faltas de saude e baixos rendimentos, o que
tende a limitar-lhes os espa9os de convivencia afamflia, aos equiparnentos colectivos e pouco mais. Fora destes cfrculos, o idoso receia sentir-se como urn fardo
corn os naturais reflexos no abaixamento da sua auto-estima.
As articula96es estabelecidas ate aqui leva-nos aconclusao de que o sentimento de isolamento manifestado e o tipo de servi9os prestados pelas pessoas idosas
as coloca na situa9ao de urn contrato social em que s6 uma das partes cumpre corn
os actos a que esta obrigada. Acresce que e a parte mais vulnenivel que promove
a solidariedade social atraves das suas competencias e capacidades.
A crise do Estado-providencia tern suscitado o repensar dos efeitos cla soJiclariedade rnecanica, o estatuto social e a valoriza9ao do contributo dos idosos na
famflia e na comunidade. E sintomatico que a Uniao Europeia decretasse o ano de
1993 como o "A no Europeu da Solidariedade entre as Gera96es", corn vista a
revaloriza9ao deste tipo de rede para o futuro.
A este prop6sito, Martine Segalen real9a: "0 renovar do interesse sociol6gico
pelos vfncu]os de parentesco resuJta da inversao das posi96es ideo16gicas e das
mudan9as demognificas e sociais profundas que afectaram o corpo social, nomeadamente o seu envelhecimento. Devido acrise do Estado Providencia, as outras
formas de solidariedade, nomeadamente as solidariedades familiares entre gera~oes,
forarn reconhecidas" (Segalen, 1991: 233).
Consideramos no entanto que este reconhecimento nao podera desvalorizar
paralelamente o papel das estruturas de apoio ja implementadas. Significa que a
famflia nao substitui as institui96es nem estas substituem a familia. Estas assumirao urn papel de complementaridade podendo desenhar-se, deste modo, o caminho
para novas propostas de polftica a que chamaremos de "polfticas mistaS Pmiugal
tern, sem duvida, urn campo fertil neste tipo de rela96es bastando, por isso, que
o reconhecimento seja feito corn as compensa96es subjacentes.
11

•

Parece-nos que as medidas de polftica, com a percep9ao do idoso que lhe sao
subjacentes, terao que sofrer uma reconversao sob pena de, enquanto profissionais ligados ao social, nos vincularmos a ac96es que reproduzem alguma especie
de exclusao.
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Conclusoes

E particulannente verificavel que a l6gica ocupacional das medidas de polftica
social dirigidas a integrayao social dos idosos nao e a mais adequada do ponto
de vista da respectiva integrayao social e do seu bem-estar. 0 facto de o subgrupo
urbano manifestar vontade de "fechar todos os lares que existern" e de o subgrupo
rural indicar que "as pessoas antes de entrarern para o lar tern uma ideia e depois
ficarn corn outra", porque ~~quando entram, entregam o dinheiro todo que tern e da
reforma SO vem 4.000$00 por mes", leva-nos a conduir que a organiza9a0 funcional
desta estrutura de apoio se alinha por uma l6gica tutelar que ministra as regras de
acordo corn a sua racionalidade, recusando quaisquer ac96es que saiam do seu
controlo racionalista-instrumental.
Podemos tambem concluir que as reais necessidades dos idosos nao passam
pelo seu internamento em instituiyoes, que lhes ditam as modalidades de ac9ao de
forma explicita e minuciosa quanto aos tempos e formas de ocupa9ao.
Por outro lado, ao coloca-los numa situac;ao de vida conjunta com pessoas
estranhas aos seus modos de vida, as instituiyoes inibem-nos de urna acc;ao livre
sobre as decis5es da sua vida privada, agravacla pela condi9ao de pobre a que e
votado (apenas dispoe de 30% ou 20% de uma reforma que, para a maioria dos
reformados da Seguran9a Social, ao todo, se situa abaixo do salario mfnimo nacional). A capacidade de autonomia, enquanto valor e direito de cidadania, e aqui
ignorada atraves do tratamento igualitario a que se sujeitam.
Quanto as outras medidas de polftica social (centros de dia, centro de convivio
e apoio domiciliario) focadas neste estudo, verificou-se uma preferencia para o
servic;o de apoio domiciliario enquanto estrutura que substitui e ajuda os idosos
nas tarefas quotidianas. 0 subgrupo urbano reforya esta preferencia, acrescentando que o servi~o deveria ser alargado a toda a populac;ao idosa por ser o que Jhes
permite continuar a relac;ao afectiva corn objectos e pessoas que ao longo da vida
foram construindo e acumulando. A conquista desta relac;ao afectiva foi longa e
penosa se tivermos em conta que os percursos de vida da maioria das pessoas
idosas de hoje estiveram, desde os sete anos de idade, ligados ao trabalho, encarado naquela epoca como unica fonte de rendimento para o agregado familiar.
Quanto aos centres de convfvio, verificou-se que s6 o subgrupo urbano manifestou concordancia corn tal servi9o. A regularidade encontrada na frequencia
dos centres de convfvio foi a de ritmos diarios, indutores de urna pnitica passiva
de contactos rotineiros e lanches em gmpo. Verificou-se nao estarem contempladas
actividades organizadas para o exerdcio ffsico e mental do idoso no sentido de
uma preven9ao e manutenc;ao da saude.

0 quo1idim10 do idoso - espera119a ou desesperanras

A rotina diaria sem objectives nem estfmulos exteriores e sem perspectivas de
alterac;ao e~ por si s6, esmagadora do ser humano. Ela e responsavel por muitas
situa96es depressivas que levam a pessoa idosa a "despegar-se da vida". A resolu<;:ao deste prob1ema atraves da prescri<;:ao de medicamentos sugere-nos urn
tratamento meramente paliativo que nao favorece contextos de comunka9ao~ argumenta9ao e dialogo em espa9os diversificados de convivencia.
Este enunciado reflecte o sentir das pessoas idosas traduzido em tres palavraschave: Autonomia, Afectividade e Convivencia. De facto, urn outro eixo de analise
na nossa pesquisa da-nos conta que os resultados mostram claramente a importante correla<;:ao entre o grupo familiar e a pessoa idosa, amargem dos servic;os
de apoio a eles destinados.
Vimos que, em espa9o rural, a rela9ao familiar se processa corn algum
distanciamento ffsico, mas vincuJada a la<;:os afectivos. Os idosos afirmam que
compete aos filhos tratarem dos pais quando estes ja nao podem trabalhar. As
pessoas idosas tem actividades agrfcolas cuja produ9ao se destina ao consumo
proprio e ao consumo dos filhos. Algumas pessoas prestam servi9os a comunidade
e participam em associa<;6es locais.
Em cspa<;o urbano deparam-se-nos av6s que convivem corn (e apoiam) os netos.
Sao essas pessoas que reclamam autonomia que as pensoes de reforma e os gastos
em medicamentos nao lhes permite.
Em nosso entender, a implementa<;ao de polfticas sociais na sociedade portuguesa actual atribuiu urn novo estatuto as pessoas idosas que apesar de tudo nao
contempla as especificidades do seu quotidiano, que vemos assente em redes de
solidariedades familiares. A moderna sociedade industrial nao afectou deveras as
redes de sociabilidade tfpicas, que continuam presentes nas duas comunidades, a
rural e a urbana. Ali, a vitalidade da Sociedade-Providencia manifesta-se nas tarefas desempenhadas pelos idosos, que produzem bem-estar social. 0 nosso estudo
mostra, portanto, que a integra<;ao social dos idosos se faz peJa via informal (Sociedade Providencia), e pela via formal (equipamentos colectivos).
Mostramos que s6 a via formal tern visibilidade, embora care<;a de dinamicas
conducentes a real iza<;ao pessoal do idoso, realiza<;ao que pode traduzir-se na
forma<;ao de grupos de actividades que sirvam para exercitar as suas capacidades
intelectuais e ffsicas, despertando-os para o importante contributo que podem ter
na reorganiza9ao social e familiar actual.
Podemos concluir sobre a pertinencia de uma articula<;ao entre os servi<;os que
os idosos prestam e os servi<;os de que eles podem usufruir. As medidas de polftica
social terao de se orientar por normas flexfveis, no sentido de permitirem uma
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heterogeneidade de comportamentos, contrariando deste modo o viver quotidiano
dos idosos, regulado e pautado por nmmas rfgidas e rotineiras e tao homogeneizante
que se torna bastante esmagador de cada Eu.
As novas configura~6es dos actuais grupos familiares (famflias monoparentais,
nucleares e outras situa~6es) nao significam cortes de rela~ao entre gera~6es.
Podemos afirmar que a maioria das pessoas idosas de hoje sao o equilfbrio de
muitos grupos familiares, apesar de nao partilharem do mesmo espa~o ffsico.
Os av6s "activosll asseguram uma parte da capacidade de trabalho desenvolvida pela popula~ao activa na medida em que se responsabilizam peJa guarda de
crian~as nos intervalos dos horarios do calendario lectivo e do calendario !aboral.
Dirfamos que esta fun~ao social da pessoa idosa esta ainda por estudar em toda
a sua extensao, merecendo uma aten~ao especial na condu~ao das polfticas sociais.
Para juntar porventura a ou tras propostas aqui apresentadas, parece-nos que
a educa~ao social junto dos mais novos e dos adultos que rodeiam os idosos
corresponderia a um come~o de mudanya digno de nota. Tal educa~ao social
consistiria na divulga~ao dos resultados de estudos a efectuar nos diversos concelhos do pafs.
Esse estudo repartir-se-ia em duas fases: Primeiro, em cada freguesia, procederse-ia a urn levantamento das ajudas que os idosos prestam a familiares e outras
pessoas; avaliayao do seu valor social na rede familiar; conversao desse valor
social em valor econ6mico. Segundo, divulga~ao dessas ajudas, no interior de cada
comunidade e dos 6rgaos de decisao polftica, a fim de que se avalie mais justamente o valor, sem duvida alto, dos servi~os que prestam. Terceiro, e paralelamente
ao primeiro e segundo passos, identifica~ao e analise de factores de exclusao social
comuns as pessoas idosas, independentemente dos contextos sociais individuais.
Poder-se-a come~ar pela analise das raz6es que impedem as pessoas idosas de:
a) realizarem seguros de vida e de saude nas companhias de seguros;
b) nao verem aprovados pelas instituiy6es bancarias emprestimos para aquisi~ao de habita~ao propria;
c) nao poderem realizar ou continuar corn pianos de
anteriormente firmados;

poupan~a

refonna (PPR)

d) aceder a ediffcios ou utilizar transportes colectivos que apresentam barreiras diffceis de transpor;
e) nao verem reconhecido o seu trabalho reahzado quer no seio da famflia,
quer como cidadao activo e interveniente na vida social;
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0 romper corn o "isolamento" das Universidades de Terceira ldade face a
outras institui<;oes de ensino;
g) participar na discussao sobre a funcionalidade das estruturas de ensino
direccionadas para a sua integrac;ao e sobre os temas a desenvolver nos
cursos de formac;ao para as pessoas idosas.
Corn isto importa, bem o sabemos, dar condic;oes de vida as pessoas idosas,
mas nao podemos esquecer o lema segundo o qual, "mais do que dar meios de
vida, eimportante dar raz6es de vida". Poderemos assim contribuir para a promoc;ao de aq:5es adequadas que se reflectirao no desenvolvimento do pafs no proximo quinquenio.
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