"ETARIZA<;AO" E INTERVEN<;AO SOCIAL
''Eiarizar" e considerar a idade como ,\'endo o atributo fundamemal que s6 por si define o criteria
de divisiio do trabalho social. Por 1nuito diferenciadora que a idade seja, esta perspectiva pode
considerar-se como redutora e unidimensional. Einteriorizada desde os primeiros anos de l'ida e
torna-se paradigmatica a parrir do sistema escolar, apesar desre sisrema procurar reduzir as s1.ras
di.1jimr;oes. Face cls mudan~·as recenres e cls penpecrivas da organizar;cio social a erarizarcio, tonwse cada rez mais disfuncionalnomeadamenre a partir da "idade cenrra/".
A interven~·iio social aplicafrequenremenre modelosj(memente "erariwdos", estrategia esta que
conduz ao paradoxo de "prerender" "inc/nir", "excluindo" . Emtodas as "idades" da vida hft que
reconverrer perspecril'(JS de inlelw'nriio, nfio .w5 aproximando idades e gera~'!)es, como desenvoil•elldo esrraregias de enriquecimento pessoalnos momentos de "charneira" de modo a mulriplicar as
oporfllnidades de renovar a l'ida. Hft que aprender a veneer os "estigmas erftrios".

Micael Pereira*
0 tema do Ano Internacional das Pessoas ldosas "uma sociedade para todas as idades", do mesmo modo que o tema do anterior ano internacional em 1993 "solidariedade
entre todas as geray5es" podem, dada a perspectiva mais corrente como os problemas de
idade sao encarados, ser mal entendidos.
Sera faciller ambos os temas como preconizando que devemos construir uma sociedade onde todos caibam, onde haja um lugar para todos, seja qual for esse lugar, como
inculcando a construyao de uma sociedade em que a solidariedade seja tomada exclusivamente no sentido de ajuda aos mais fracos.
Se ninguem porventura duvidara que ambos estes objectives sao importantes, eles
traduzem uma percepyao insuficiente dos problemas e das soluy5es, dado que traduzem
um entendimento da sociedade e da vida da sociedade em termos predominantemente
estaticos, ce1tamente susceptfveis de algum desenvolvimento, mas ignorando o que ha de
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fundamental na ac9ao da sociedade e sobretudo na natureza, dignidade e capacidade de
todas e cada uma das pessoas na sociedade.
1. Uma sociedade para todos
1.1. Que significa "etarizar"?
"Uma sociedade para todas as idades" euma proposta que pode e deve ultrapassar a
estratifica9ao social etaria, refor9ando os la9os de interactividade entre todos. Designaremos como "etariza9ao" esta perspectiva estatica e estratificadora em que a idade e
tomada como o atributo fundamental que s6 por si cria a base da divisao do "trabalho
social", ou seja, do contributo que cada pessoa, ou grupo de pessoas, pode dar para a vida
e ac9ao de todos, e do que cada pessoa, ou grupo de pessoas, pode esperar receber dos
outros.
A "ac9ao social", a ac9ao da sociedade, euma ac9ao mais que interactiva, mais que
"de ac9ao recfproca": a ac9ao social cria la9os e "obriga96es sociais" que dao solidez a
vida de todos no seu conjunto, sendo nessas redes de solidariedade interactiva dinamica,
mais que s6 nas redes de inter-ajuda, que qualquer sociedade ganha a energia ea capacidade nao s6 de se manter como de se desenvolver. 1
1. 2. Um desafio anunciado: reconstruir o la9o social
A progressiva consciencia desta interac9ao solidaria, ligada por la9os racionais, emocionais e de ac9ao, nasce nao s6 de urn aprofundamento te6rico que mergulha as suas
rafzes no Ensaio sobreo Dom de Marcel Mauss ja dos anos de 1924-25 e mais longinquamente ainda nas perspectivas Weberianas, bem como nas desenvolvidas por Cooley e
outros interaccionistas classicos.
Esta perspectiva nasce igualmente do construtivismo de Luckman e Berger,2 dos neomaussianos dos anos 80 e 90 e encontra a sua oportunidade na viva percep9ao de que
vivemos numa tal acelera9ao da mudan9a social, que somos for9ados a procurar analisar
quais os la9os que permitem nao s6 que as sociedades e grupos mantenham a sua coesao,
mas que permitam sobretudo construir uma vida em que a viabilidade eo sentido da
existencia recuperem cada vez mais o seu lugar.
Nao podemos igualmente esquecer que pese embora a pulveriza9ao dos padroes sociais e da vida institucional, na actualidade de todas as sociedades tocadas pelo desenvolvimento econ6mico e tecnol6gico e apesar da desagrega9ao dos percursos e das redes de
ac9ao social, enesta segunda metade do.s~c.ulo.XX.que globalmente se come9a a to mar
consciencia da dignidade da pessoa como fundamento nao s6 dos direitos humanos, mas o
que eequi valente, como fundamento da sociedade.
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1. 3. Do indivfduo apessoa dotada de autonomia
Tambem a expressao "dignidade da pessoa" pode ser entendida de modo restrito, como
designas;ao de urn conjunto de atributos susceptfveis de consideras;ao etica. A dignidade da
pessoa implica mais que ela ser urn lugar etico de direitos e deveres, a compreensao das
suas capacidades, da sua autonomia potencial e desejavel, bem como o entendimento
desse facto tao simples e tao esquecido, de que sao afinal as pessoas quem tem vida e
consciencia, que sao elas quem da vida a toda a realidade social, que sao elas quem esta no
seu princfpio e quem deve estar no seu objective, pois sao elas quem nasce, vive e morre
e s6 elas e que sabem que isto assim acontece.
Sendo assim, as pessoas sao mais que indivfduos, embora tenham a sua individualidade. Sao mais que actores sociais, embora actuem; as pessoas, cada pessoa, eum mundo
que sabe que 0 ee quem e; e alguem, simultaneamente fonte, parceiro e destinatario, e
abertura aos outros mas que neles nao se dissolve, esta dotada das caracterfsticas mais
variadas e entre elas a da sua idade, mas eiiTedutfvel de facto a qualquer dos seus atributos
seja ele o da idade, e e ainda menos redutfvel as caracterfsticas padrao da sua comte ou da
sua geras;ao.
1. 4. A fluidez dos pad1metros etarios
Pena eque estas tematicas da solidariedade entre gera9oes, ou de uma sociedade para
todas as idades, sejam s6 propostas em termos da opiniao e da ac9ao internacional a
prop6sito das pessoas idosas, pois a partir deste ponto de vista e facil que se multipliquem
os referidos equfvocos no entendimento das tematicas.
Cabe a quem analisa, ea quem intervem, procurar estar para alem destas restris;oes de
entendimento e perceber que embora as caracterfsticas e os atributos de cada idade da vida
tenham de ser tomados em consideras;ao, estes atributos sao antes de mais o esbos;o de urn
modelo necessariamente limitado que s6 ve a realidade numa das suas perspectivas.
Quem analisa e quem intervem precisa, ainda mais, de compreender que os parilmetros
etarios estao em rapida mutas;ao, nao s6 p01·que o ciclo de vida se altera aceleradamente
face as condis;oes de saude e de capacitas;ao, como mu dam ainda em razao das alteras;oes
profundas das matrizes de vida em todas as sociedades, da sua organizas;ao, dos percursos
de vida, do modo como a vida, os papeis e as funs;oes sociais se vao estruturando e
desestmturando.
1. 5. Caminhos que se tornaram desconhecidos
Em todas as sociedades a realidade esta curriculada, ou seja, ha percursos estabelecidos nas diferentes dimens5es da vida social, currfculos que sao percorridos nas diferentes
vertentes da nossa vida pessoal.
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Muitos destes curriculos surgem como caneiras, isto e, sao caminhos que se percorrem
ora subindo escadas, degrau a degrau (ha sempre quem consiga saltar degraus) intercalando-se entre os lances destas escadas alguns patamares (por vezes com lances longos
demais). Na realidade estas escadarias ora sobem, ora descem, mas ficcionamos que s6
sobem; vemos cada vez melhor que os cmTiculos sao acidentados.
Nas sociedades actuais percebemos cada vez melhor que ha uma variedade imensa de
cw1iculos, entre os quais temos de escolher consciente ou inconscientemente e que pmtanto estas escolhas nao sao sempre racionais. Boudon e um dos autores que mais traball1ou as
consequencias desta vatiedade de caminhos possfveis ea importancia crftica dos cruzamentos em que nos interrogamos, cada vez rnais, sem saber por onde seguir. Podemos, e
certo, agora mais que nunca, arrepiar caminho e voltar att·as, ou parar corn perplexidade
nesses cmzamentos. Podemos faze-lo, mas somos de algurn modo penalizados. Os aventureiros tambem se perdem quando o labirinto e muito complexo.
1. 6. A anciania e uma idade objectivamente nova
A anciania e uma das idades em que os carninhos, os currfculos sao mais desconhecidos. Nao ea unica, pois ja quando teve de se escolher urna carreira de estudos ou, nao sei
se escolher se encontrar, uma carreira profissional ou quando se teve de optar sobre que
fazer na idade centt·al da vida, a perplexidade nao foi rnenor.
De qualquer forma, a anciania tem algurnas caracterfsticas especfficas que reforqam
esta dificuldade que nasce da descoberta. Eque dado o prolongarnento do ciclo de vida e
o encurtarnento cad a vez rnais frequente (pelo rnenos por enquanto) de rnuitas carreiras
profissionais, se alarga e distancia a percorrer ea novidade das situaqoes cria urn espaqo
ora labirfntico, ora desertico, ernbora pontuado aqui e alern por referencias, por novos
projectos ainda experirnentais que se encararn corn esperanqa e corn suspeita de
precaridade. Avanqamos nurna area pouco cmTiculada, sern rnapa das estradas por onde se
possa seguir, se m guia que nos informe sobre a qualidade dos "estabelecirnentos" que se
encontrarn ao longo dos caminhos. Ecorno se alguem fizesse urna rota de aventura, o que
pode ser entusiasrnante rnas nao deixa de irnplicar muitos riscos, tanto rnaiores quanta
muitas pessoas chegam ao princfpio da caminhada com poucos recursos e tendo rnatado ha
muitos anos o seu espfrito de ousadia.
Mais grave ainda, eo facto de face a esta desertifica9ao e novidade tentarmos impor
neste novo campo os carninhos e as paisagens do passado.
De facto, a anciania e um fen6meno novo, e e-o p01·que tem urna nova extensao,
ambiente e recursos. A tentaqao muito praticada, ea de sob a capa de inova9ao se proporern caminhos, currfculos, que estavam adaptados a carnpos mais pequenos e rnais pobres.
Se a extensao eo ambiente fossem mais restritos, tais carninhos seriam opmtunos e aceitaveis. Corno tudo se vai enriquecendo, estas propostas tornarn-se redutoras, pois impedem
que a vida nao s6 se desenvolva, como conduzem a urna antecipa9ao da morte, da dependencia, da depressao, da deficiencia: sao incapacitantes.
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E certo que teoricamente podemos escolher nao ir por af, nao seguirmos as propostas
que se estao a tomar asfixiantes. Mas se is toe verdade em teoria, na pnitica todos escolhemos em condic;oes concretas e muitos nao tern liberdade de escolha ou pm·que desconhecem as altemativas, ou pm·que sao condicionados por outras pessoas, porventura tecnicos
ou familiares e amigos, ou mais simplesmente porque nao tern recursos para seguir o que
podem desejar, e nao tern tambem parceiros de jomada.
1. 7. Ouvir quem ja experimentou
D'Epinay num celebre livro, "Vieillir, ou la Vie a Inventer" 3 e mais lucido e mais
humilde ainda. En tende que face a novidade deste campo, o que cabe ao analista (dir-se-ia
tambem a quem intervem) e tentar a ouvir o que tern para dizer quantos percorrem esta
area corn as suas vidas, corn trajectos muito diversos, corn exitos e condic;oes muito diversas. Quem anda, bem ou mal, eo p1imeiro que sabe. Seria impmtante que todos estivessem
muito atentos ao que fazem e dizem quem e mais idoso, em contextos concretos, corn tipos
de hist6ria pessoal bem conhecidos, aver se se consegue saber o que ja viveram estes
novos exploradores.
Ea partir deste conhecimento e nao s6 das teorias e dos programas de quem ainda nao
viveu esta fase da vida, que o discurso sobre os currfculos e os percursos de vida se pode
tomar mais fundamentado e objectivo.Talvez s6 depois se possa corn a! gum rigor fazer o
restante trabalho, ode ir conhecendo o mapa dos itinerarios e ter palavras, experiencia e
criterios para reduzir a perplexidade.
De qualquer forma, a etarizac;ao e urn obstaculo ja reconhecido e e uma radicalizac;ao
e restric;ao que se aplica a todo o ciclo de vida e ao modo de encarar a acc;ao social ea
intervenc;ao social.
Tentaremos a luz do que talvez seja revelado corn a maior clareza pela nova situac;ao
da anciania, esboc;ar algumas das suas limitac;oes quer no plano da analise da vida quotidiana, quer no plano da intervenc;ao que se realiza ao longo do ciclo de vida.
1. 8. Segmentru· a sociedade, segmentar os problemas sociais

Algumas das transformac;oes sociais contemporaneas, bem como disciplinas especfficas como a gerontologia, a sociologia da famflia, a sociologia da educac;ao fazem-nos
interrogar sobre a atenc;ao que tern sido prestada por raz6es bem compreensfveis as diferentes fases do ciclo de vida.4
Esta atenc;ao era bem explicavel antes de mais pelas caracterfsticas do desenvolvimento e maturac;ao humanas, como pelos problemas e respostas especificas que foram
surgindo ao longo da segunda metade deste seculo. Problematizru·am-se as idades da vida,
intenogru·am-se as respostas tradicionais que importava conigir ou enriquecer, tomaram-se
por vezes clamorosos na propria opiniao publica os problemas das crianc;as e dos jovens, e
a pouco e pouco os dos mais idosos, enquanto a idade activa s6 se deixava problematizar
em termos de emprego e de outros processos e situac;6es que surgem como comuns ao
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conjunto da popula~ao ou que, tais como a pobreza ea exclusao, atingiram urn volume
maior ou men or de "activos", sem ter como variavel explicativa a idade.
Levantado o problema, sugeridas e estmturadas algumas respostas, tendo encontrado
eco publico o escandalo das situa~oes, af tinhamos todos os ingredientes necesslli:ios para
que se erigisse o problema como social, tornando-se progressivamente objecto dos movimentos sociais e das politicas sociais.
Este modo de encarar a popula~ao e de a problematizar tinha, alias, a vantagem de
corresponder a uma outra matriz bem mais fundamental. Era a propria sociedade que
tomava consciencia de si propria como segmentada, sectmizada. A abordagem tecnica
postulava mais ainda esta mesma sectoriza~ao ao apoiar-se fundamentalmente no isolamento do objecto a ser analisado, ao ter uma abordagem especializada, especifica, ao
assumir-se em termos radicalmente abst:ractos, procmando aracionalidade da intetpreta~ao dos
fenomenos e se possfvel a sua universaliza~ao.
I. 9. Vantagens e inconvenientes da macro-analise
As abordagens fundamentalmente macro analfticas, ea nfvel estatfstico, as macro
demogn1ficas, economicas, sociais, mais refor~avam a aparente pertinencia desta analise
dos fenomenos e destas propostas de so lu~ao. Procurava-se a eficacia da analise e do
"tratamento" das situa~6es, encarando a sua generaliza~ao e visando a compreensao deses mesmos fenomenos, integrando-os dentro de uma perspectiva geral sistemica, que
proporcionasse uma compreensao e racionalidade gerais. Quer o reconhecessem explicitamente ou nao, o sisterna aparecia como detetminante, e nao so condicionante dos comportamentos humanos, sobrepondo-se avontade e consciencia individuais ou grupais.
Mais ainda, o desconstruir dos objectos reais, dos objectos sociais, era o procedimento
de base em toda a pesquisa mais fundamental. Da "mao visfvel de Adam Smith" ao acesso
do microconsciente apalavra em Freud, incluindo pelo meio todas as outras teorias
"reveladoras", a desco nstn1~ao dos "objectos reais" revelando as leis, as co rrela~6es
visfveis, foi o lema da pesquisa herdada dos grandes sistemas filosoficos e cientfficos do
seculo passado que se tornaram paradigmaticas no modo de encarar a realidade, de a
estudar e de ne la intervir ao Ion go deste seculo.5
I. I0. Desconstruir para reconstmir?
A pessoa foi tomada como urn indivfduo, isolaram-se as suas caracteristicas ou
moclelizaram-se os seus comportamentos para os agregar em conjuntos de contornos
clefinfveis. Estes conjuntos abstractos foram por seu turno investigados, obtendo-se a prutir
deles urn conhecimento facilmente teorizavel pressupondo-se e esperando-se que ao construir esta "montagem" teorica, se reconstrufa a realidade e que a partir clesta reconstru~ao
se podia intervir no concreto corn eficacia e oportunidade.
0 metodo da in vestiga~ao tornou-se de algum modo 0 metodo da interven~ao, ela
tambem sistematica, fosse qual fosse a designa~ao cla "escola" que a inspirava. 0 paradigma
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fundamental era o mesmo em termos epistemol6gicos.
Na vertente que aqui mais interessa, tem-se encarado os indivfduos como situados em
determinadas idades da vida, estabelecidas entre parametros previamente estabelecidos,
identificando-se as caracterfsticas comuns desse estadio, problematizando o que em cada
etapa da vida nos interroga, obtendo a inteligibilidade dos comp01tamentos dos indivfduos
tomados no seu conjunto e sistematizando por vezes o encadeamento desses estadios, se
possfvel numa perspectiva "evolucionista". Esta perspectiva foi posteriormente enriquecida
com o conceito de involu9ao assim se recuperando um outro conceito, ode ciclo, aplicavel
no nosso prop6sito ao "ciclo de vida familiar".
Todas as abordagens que acabam de ser referidas tem o merito de constitufrem um
primeiro desbravar do terreno em termos de conhecimento, bem como um enquadramento
macro-social que de algum modo permite situar os fen6menos, objectivando o quadro da
am1lise que interessa realizar.
P01·em, a passagem deste paradigma de analise para o nfvel da interven9a0 torna-se
manifestamente insuficiente. Ecerto que ele permite delinear o quadro geral da intervenyao, mas deixa escapar, como acontecia coma macroanalise, quer o "vivo do sujeito" na
conhecida expressao de Edgar Morin, quer as dinamicas concretas da ac9ao, introduzindo
desvios patticularmente significativos.

2. Infancia e juventude: urn paradigma que domina a vida
2. 1. A etariza9ao unidimensional

Ecerto que a realidade contemporanea esta curriculada, embora de modo anacr6nico,
estabelecendo a organiza9ao social parametros de entrada e de safda nas diferentes fases
do ciclo vital visto como ciclo escolar.6
Assim, logo nas primeiras etapas do ciclo de vida, quer a seguran9a social quer o
sistema de ensino estabelecem, a primeira com uma escala mais grosseira que o segundo,
"currfculos" faseados por etapas. Desde as idades em que a mae ou a crian9a tem acesso
a diversas presta96es e direitos, ate aos graus do sistema de ensino, de representa9ilo
social ainda analizada, sabe-se em que idades se tem acessos, como se sabe ate que ponto
se esta atrasado em rela9ao ao currfculo "estabelecido", quais as capacidades esperadas,
por vezes mes a mes, quais as competencias que de degrau para degrau se devem desenvolver, validando-se com maior ou menor rigor a sua aquisi9ao sistematica.
Toma-se a crian9a, o adolescente, ojovem, como um individuo, elemento de um imenso conjunto, esperando-se que ele se compmte segundo o perfil medio esperado para todos
esses indivfduos.
Nao interessa saber quem ele e, qual a sua hist6ria pessoal, nem com quem esta ligado,
o que pensa, sente ou quer, see muito ou pouco dotado. Ele entra no programa geral de
todos os cidadaos de um estado, cada vez mais no programa de todos os cidadaos de uma
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comunidade de estados, cada vez mais no dos cidadaos do conjunto das comunidades de
estados.
Para alem das pessoas, das culturas, das farru1ias, dos projectos pessoais ou locais, ha
indivfduos que tern acessos e tempos para se desenvolverem segundo padroes equivalentes, compatfveis entre si, visando a obten~ao de urn conjunto de resultados /metas de uma
carreira escolar.
2. 2. A unidimensionalidade do trabalho e incerteza da op~ao

Ecerto que a partir, entre nos, do nono anode escolaridade, esta carreira simples,
uniforme, basica numa palavra, come~a a complexificar-se de urn modo em grande parte
angustiante para estes indivfduos e para as suas farru1ias. Finalmente os indivfduos tern de
escolher. Afinal estao rodeados de pessoas que os influenciam e que corn eles se preocupam, introduz-se enfim abruptamente a cadeia das op~oes e das incertezas: e precise saber
o que quer ser mais do que como estudante, o que quer ser como profissional.
Ainda nada se pergunta sobreo que e como pessoa, ou o que quer ser como pessoa, s6
se interroga sobre que outros papeis quer assumir como actor social, num leque, apesar de
tudo limitado do que serao as suas actua~oes e nao tanto a sua vida. Se for realista, a pessoa
sacrificara os seus anseios e perspectivas de realiza~ao as oportunidades do previsfvel
mercado de trabalho.
A prutir do nono anode escolaridade continuamos a etarizar ea programar urn cuiTfculo
ano a ano, trimestre a trimestre mas agora corn uma crescente diversifica~ao.
A "engenhru·ia escolar " vai canalizru· urn pouco estas op~oes atraves de urn conjunto
de estrategias que levam os indivfduos I alunos a aperceberem-se de barreiras que
condicionam as suas escolhas, reduzindo de algum modo a incerteza: verificam que nem
todas as opcionais estao asua disposi~ao, que nem todas as areas funcionam na "sua"
escola, sao classificados numa escala mais minuciosa, e suposto que sao enquadrados e
avaliados corn maior exigencia conformando-se mais estreitamente corn os padroes esperados. Providencia, ainda, o sistema algum aconselhamento pru·a as suas escolhas
Apesar de se saber em que idade devem frequentar cada anode escolru·idade, o si sterna perrnite que se atrasem e desencadeia algumas estrategias com pouca cren~a por parte
de muitos dos seus agentes, pru·a que recuperem. Se nao o fizerem, irao saindo progressivamente do sistema que nao tern vias efectivas de recupera~ao em vias altemativas geralmente acessfveis.
2. 3. A escola come~a a compensru· a sua unidimensionalidade
Porque o esbo~o tra~ado foi reduzido as suas linhas fundamentais, interessa reconhecer que o sistema escolar sem perder a sua racionalidade de base, vai procurando tomarse urn sistema educative, ou seja, lidando embora, corn indivfduos /elementos de urn conjunto, tenta em parte dirigir-se a pessoas concretas. De facto, introduz estrategias de
projecto, linguagens de projecto, areas de projecto que se fossem bem entendidas
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poderiam, e por vezes fazem-no, dar lugar aintenyao, aescolha, a outras gamas de motivayao e atitudes para alem das desencadeadas pelos conhecimentos. Poderiam estas areas
desenvolver estrategias pedag6gicas envolventes da pessoa, que solicitassem o seu
empenhamento. 0 sistema educative tenta abrir a escola aos pais e talvez aos familiares,
dando-lhes alguma voz na pedagogia e na gestao, e atraves dos conceitos de "comunidade
escolar ",de "projecto escolar", de "autonomia escolar" e de "abertura da escola acomunidade" procura considerar o a! uno como uma pessoa ligada eom outras, senhor de si,
localizado no tempo e no espa90, capaz de interesses nao programados "universalmente",
capaz de desenvolver iniciativas e competencias nao solicitadas pela generalidade do
si sterna de instru9ao. Vai no mesmo sentido, a possibilidade de as escolas poderem em
parte elaborar os seus programas. Em todas estas dimensoes educativas, a escola, embora
tenha em considerayao a idade dos alunos, nao sofre necessariamente as limita96es da
etarizayao, na medida em que nao reduz o aluno ao pelfil da sua idade atribuindo-lhe as
capacidades e iniciativas que sao esperadas em fun9ao do que para ela esta previsto, antes
abrindo umleque de variaveis muito mais alargado.
A escola como sistema nao exclusivamente etarizado tem sido diffcil de entender e de
levar apn1tica. Pais e professores forameles pr6prios "etarizados"; e essa a sua linguagem
de base. Alem disso as dificuldades emergem ainda da dupla racionalidade do sistema,
(etariza9ao por um lado e um leque muito abrangente de variaveis poroutro) e da dupla
entidade do a]uno a quem se dirige (indivfduo, elemento de um conjunto universalizado e
pessoa inserida).
Acresce logo a seguir, que sendo ainda encarada a instru9ao como o eixo f1mdamental
do sistema, a segunda racionalidade, a da pessoa concreta e geralmente encarada como
estando ao servi9o da primeira, perspectivando-se as outras estrategias, como devendo
fundamentalmente contribuir para o sucesso em tempo util, na idade prevista, sendo encaradas as estrategias personalizantes como servindo para melhorar a eficiencia do sistema
que pretende instruir no tempo devido, produzindo indivfduos bem curriculados, mais do
que educando pessoas e contribuindo para o desenvolvimento da sua vida.
2.4. A fun9ao paradigmatica da institui9ao escolar
0 nosso prop6sito nao e contu do ode analisar a eta.riza9ao do sistema escolar dos mais
novos, mas antes o de perceber a fun9ao paradigmatica deste modelo; se se preferir pretendemos perceber esta modalidade de "violencia" simb6lica da escola exerce sobre toda
a sociedade, conformando-se eom o seu modelo.
0 modo como as novas sociedades encaram a crian9a eo jovem, esta naturalmente
ma.r·cado pela cent:ralidade da institui9ao escolar e nao por qualquer outra institui9ao. Mal
nos apercebendo disso, vemos as crian9as e os jovens afinal como indivfduos que nao s6
progtidem de ano pa.t'a ano, como desejamos sobretudo que eles atinjam precocemente os
nfveis desejaveis; procurando, por outro !ado, resolver do melhor modo possfvel os atrasos
definidos pela escola.
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Muitos dos esfon;os e preocupa<;:oes que desenvolvemos a seu respeito centram-se,
assim, neste processo escolar, aceitando-se alias a valida<;:ao eo sucesso escolar como
criterio de aceita<;:ao do valor da propria crian<;:a e do jovem.
Em termos de atendimento e de mobiliza<;:ao dos mais novos, seguimos espontaneamente a escala do progresso escolar, etarizamos, como a escola, apesar de todas as estrategias de compensa<;:ao, etariza tambem.
Fazemo-lo antes de mais, por uma razao extremamente objecti va. Na medida em que
a escola estrutura o dia a dia da crian<;:a e do jovem, ela vai definir os se us tempos nao
escolares, o modo como se agmpa, o desenvolvimento das suas capacidades e competencias, o estabelecimento de metas precisas e criticas de valida<;:ao dos seus saberes e
praticas, do seu avan<;:o ou atraso.
Embora nao possamos abstrair das caracterfsticas da sua idade, nem de toda esta
estmtura<;:ao em parte desejavel, praticamos um reducionismo grave em rela<;:ao acrian<;:a
e ao jovem. Este reducionismo vai fazer-nos esquecer nao so de outras capacidades,
aspira<;:oes e competencias, como nos faz esquecer o que cada uma dessas pessoas tern de
proprio, a interac<;:ao com elas tais como sao, como ainda as caracterfsticas de outros
modos que elas tem de se agrupar, de interagir, de assumirem projectos e iniciativas, de
serem como sao.
Mais ainda, muitos dos esfor<;:os que desenvolvemos seja em casa, seja em formas de
atendimento, vao estar centradas no sucesso escolar, colmatando dificuldades que tem em
seguir o currfculo escolar, antecipando esse cuniculo quando sao mais novas na esperan<;:a
de que posterimmente venham a ter sucesso (e quantas vezes dessa maneira o seu desenvolvimento a personalizado), apostando num desenvolvimento de algum modo precoce e
aferido pelo currfculo escolar que posteriormente seguirao ou queja estao a seguir. Ecomo
se o sera! uno, precoce, a tempo, ou atrasado, esgotassem o projecto, a personalidade, os
itineraries que a crian<;:a ejovem devem ter. Crian<;:as e jovens tornam-se alguem na medida em que sao alunos modelo e por esse criterio sao, na restante vida e nos restantes
contextos de acompanhamento, muitas vezes validados e sancionados.
Dir-se-a que muitas famflias nao querem, ou nao sabem, acompanhar os estudos dos
seus tilhos e que muitas outras se desresponsabilizam em rela<;:ao as multiplas dimensoes
da sua vida. Everdade tambem.
De qualquer forma nao admit·a que assim seja, dada a unidimensionalidade da proposta
que temos para eles.
2. 5. Uma interven<;:ao realista que "restitua" o todo da crian<;:a e do jovem
Muitos se admiram que desde ha a! guns anos a sociologia escolar tenha posto em
relevo o papel da famflia e o grau de inser<;:ao familiar da crian<;:a como o factor mais
significativo no sucesso escolar.
Este factor nao pode ser entendido como consistindo no facto ou dando ocasiao a que a
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criaJ1(;:a eo jovem sejam apoiados nos seus trabalhos escolares. Se fosse esse o entendimento, estarfamos a dizer que a escola e ineficaz como transmissora dos saberes, praticas
e competencias, servindo unicamente como proposta de aquisic;oes que acabariam por ser
desenvolvidas em famflia, o que pela sua radicalizac;ao parece ser absurdo.
0 que a inserc;ao familiar e comunitaria traz de novo eo cultivar de outras dimens6es
da pessoa e da crianc;a e do jovem na sua totalidade, de tal modo que se tornam tambem
mais capaz de aprender.
Nao etarizar, significa assim, repetimo-lo, encontrar as estrategias familiares, grupais,
sociais, que sem menosprezar a importancia da escola, se dirijam as crianc;as e jovens
como pessoas, fomentando um amplo leque de relac;oes, garantindo que se desenvolvam
sendo quem sao, reconhecidos na sua originalidade, nos seus gostos, na sua hist6ria, na sua
circunstancia, recebendo a vida, os valores, os testemunhos de pessoas com quem estao
ligadas e que apoiam o amadurecimento da sua vida. Sera este o conceito base que inspira
as estrategias familiares e sociais? Correntemente nao e.
2. 6. Preparar para um leque curricular alargado
Terminada a curriculac;ao do secundario, mais cedo para os que nele fracassam, abrese urn vasto leque de curriculac;ao para o qual continua a haver idades pre-estabelecidas.
Espera-se que a pessoa frequente urn curso, que se empregue e desenvolva uma carreira, que case, se instale autonomamentc, tenha filhos, sendo um aclulto acti vo ate asua
reforma numa idade pre-estabelecida tambem.
Basta fazer este enunciaclo, para nos apercebermos do alto grau de incerteza que atinge
cada um destes estadios, como atinge esta ou outra sucessao de etapas que se queira
estabelecer. Ressalta tanto a incerteza, como se evidenciam as barreiras que se levantam
antes de cada um destes estadios ea precariedade da sua permanencia e realizac;ao. Os
trajectos de vida sao cada vez mais complexes desafiando todas as expectativas, que alias
sao extremamente variadas. Por outro !ado, todos sabemos como os fracassos de um
currfculo, que de tao variado parece nao existir, provocam graves perturbac;oes a nfvel
pessoal e desencadeiam movimentos de desespero e protesto que ciclicamente vao incendiando as diversas sociedades complexas. 0 modelo esta em turbilhao.

3. A segmenta~ao das fun~oes basicas da vida
3.1 . Em pequenos aprendemos
Vejamos um pouco mais devagar. A curriculac;ao do ciclo de vida humana na
modemidade e ate na p6s-modernidade divide-se em tres gran des fases:
A primeira destas fases e marcada pelo aprender e ira ate finais da escolaridade.
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E iniciada por urn piimeiro pe1iodo de tres meses de cariz familiar, marcado pela relac;ao
mae I filho ap6s o qual, durante tres anos, a crianc;a permanece entregue sobretudo a av6s,
em ceitos contextos a bisav6s, ou e institucionalizada em infantario mal vendo os seus pais
ao fim do dia.
De seguida passara tres anos num jardim de infancia entre n6s denominado de preescolar, embora alguns reservem esta denominac;ao, tao significati va aluz do que ja foi
dito, para o ultimo ano desta fase. Daqui para diante estara claramente na fase de aprender
ate ao fim deste perfodo que tende a prolongar-se ate a umajuventude cada vez mais
avan9ada.
3.2. Depois trabalhamos
0 segundo grande perfodo e 0 da vida activa em que a func;ao predominante ea de
trabalhar. Esta vida de adulto activo incluira certamente as func;oes familiar, de descanso
ea func;ao ludica, mas nenhuma destas tres func;oes e hoje apreciada quer como sendo a
que confere posic;ao social, ou por outras palavras a que permite o reconhecimento e
valorizac;ao pessoal de alguem. E-se reconhecido pelo sucesso na profissao, condic;ao
imprescindfvel para que as outras posic;oes possam ser validadas.
3.3. Finalmente descansamos
Finalmente o terceiro peliodo, a prutir da reforma eo tempo de descansru·, eo tempo de
alguem se entreter, de realizm o que ate entao nao foi possfvel fazer, o do servic;o voluntario acomunidade, ou ainda o da vida familiru·; para os pessimistas sera o perfodo da vida
em isolamento.
Ternos assim tres func;oes basicas repartidas por tres etapas da vida: aprender, trabalhar, descansar. Esta imagem da vida humana, do currfculo basico da nossa existencia, nao
e realista nem particularmente entusiasmante e e profundamente reducionista. E-o ate,
face a muitas outras afirmac;oes que fazemos em outras insH\ncias.
De facto, verificamos que cada vez mais temos de aprender ao longo de toda a vida, do
mesmo modo que e ao longo de toda a vida que a maioria das pessoas tem ou precisa deter
uma vida familiru·. 0 descanso e a func;ao ludica espraiam-se igualmente ao longo de todo
o percurso de vida, do mesmo modo que o trabalho ea actividade, remunerada ou nao, nao
se acantonam entre a safda da escola e reforma.
Este escalonamento da vida em tres idades, cada uma corn a sua func;ao principal,
reduzindo todas as outras dimensoes a acessorias, configura toda a pessoa e todas as
pessoas a uma mao de obra que se prepara, que executa e que descansa.
Pensani alguem que este eo eixo central da viabilidade de uma sociedade actual.
Ficamos entao perplexos ao verificru· que no fim da escola nao se pode gmantir o trabalho,
e que ap6s ter abrac;ado efectivamente uma profissao e cada vez mais provavel que a prutir
dos quru·enta ou dos quarenta e cinco anos se tenham dificuldades de emprego.
Sera que nos aproximamos de um modelo de cmTfculo vital em que ap6s vinte ou vinte
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e cinco anos de aprendizagem, trabalhamos durante vinte an os, para descansarem os
homens mais cerea de trinta anos e as mulheres trinta e cinco? Que sociedade estaremos
a constmir, a do lazer empacotado ou a da miseria escondida?
3.4. Como "viver" durante toda a vida
Por outro !ado sabemos que durante toda a vida se trabalha e aprende, durante toda a
vida se tern familiae se convive, durante toda a vida se celebra e se festeja. Alias, cada vez
mais se verifica que quem s6 estuda, nao adquire suficiente capacidade de iniciativa e de
aplica9ao pratica e que para se ter trabalho e condi9ao imprescindfvel a de alguem ser
capaz de voltar a estudar. Por seu turno, a vida familiar, tern uma correla9ao cada vez mais
estreita corn o estudo eo trabalho, sentindo-se esta correla9ao tanto nas dificuldades em
compatibilizar a vida de trabalho corn a familiar, como no sucesso no trabalho e estudo que
uma vida familiar bem conduzida pode produzir.
Este paradigma de macro etariza9ao da vida esta assim posto em causa no dia a dia,
embora ele seja ainda o pressuposto pela organiza9ao social apesar da inviabilidade
constante que produz.
4. 0 turbilhao das idades activas

0 perfodo da vida activa e de algum modo omenos "etarizado", quer pelo efeito de
turbilhao atras referido, quer por ser aquele em que de algum modo se man tern maior
autonomia, permitindo que as pessoas se assumam como actores sociais, senhoras das
suas escolhas, embora muito condicionadas, capazes de melhor ou pior compatibilizarem
as diversas e contradit6rias pressoes a que sao sujeitas.
Verifica-se a nfvel macro social uma intencional perturba9ao curricular, adiando ou
antecipando fases deste perfodo, colocando-se os gmpos e os actores adultos naquela que
melhor lhes convem.
Prolongam-se as si m as juventudes ate idades que a outro titulo seriam inaceitaveis,
podendo por exemplo ser-se jovem agricultor numa idade em a que nao se seria jovem
burocrata, mas na qual se poderia tambem manter uma juventude pattidfuia. Prolonga-se a
juventude igualmente ao retru·dru· a idade do casamento, ou aquela em que se tem o primeirofilho.
Por outro lado, procurar-se-ao antecipar as idades em que se irao subir os diversos
patamru·es de uma catTeira profissionaJ, ao mesmo tempo que se retarda a safda da casa do
nucleo ascendente da farru1ia, ap6s ter feito ou tentado fazer uma safda precoce na juventude.
Os la9os corn a famflia ascendente sao cada vez mais intensos e as presta96es de bens
e servi9os cada vez mais significativas, pelo men os entre pais e filhos. A propria carreira
profissional ea de estudo na idade adulta assim o impoem. 0 fen6meno, alias, esta longe
de ser exclusivamente portugues. Contra muitas aparencias e em prute contra o currfculo
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esperado, muitos reentram na familia na idade adulta, estao nela mais que estiveram em
crian9as ou jovens.
4.1. Actividade nosta!gica do passado
Urn dos paradoxos etarios dos adultos activos eo da orienta9ao fundamental deste
perfodo. Estao por urn lado orientados para o futuro na medida em que procuram progredir
em varias carreiras, profissional, social, e estao-no tarnbe m na medida em que se projectam nos filhos e netos e preparam de a!gum modo a sua seguran9a futura, mas entendem
que j<1 passou a sua idade de ouro. Muito cedo recordam o seu passado, a sua juventude,
como idade de maxima realiza9ao; daf que muitos arrastern como vimos a sua juventude
atraves de varias estrategias, a menor das quais nao sera a de atraves de varias maquilhagens
e tacticas similares tentarem criar em si a mascara dajuventude.
De algum modo, os adultos actives aparecem como vivendo urn perfodo de vida "acabada", de involu9ao, de quem tern mem6rias do "seu tempo" mais que horizonte de futuro.
Ali<1s, as estrategias de seguran9a, de inquieta9ao com o futuro, mais demonstram esta
falta de horizonte de vida, de medo do futuro, que de algum modo afecta as nossas sociedades: ainseguran9a no emprego acrescem as duvidas sobre a solvencia da seguran9a
social e mais ainda, a demonstra9ao constante de uma anciania generalizada e corn padr5es de vida pouco estimulantes, antes provocando ansiedade. Uma sociedade que globalmente e em termos publicos se projecta no futuro esta a contrastar com itineraries de
vida sem horizonte atraente. Este contraste e efectivamente traumatizante.
4.2. Duas teoriza96es da "idade central"
Nao surpreende assim que se ten ha come9ado a teorizar uma nova fase deste perfodo,
a da idade central, que decorreria entre os quarenta e cinco e os sessenta e cinco an os,
embora mais uma vez estes pad1metros etarios nao possam de modo algum ser encarados
mecanicamente.
No princfpio dos anos noventa come9ou D' Epinay a verificar um contraste: enquanto
por volta dos quarenta e cinco anos muitos homens, nomeadamente de classes medias se
ret:rafam, as tnulheres sentiam como que uma nova juventude
Retraiam-se os homens, no caso os suf9os, p01·que entendiam que estavam fartos da
vida publicae profissional, dedicando-se aos seus "hobbies", tornando-se mais caseiros,
gostando mais que nunca da sua casa ou da residencia secundaria, diminuindo os seus
contactos com amigos e conhecidos; gostavam cada vez mais de cal9ar as pantufas.
Pelo contrario, as mulheres, aproveitando o facto de os filhos terem safdo de casa
sentiam que agora podiam finalmente ter amigos, dispunham de tempo para uma vida
publica, podia m enfim tambem elas sair de casa, construir uma nova vida .
• Martine Segalen por seu turno, ao verificar um conjunto de estudos sobre a famflia
francesa, em mead os desta decada, teorizava "a idade central" como a idade em que aos
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cuidados a ter, e aos servi~os a prestar, aos filhos de algum modo ja safdos de casa, se
acrescentavam os cuidados e servi~os a prestar aos mais idosos, muitas vezes aos seus
avos, que em fim de vida e corn acentuada dependencia precisavam desses cuidados
constantes.
A rapida sucessao destas interpreta~oes da idade central e bem sintomatica do turbilhao do perfodo adulto activo, da mudan~a acelerada das condi~oes de vida, de uma realidade multiforme que vai sendo gerida pelos proprios, negociando situa~oes, adaptando-se,
criando itinenirios novos, respondendo a problemas que se levantam.
Alias, se a estas mudan~as fizermos acrescer a cri se do desemprego terminal, as
reformas voluntariamente antecipadas, as estrategias de investimento familiar no estabelecimento dos filhos por conta propria, as estrategias da dupla mae-filha na gestao da
fam11ia, teremos urn quadro mais realista ainda, da dinamica desta "idade central" que ha
bem pouco tempo era marcada por uma ce1ta descontrac~ao e que agora se toma pruticuIru·mente in ten sa e febril.
E contudo, em todo este perfodo nao podemos falar propriamente de "etariza~ao". Nao
podemos falar porque por urn !ado os ritmos, os estadios dos di versos percursos sao variados, como sobretudo porque ternos pessoas corn autonomia de orienta~ao e que nao sao
alvo de cuidados. Ha, sim, fenomenos de "etari za~ao" quanto ao emprego e ha-os tambem
se os adultos activos forem alvo de cuidados, nas diversas instancias terapeuticas. Quanto
mais "dependente" for, mais "etarizado" sera. A "etariza~ao" e, pmtanto sintoma de estrategia da dependencia.

5. Novas ancianias
5.1 .A anciania revela as incongruencias da vida
Sera pm·em o terceiro perfodo da nossa fantasia do currfculo da vida humana, o que
revela a precru·iedade de muitos criterios de etariza~ao ea inconveniencia ou caducidade
de algumas estrategias de interven~ao.
A chamada "terceira idade" na sua des igna~ao esta etarizada, mas ao contrario da
infancia e da juventude nao tern currfculo estabelecido, o que bem demonstra como e
encru·ada numa perspectiva de amalgama de caracterfsticas, ou talvez demonstre sobretudo, o vazio do programa institufdo. De facto nao e so este perfodo que no seu conjunto nao
esta cmTiculado como o primeiro (da infancia e juventude), o que sera positivo, como as
diferentes fun~oes tambem o nao estao, ao contrario do que se passa no segundo perfodo.
Ecomo se na "terceira idade" deixasse de haver carreiras a percorrer, a nao sera carreira
terapeutica. 0 idoso "e por excelencia" alguem doente! Temos de "tratar dele" e ele
proprio de a!gum modo se "conforma" corn as suas "dores" ou as evidencia estrategicamente; se se preferir, corn elas se "conforta."
Esbo~a-se agora a terminologia infeliz da "quruta idade" marcada fundamentalmente
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pela dependencia, o que rnelhor revel a corno o que se espera na "terceira" e "quarta"
idades ea rnorbilidade que se acentuani drasticamente ate ao firn.
Deixar de designar este perfodo por terceira idade, para o caracterizar corno idade da
refonna tarnbem revela o mesmo vazio, ao caracteriza-lo pela cessa~ao do que defmira o
perfodo anterior. 0 problema nao esta tanto nas designa~6es, corno na image mda vida que
urnas e outras revelarn.
5.2. A refonna reforrna-se
Logo o facto iniciador deste perfodo, o rito de passagern que nurn passado recente era
bastante claro, esta cada vez rnais enevoado. Estavarn estabelecidas as idades de reforma,
a rnaioria da popula~ao trabalhava por conta de outrem, o facto de alguern se reforrnar era,
e ainda e, o que assinala publicarnente e ao proprio refmmado o infcio deste periodo; tudo
parecia claro e sirnples.
Entretanto, anteciparn-se as reformas, quer irnpostas quer escolhidas voluntariamente
e flexibilizadas pelas legisla~6es, criam-se as situa~6es de pre-reforrna que podern nada
ter aver corn as capacidades, ou o estado de saude, ou ate os interesses da pessoa, e da
sirnplicidade e clareza iniciais, passa-se a urna multiplicidade de situa~6es que so tern de
cornurn entre si, por urn !ado os aspectos traumaticos do abandono do trabalho e por outro,
os sinais estigrnatizarltes que de algurn modo estao associados a esse abandono.
Estarnos, pmtanto, perante urn conjunto de pessoas corn idades que vao desde o desernprego terminal, pelos quar·enta e cinco, anos ate aos que rondarn os sessenta e cinco anos,
todos a iniciar este perfodo nas situa~6es rnais variadas.
5.3. A amalgarna das propostas
0 que se prop6e a estas pessoas? Que se entretenharn, se dediquem afamflia no caso
de a terem, que prestern servi~os acomunidade se viverern em contextos rnais estirnulantes, que fa~am exercfcios ffsicos para manterem a sua mobilidade, que tenham uma alimenta~ao cOITecta, que passeiem para rnanter urn bom nfvel de informa~ao e estimula~ao,
procurando gar·antir-se-lhes que fiquern em sua casa, pois gostam muito do que e seu,
mesrno quando tu do se desertitica asua volta. 0 seu saber, diz-se, que e do passado, e que
passam a ter uma fun~ao de memoria par·a toda a comunidade.
Este projecto vago e surpreendente destina-se a urn numero cada vez maior de pessoas
que vi vem rnais anos, com mais saude ea cada comte corn rnaiores capacidades e competencias, e corn uma incidencia cada vez mais fmte no conjunto da popula~ao.
Vivernos portanto numa sociedade que enten de redirnir-se e redimir os seus rnernbros
no ltltimo perfoclo da sua vicla. Eo mais curioso e que em parte o faz.
Pudesse a realiclade se esta, e ser viavel par·a todos, e este peliodo seria aquele em que
a utopia agarraria a vida, pois no fun do 0 que se diz e: tem saucle e finalmente e-te clada
liberdacle para fazeres o que quiseres.
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5.4.A utopiaagarraa vida?
De facto, tendo o seu auge nos an os setenta, expandiam-se as teorias da sociedade do
Iazer. Dumazedier foi um dos autores que por ela se entusiasmaram e que a estudou
analisando sociologicamente o Iazer na sociedade francesa. Esperou-se que o desenvolvimento tecnologico corn a correspondente expansao da produtividade permitisse que se
trabalhassem muito menos horas e se pudessem consagrar muito men os an os de vida ao
trabalho.
Verfamos desenvolver-se, esperava-se, uma sociedade em que as actividades culturais
seriam as predominantes, interessando preparar todas as pessoas para uma vida em que
nao so a frui ~ao como as actividades do espflito pudessem ser desenvolvidas.
A realidade s6 em parte contirmou o que se previa, e confrrmou-o de um modo que para
muitos e dramatico e interpela a propria sociedade. De facto, um dos dados em grande
parte confirmado, eo da exigencia de grande criatividade, agilidade e rigor no desenvolvimento de um numero cada vez maior de actividades produtivas , Iigadas nao s6 a
cibernetica como a imagem ea constante inova~ao e adapta~ao ao mercado. Significa
esta mudan~a, que os jovens adultos tem de trabalhar mais intensamente, com menos
seguran~a de emprego, mantendo-se actualizados, dando a maxima prioridade ao trabalho
ea forma~ao, man tendo-se capazes de produzir eom a maior rentabilidade ate cerea do
quarenta e cinco anos.
5.5. Da utopia a obsolescencia da pessoa-objecto
Apesar deste marco dos quarenta e cinco an os nao ser absoluto, e provavel que muitos,
nao mantenham a elasticidade desejavel por um periodo muito mais largo. Verifica-se ja
entre nos a tendencia para os despedimentos muito precoces, permitindo contratar nao so
pessoas eom a flexibilidade desejada, como auferindo um nfvel de remunera~oes acentuadamente inferior.
Se em muitas actividades nao ha, por enquanto, este tipo de exigencia quanto a produtividade do pessoal, o modelo da renova~ao precoce do pessoal nao deixa de ser atractivo,
ao permitir a redu~ao de custos numa situa~ao de mercado de forte concorrencia eo m
economias mais debeis, e nu m contexto de excesso de mao de obra e de altos Indices de
desemprego.
A obsolescencia dos conhecimentos pode em parte resolver-se mediante estrategias de
forma~ao continua e de reciclagem profissional. Falta, pm·em, a suficiente credibilidade
destas estrategias e destes cursos, como falta a predisposi~ao dos adultos com mais de
quarenta anos para os tomarem a serio e falta a expectativa fiavel de uma vez realizados
conduzirem a uma situa~ao desejavel no mercado de trabalho, sem uma redu~ao drastica
quer da sua remunera~ao, quer do prestfgio da nova situa~ao profissional.
As carreiras profissionais de prestfgio tendem a ser cada vez mais rapidas, mais cmtas
portanto, tornando-se mais raros os Iugares disponfveis no topo das carreiras. 0 factor
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antiguidade e substitufdo pelos facto res competencia, flexibilidade e agilidade mental.
Independentemente da avaliac;:ao de cada pessoa, os parametros de idade sao o pressuposta da eficiencia do trabalhador. S6 num segundo momento se vera, porventura, se alguem
faz a excepc;:ao aregra da idade.
Concluiremos pmtanto, que dos cinquenta anos em diante viremos a terum novo tipo de
adulto, corn a vida menos centrada no trabalho profissional, trabalhando menos horas, com
outro ritmo, interessado por outras actividades, mais dedicado afarm1ia ea comunidade,
capaz de desenvolver todas as dimensoes da vida ate entao posta de Iado?
Nada menos ce1to. Para que tal possa ser pacificamente viavel seria necessario que os
seus nfveis de bem estar nao baixassem significativamente, que nao se sentisse entregue a
actividades menores, e que de algum modo se sentisse preparado para urn novo itinerario.
Seria ainda necessaria que a sociedade nao estivesse envelhecida, nao tanto porter urn
gran de numero de pessoas corn cinquenta e mais an os, mas porter muitas pes so as nas
comtes mais jovens, dispondo de uma pi rami de de idades equilibrada e estavel.
5. 6. Populac;:oes envelhecidas desde a base da piramide. Que alternativas?
0 envelhecimento na base da piramide de idades nao aponta para o cenario atras
descrito, mas para duas outras alternativas. 0 decrescimo populacional dos escaloes mais
novos pode vir a provocar a necessidade de os mais velhos trabalharem mais, e ate mais
tarde, para compensarem urn deficit de populac;:ao e tambem para que o peso dos encargos
corn os mais velhos possa ser suportavel pela produtividade dos estratos mais novos cada
vez mais reduzidos.
Neste caso estarfamos perante a perspectiva de uma sociedade de gerontes, necessariamente mais actualizados, em que a experiencia, a maturidade ea reflexao compensariam as perdas de agilidade mental.
Pm·em, nao e impensavel que o envelhecimento na base da pi rami de seja compensado
mediante fen6menos migrat6rios, fazendo-se apelo a imigrantes mais novos, dotados das
capacidades e da forc;:a que faltavam aos grupos etarios mais velhos. Este deficit pode
ainda ser compensado por outra divisao internacional do trabalho, pela deslocalizac;:ao de
estabelecimentos e das empresas, pelo teletrabalho, nomeadamente nas areas de inovac;:ao
e projecto.
Qualquer destas tendencias j<1 est<:1 mais que esboc;:ada nos diversos pafses europeus e
entre n6s. Falta saber qual o peso futuro dos imigrantes legais e ilegais, falta saber quais
sao os desenvolvimentos ea consolidac;:ao do nosso desenvolvimento tecnol6gico e cientffico, bem como a capacidade de iniciativa empresarial no domfnio da novas tecnologias,
como falta conhecer o modo como os empresarios portugueses se colocam nao s6 no
espac;:o da Uniao Europeia, como no mercado internacional, e se serao acompanhaclos
pelos quadros e pelo pessoal portugues. Africa continua a ser uma interrogac;:ao emsuspenso.
De qualquer forma, toclas as pec;:as se movimentamja no tabuleiro, embora o horizonte
seja incerto.
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5.7. Desenvolver a idade intermediaria?
A maior incerteza esta em saber qual o limite inferior de uma "nova" formulayao de
"etarizayao" que Philipe Pitaud, do Instituto de Gerontologia da Universidade deAix -enProvence, design a como idade intermediaria que seria estabelecida entre o momento em
que a pessoa deixa o trabalho ea empresa e aquele em que entra em situayao de dependencia.
Apartida parece ser facil de descrever esta "idade da vida". E um tempo em que a
pessoa continua activa embora nao empregada, aut6noma, inserida em redes relacionais
mais alargadas, ou entao ate criando novos cfrculos de relayao, interessada em desenvolver interesses e capacidades que nao aprofundou, mas para que foi despertada pela sua
hist6ria pessoal, capaz de intervir eficazmente em termos familiares e de serviyo acomunidade.
Esta descriyao corresponde ao que hoje evivido por alguns estratos sociais nos pafses
da Uniao Europeia e outros em contextos similares.
5.8. Idade intermediaria ou segunda carreira activa?
Nao se discute que este currfculo seja via vel e generalizavel a nfveis cada vez mais
alargados da populayao, desde que se venyam alguns obstaculos particulmmente fortes. 0
problema esta emque a confmnar-se a tendencia para que a vida activa intensa e prestigiada
acabe cada vez mais cedo, e se a dependencia ocorrer cada vez mais tarde este cenario
sera praticamente in viavel; este currfculo esta concebido para um perfodo de dez, quinze
anos no maximo e nao para os vinte ou trinta an os que seria preciso considerar.
Estaremos perante a necessidade de prever duas carreiras activas, uma mais intensa
no adulto jovem, outra mais madura no adulto de meia-idade?
Esta "meia idade" na expressao popular, C01Tespondc ao conceito de "idade central"
de Segalen. Vejamo-lo mais de perto e nao s6 na perspectiva familiar. Recapitularemos e
acrescentemos outros factores:
Eo tempo em que para numerosas pessoas se multiplicam as responsabilidades
familiares para eom os mais velhos e os mais novos, no quadro de uma famfl ia em
que o parentesco esta a aproximar as geray5es ea afrouxar em muitos casos o layo
de alianya.
2 Eo tempo em que no genero feminino surge a dupla mae-filha gerindo as relayoes
dentro do casal ascendente e descendente.
3 Eo tempo em que noutras famflias a mulher se sente liberta de trabalhos e responsabilidades, e esta interessada em se dedi car a uma longa movimentayao em novas
redes relacionais.
4 Eo tempo em que os homens se interessam em "regressar a casa" e iniciam a
restriyao do seu espayo, um pouco fartos das responsabilidades e iniciativas no
domfnio profissiona\ e da vida publica.
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5 Eo tempo em que homens e mulheres sentem a obsolescencia dos seus conhecimentos, o risco do desemprego eo desafio da reconversao profissional.
6 Eo tempo em que cettos homens emu!heres estao em pleno desenvolvimento das
suas carreiras profissionais, mas sentem o desafio de adquirirem novas competencias relacionais para as quais a sua forma~ao de base ea f01ma~ao contfnua nao os
preparou.
7 Eo tempo em que outros anseiam por uma antecipa~ao da reforma, para desenvolverem iniciativas empresariais e de servi~o que os entusiasmam, muitos deles com
uma forte carga de idealiza~ao.
8 Eo tempo em que outros ainda se sentem definhar e perdem o horizonte de esperan~a na sua vida.
9 Eo tempo em que a mobilidade come~a a aumentar.
Valen1 a pena, perante tao grande difusao de situa~oes, apenas esbo~adas entre alternativas manifestamente insuficientes, falarmos desta idade central? Certamente que sim,
poise um perfodo de reformula~ao do projecto de vida, perfodo este que assume novos
contornos numa mudan~a acelerada. Podemos estabelecer parametros exactos, sejam
eles etarios ou burocn'iticos?Talvez nao os possamos estabelecer, p01·que divergem profundamente os itinen'irios. Bastan'i que um casal tenha o primeiro filho pelos ttinta anos da
mae e outro o ten ha antes dos vinte anos, para que o parametro idade seja alterado
significativamente. De qualquer forma, embora em idades diferentes, entra-se numa nova
fase da vida.
Se considerarmos esta idade central e nao formos dn'isticos na defini~ao dos seus
parametros etarios,ja a "idade intermediaria" proposta por Pitaud retoma todo o seu sentido, pois ela come~ara quando a pessoa acabada ou nao de reformar, faz passar para
segunclo piano as suas actividades profissionais e consequentemente reordena nao s6 o seu
itinenirio como o projecto de vida.
Sublinha-se desde ja que quando falamos de "idosos", de "terceira idade", ou quando
trabalhamos respostas para a "terceira idade" estamos de algum modo a misturar sem
distinguir, pessoas que tanto podem estar na idade central como na idade intermediaria ou
em situa~ao de dependencia.
0 que se pretende nao etanto pormenorizar, diferenciar escaloes e teorias dentro da
"terceira idade", como mostrar a variedade de trajectos, a passagem diversificada e possivelmente, nao abrupta de uns periodos para outros, a dispersao de idades cronol6gicas
em que ocorrem, ea necessidade de responder com maior agilidade a situa~5es tao
diversificadas.
Precisamos igualmente de estar atentos as crises pessoais de transi~ao entre todas as
"idades", vividas subjectivamente. Estes momentos de "encruzilhada" sao fundamentais
na reorienta~ao de cada vicla.
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5.6. Velhice denegada ou representar;:ao social que se desajusta?

-

Um dos factos, muito sublinhados por Pitaud, eo de que cada vez mais quem se sente
corn autonomia e projecto de vida, dificilmente aceita para si proprio a localizar;:ao na
velhice ou na "terceira idade". Sera pm·que essas pessoas denegam a idade que tern?
Se olhannos para as representar;:oes sociais do velho ou do idoso, verificaremos que
mais do que denegar;:ao, ou nao aceitar;:ao da idade que se tern, ha uma inadequar;:ao entre
a imagem denotada por estas expressoes e as capacidades e porventura a auto-imagem da
propria pessoa.
Ecompreensfvel que quem se sente corn satide nao aceite ser encarado como doente,
que quem se sinta com projectos, nao aceite ser tratado como memoria do passado, que
quem esta interessado numa vida activa de intervenr;:ao nao aceite ser encarado so como
av6, sobretudo se ja o e de ha longa data, que quem cuida de outros, se veja como precisando sobretudo de ser cuidado, que quem quer alterar e modificar o que se passa a sua volta,
se veja infantilizado e devendo ser entretido.
Dir-se-a que muitos dos actuais idosos, sobretudo os que recorrem a respostas sociais,
querem e ser cuidados, querem e que as imagens de passado, de doenr;:a, de alvo de
cuidados prevaler;:am, ate pm·que delas retiram vantagens que em parte quebram o seu
isolamento e lhes proporcionam uma atenr;:ao que de outro modo nao obteriam.
5.7. Inclui.rexcluindo?
A advertencia e pe1tinente, mas ela demonstra como o problema e efecti vamente outro.
Ha uma popular;:ao que se sente isolada, posta de pmte pela sua idade, que de algum modo
foi exclufda e que se esta a "incluir" atraves da atenr;:ao prestada a sua exclusao, mas sem
a retirar dessa exclusao, embora tornando-a mais confortavel.
Interessaria ver quem esta na "idade intermediaria" com as capacidades que tem,
estimulando-o pm·a os seus di.reitos como para as suas responsabilidades, tomando-o a ~io
e apoiando-o para que insira na vida COITente comum de to dos os adultos, mantendo-se
activo e nao so entretido. Mais do que olhm· para a idade que alguem tem, precisarfamos de
ver nao so o que alguem e, como o que pode e quer ser.
Em term os praticos, temos uma popular;:ao que se deixa ser velha independentemente
da saude e das capacidades que tem, e que se acomoda facilmente ao estatuto de exclusao
apoiada.
Porque se acomoda, precisa de ser apoiada para que se capacite e assuma, inserindose efectivamente tenha a idade que tiver no tecido social e nas redes de relacionamento e
acr;:ao.
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6. Contributos para novos projectos
Se tentarmos retomar, a partir dos varios autores citados, algumas das sugest5es que
fazem no sentido de apoiar o projecto de vida, em altemativas as estrategias de "etatizas;ao",
obteremos urn primeiro guiao, que embora muito mdimentar, pode contribuir para que da
problematizas;ao se passe a estrategias de acs;ao mais diversificada em todas as idades.
6.1. Saude

Os apoios de saude sao particularmente importantes para todos quantos se acomodaram, tanto mais quanto o isolamento ea perda de projecto, seja em que idade da vida for,
os conduziram a uma situas;ao degradada. Jovens, mais adultos, ou idosos, quantos estao
nestas condis;oes, precisam de cuidados que os restabeles;am quanto asua alimentas;ao,
higiene, mobilidade. Ha urn equilfbtio a estabelecer que passa por um apoio quer terapeutico,
quer de saude, ate para que deixem de se refugiar na sua doens;a como via de desvio
socialmente aceite.
6.2. Apt1m1o e disciplina de vida
Criar ou manter uma disciplina de vida, corn regularidade, com tempos diversos, corn
o apmmo cmrespondente ao seuestilo de vida, ctiando urn quadro de vruias;oes e expectati vas
regulru·es, e uma outra estrategia de base, tenha alguem a idade que tiver, para que na sua
vida se possa inscrever urn projecto. Sempre que a vida se reformula, seja na adolescencia, seja no jovem adulto, seja na idade central, ou na intermediaria, M que apoiar esta
estruturas;ao basica da vida.
6.3. Despertar interesses nos momentos chru·neira
A manutens;ao ou o despettar de interesses e urn vector igualmente impmtante, quer em
educas;ao de crians;as e jovens, quer no equilfbrio do jovem adulto, quer no revigoramento
de quantos se deixaram em prute cansru· pela vida. Ha momentos de crise no ciclo vital em
que este despertar de interesses e particularmente importante; acabam por ser esses mementos de crise que nos faze mde a!gum modo passar de umas para outras fases da vida.
Conviver, passear, iniciar-se em novas linguagens culturais, debater, frequentar espectaculos, sao estrategias que devem ser desenvolvidas corn particular intensidade nestes
momentos chave do ciclo vital.
6.4. Conversar sobre a realidade ea hist6ria pessoal
Todo o projecto de vida se insere numa hist6ria pessoal localizada nu mcontexto pessoal
e interactive. A conversa, o relato bem ouvido e acolhido, sao mecanismos nao s6 de
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verbalizar;ao e tomada de consciencia da hist6ria pessoal, da sua localizar;ao, como mecanismo de reforr;o da identidade, potencializadores da energia e do gosto de viver, que
asseguram a continuidade eo enraizamento das propostas que interes sa desencadear.
A inserr;ao em redes de relacionamento e outra dimensao fulcra! a gm·antir seja em que
vidafor.
6.5. Reinserir na rede familiar
Torn a-se hoje de novo pa1ticularmente clara a impmtancia das redes familiares sempre
que elas podem ser reactivadas. Enelas que mais facilmente se encontram os outros
sign ificativos corn compromisso para a vida. Passamos por uma epoca em que a
nuclearizar;ao da famflia ea recomposir;ao familiar quebraram muitos Jar;os ora pela
compreensfvel Iuta pela autonomia da pessoa, ora pelas estrategias familiares autoritarias,
ou pela institucionalizar;ao das crianr;as. Todas estas rupturas deixam muitas marcas e
feridas, muitas recriminar;oes e disputas, muitas ofensas que nao se querem perdoar. Ha
terapeuticas familiares que em muitos casos deve ser aplicadas para restabelecer a fluidez
de processos que se interromperam e que nao see capaz de retomar.
6.6. Relacionarcom "outros significativos"
Os "outros significativos" encontram-se e retomam-se quando see capaz de amizade,
de amor, de cooperar;ao, de proximidade. Mais uma vez, estamos perante um problema
hoje constante ao longo de todo o ciclo de vida, masque se torna mais evidente nos
momentos "charneira" em que se realizam as passagens de "idade" para "idade".
Enessas epocas entre a utopia ea ansiedade de quem sai de um processo para outro, de
um contexto de vida para outro em parte desconhecido, ou hoje ainda pouco curriculado ou
corn cuniculo desconhecido por quem o vai percmrer, que se poe a angustia do isolamento
a ultrapassar, ou a euforia que faz sonhar eo m uma vida totalmente diferente. Entao se
quebram porventura os lar;os ou se presume irem encontrar-se outros mais satisfat6rios. E
nestes momentos charneira que, outras vezes, quem acornpanhou alguem no percurso ate
entao decorrido, se sente desorientado, preterid6, inseguro e por vezes expulso do seu
convfvio. Assim se sai de casa, ou see "expulso" de casa na crise destas mudanr;as. Sai-se
de casa e deixam-se por vezes os amigos e conhecidos. Ha que dar eorage m para reatar
amizades e para criar outras que se vao aprofundando.
6.7. Instancias de acolhimento com estrategia clubista
A excessiva centrar;ao da vida adulta no trabalho, implica certamente que a cessar;ao
do ernprego induza uma dimensao mais intensa a esta crise de abandono activo ou passivo.
Indu-la do mesmo modo que a dificuldade em arranjar emprego na juventude pode conduzir a uma safda equivalente ou a processos de ansiedade pa1ticularmente graves.
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Ha pmtanto que manter insHincias de acolhimento e de convivencia abe1tas a todos, e
a todas as "idades",ja que a mudan9a de fases de vida nao tern urn calendffiio tao prefigurado
como se poderia supor. Revela-se ainda impmtante facilita a cria9ao de "gmpos de pares"
que possam nao s6 debater a sua situa9ao como trocar informa9ao sobreo modo como
ultrapassaram as suas dificuldades e sob reo currfculo efectivo corn que depararam. A
aten9ao destes grupos deve ser por outro !ado estar centrada igualmente em tarefas, para
que a atenc;:ao aarea das emoc;:oes nao as reforce excessivamente. As estrategias de
"clube" em que se cultivam interesses, podem dar azo a que a partir desses interesses se
realize o restante trabalho de inserc;:ao que e importante desenvol ver.
6.8. Inserc;:ao comunitaria das estrategias
Contudo, os clubes de "emprego", tais como os "clubes de idosos" e sirnilares ganham
em desenvolver-se num contexto interactive corn pessoas que tern outra idade, outros
problemas e outros interesses, Alias, os seus objectives podem ser tanto melhor alcan9ados
quanto mais estes clubes se inserirem nu m contexto afluente de informa9ao e de oportun.idades, contexto este que possa criar ainda, melhores condic;:oes de comunica9ao.
0 servi9o voluntario na comunidade e uma das dimensoes que deviam ser constantes
ao Iongo do ciclo de vida. Tern-se multiplicado nos ultimos an os as propostas de os mais
idosos se empenharem nestes servic;:os. Interessa, contudo, salientar que embora esta
dedica9ao seja importante, nao deixa de ser estranho que ela se centre em quem ap6s "ter
deixado de trabalhar", finalmente parece dispor de tempo para esta ocupac;:ao claramente
assim encarada como menor. Feita assim a proposta, ela nao estara be m localizada nem
para quem acomunidade se dedica, nem face aimportancia que este servi9o deve ter.
Alias, a relac;:ao corn a comunidade dificilmente pode ser aceite exclusivamente como
dimensao de servi9o. Acomunidade e antes urn dos lugares onde a pessoa e as entidades se
podem inserir, ficando nela contextualizadas e nela encontrando o seu ambiente.
6.9. Valorizar e restaurar o projecto de vida
Uma das mais significativas conclus6es de D'Epinay ea de que os projectos de vida
dos mais idosos, na sua diversidade, mantem uma rela9ao estreita com o seu anterior modo
de estar na vida e corn o ambiente em que viveram.
Assim, e compreensfvel que quem ao longo da vida assurniu cargos de responsabilidade, veja a sua "idade intermediaria" como ocasiao de continuar a influenciar os outros ea
"mudar o mundo", do mesmo modo que quem sempre se habituou a ter uma actividade
dirigida por outros, encontre na pri vatizac;:ao e intimidade familiar da anciania, urn projecto
que o satisfac;:a, ou que quem sempre trabalhou por conta propria, queira continuar urn
trabalho agora com menor intensidade.
Pm·em, esta correlayao entre hist6ria de vida e projecto nem sempre sera tao directa.
Nao se pode esquecer que ha tambem quem aproveite os "momentos chameira", entre as
diversas idades para reconverter o seu projecto, explorando gamas das suas capacidades e
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interesses menos exploradas nas fases anteriores, mas por elas de algum modo ja preparadas atraves de competencias e aspirac;oes entao desenvolvidas.
A valorizac;ao da historia da vida, mais do que se limitar a ter uma func;ao de memoria,
devera assim restaurar a identidade pessoal, ajudando-a a desabrochar nu m novo projecto
que nasc;a dessa mesma historia pessoal. 0 problema poe-se de modo am1logo em todos os
momentos de reformulac;ao da vida.
6.1 0. Encontrar-se e saber amar

Cultivar a espiritualidade e uma dimensao fundamental de toda a vida. Mais faci l de
desenvolver em idades de abertura aaventura da vida, nos jovens e nos mais velhos, ela
consiste afinal quer na capacidade deter vida interior, quer na capacidade de amar. Falar
consigo proprio, gostar, admirar, contemplar, saber deixar entusiasmar-se pelos grandes
momentos e pelas ocasioes, boas ou mas, pela atte, pela profundidade da vida nossa e dos
outros, partindo daf para dentro e alem de nos, eo corac;ao da arte de viver.
Como o ea capacidade de amar, quem esta proximo, e que nessa aproximac;ao se
revel a e nos revela a nos proprios. A intervenc;:ao junto de todos precisa cad a vez mais de
reaprender a sensibilidade do espfrito e do amor sem os banalizar.
Muitos durante o dia-a-dia nao tiveram nemo tempo, nem a arte, de se encontrar nem
consigo nem com os outros. Precisam de quem esteja com eles para os Jevar a esta dimensao tornada nova do saber viver, esquecida de facto por algumas gerac;oes, masque estcl.
dentro de todas, fosse qual fosse a sua vida.
6.11. Construir o futuro em todas as idades

Ter futuro, ter esperanc;a, eo horizonte necessaria para em todas as idades se estar
VIVO.

Ter futuro e horizonte e problema de cada hora. Pressupoe no imediato que se caminhe
a curto prazo para alga que nos desperta. Pressup6e prever de algum modo o que farei ,
serei, o que podera acontecer hoje, amanha, logo a seguir. Nada pi or do que pensar que
nada ja me pode acontecer. Intervir ,e saber criar, renovar expectativas e del as ser capaz
de passar aesperanc;a.
Mas para alem do dia-a-dia, precisamos todos de nos projectar nu m horizonte mais
largo, numa dimensao de tempo mais longo, que dada a idade que tivermos seja para nos
desafiadora. Eesse desafio que nos faz sonhar, e mais do que sonhar, nos Jeva a construir
o que possa sera dimensao pratica de um ideal que de raz6es de viver.
Intervir em todas as idades, e saber ajudar a criar mat·cas de futuro, grupais e pessoais.
Esaber programar e ir mais ale m; e dar ao programa o encanto de um projecto que nao se
esfuma em ilusao, mas se concretiza em acc;oes que uma vez realizadas se querem ultrapassar com o titmo proprio de cada idade, e corn o ritmo de quem vive cruzado com outras
idades e outras pessoas, e com elas constroi a vida de cada um ea vicla de toclos.
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No clomfniocla sociologia eta tiunoia, o presente texto apoia-se fundamentalmente em duas obras pmticularmente significativas. A primeira, coordenada por Singly, Fran~ois (1991) -La Famille, /'Etat des Sal'oirs,
Pm·is, Editions de la Decouverte, re(rne tun conjunto de 43 mtigos sabre as diversas perspectivas de <malise dos
ten6menos familimes. A segtmda, retoma e actualiza tun mm1llal de sociologia da farnoia bem conhecido. Ede
Segalen, Mmtine, ( 1996)- Sociologie de la Famil/e, Pm·is, Ammnd Col in. Numa perspectiva mais gem!rica
e imprescinclfvelrderirsoba coordena~aode Bowguiere, Andre (1996)- Hist6ria da Famrtia, LislxJa, Temumu·,
ressaltando logo no infcio a be la sfntese do artigo de Zonabencl, Fran~oise, Da Familia. Olhar etno16gico
so/m• o Parellfesco ea Familia.

5

Para clesenvolver a tematica veja-se Caille, Main ( 1994) Don, lmeret et Desinterr!ssement, Paris, L'l Deconverte/
M.A.U.S.S.
Sabre o ciclo vitalrefmun-se dwL~ obras de algummocloenciclopedicas: BEE. Helen ( 1997) o ciclo vital, P01to
Alegre, Artes Medicas e Carter, Bellye McGolclriok, M6nica ( 1995). As mudan~as no ciclo de vicla familim·,
Porto Alegre, Artes Meclicas.
No domfnio cla Sociologia cla Educa~ao, limito-me a referir a leitura hist6rica clas swL~ problematiza~6es feita
por Hrecht, Anne Ym1, (1994)A Escola c) Prom da Sociologia, Lisboa, lnstituto Piaget,eo compendia elaborado por Pinto, Concei l~ao AIves, ( 1995) -Sociologia da Escola, Lisboa, McGrow-Hill.

6

Aclivisao daf'un~ao entre cl~ idaclcs clavicl a foi um tema tratado especificmnente nos trabalhos prepamt6rios do
Parlamento Europeu dos Idosos em 1993. Confrontam-se as aetas do col6quio A Solidariedade entre Gera~·oes, Bmxelles, Eel. Pm·Iamento Europeu.

7

Para se obter uma primeira abordagcm geral clas problematicas cla <mci<mia, veja-se Berger, Louise eoutros,
(1995) - Pessoasldosas.uma Abordagem Global, Lisboa,Lusodidactica. Numa perspectiva gemcional e nomeadamente para a amilise do conceito que denominmnos "momentos chameira" confronte-se DONFUT,
Claudine Attias ( 1988)- Socio/ogie des Generations, Paris, PUF. Como introdu~ao 11gerontologia veja-se
Bond. John e outros, ( 1993)- Ageing in Society, bem coma Atti<L~ Donful, Claucline ( 1995)- Les Solidarites
elltre Generations , Pm·is, Nathan.

8 Sabre a termltica do Projecto muito se deve a Boutinet ,Jean-Pierre, ( 1996) - Antmpologia do Prqjecto,
Lisboa, lnstituto Piaget. Confronte-se igualmente Rops ( 1992).- Le Projet,lndej(?ni Necessaire face cl une
Societes sans Project, PARIS, I'Harmattan.
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