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APRESENTAÇÃO

O envelhecimento demográfico constitui uma realidade incontornável do mundo atual, cujos
contornos sem precedentes se traduzem em desafios acrescidos nos planos social, político e
de saúde. Perante esta realidade, impõe-se o aprofundamento e atualização de
conhecimentos no âmbito da problemática do envelhecimento, aprofundando a reflexão
acerca da concetualização e implementação de medidas de intervenção e política social que
forneçam um novo quadro de interpretação que integre novas orientações perante este
fenómeno, no sentido de encontrar respostas capazes de satisfazer as exigências associadas ao
envelhecimento da população.
Procurando desenvolver um espaço de reflexão e discussão, o Instituto Superior Bissaya
Barreto organizou o Ciclo de Conferências “Gerontologia Social: Perspetivas de Análise e
Intervenção”. Os trabalhos que se incluem neste volume resultam do conjunto de
apresentações realizadas neste âmbito. Esta edição constitui-se, deste modo, como a
expressão de um processo de reflexão e construção de conhecimento, enquadrado nas mais
recentes abordagens no campo da gerontologia social, sendo as propostas aqui apresentadas
da inteira responsabilidade dos seus autores. Assinala-se, desde já, a qualidade, diversidade e
nível de especificidade dos problemas que têm vindo a constituir objeto de estudo e reflexão,
num campo profundamente marcado pela sua multi e interdisciplinaridade.
Especificamente, as abordagens que se apresentam nesta publicação organizam-se em torno
de dois grandes domínios. O primeiro analisa um conjunto de desafios e questões que se
colocam às atuais políticas sociais para idosos em Portugal. Nomeadamente, o primeiro texto
discute as premissas para um novo contrato de solidariedade intergeracional, advogando uma
perspetiva de integralidade e de compromisso ético na formulação de políticas e na
determinação dos papéis relativos dos diversos agentes de proteção social no apoio a idosos e
famílias. O texto seguinte analisa a atuação do Terceiro Setor na política de cuidados aos
idosos em Portugal, posicionando o seu enquadramento e os desafios com que se confronta.
Por fim, a terceira proposta sinaliza os riscos associados ao envelhecimento, tais como a
violência doméstica e a institucionalização de idosos, equacionando o papel da formação dos
profissionais no âmbito da Gerontologia Social. Em termos gerais, o segundo domínio reúne
contributos que se focalizam em aspetos mais específicos da intervenção com a população
idosa. Concretamente, o primeiro texto apresenta um corpo empírico que evidencia uma
noção essencialmente negativa da velhice traçada em termos sociais e culturais, contrapondo
a esta visão as principais bases teóricas e empíricas no âmbito da promoção do
desenvolvimento e envelhecimento bem-sucedido em pessoas idosas. O segundo texto aborda
a comunicação como estratégia terapêutica de intervenção em cuidados paliativos, por forma
a minimizar o sofrimento e facilitar o controlo de sintomas associados à doença terminal em
idosos. Finalmente, o último texto centra-se no desenvolvimento de um instrumento de
rastreio do abuso em pessoas idosas, cuja aplicabilidade se mostra abrangente a diferentes
contextos, os quais evidenciam graves repercussões em termos sociais e de saúde pública.
Para além do reconhecimento aos autores que contribuíram para a presente publicação, a
Comissão Científica do Centro de Investigação em Inovação Social e Organizacional do ISBB
agradece o apoio do Instituto Superior Bissaya Barreto para a realização deste evento e para a
preparação desta publicação.
Helena Reis Amaro da Luz
Isabel Cerca Miguel
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UM NOVO CONTRATO DE SOLIDARIEDADE INTERGERACIONAL.
DEBATES E QUESTÕES CRÍTICAS
A NEW CONTRACT OF INTERGENERATIONAL SOLIDARITY.
DEBATES AND CRITICAL ISSUES

Cristina Pinto Albuquerque
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Universidade de Coimbra
E-mail: crisalbuquerque@fpce.uc.pt

Resumo
No presente artigo pretende-se discutir as premissas para um (novo) contrato de solidariedade
intergeracional, advogando uma perspetiva de integralidade e de compromisso ético na
formulação de políticas e na determinação dos papéis relativos dos diversos agentes de
proteção social no apoio a idosos e famílias. Para o efeito começamos por identificar os
debates críticos relativos aos equilíbrios possíveis entre o suporte à população idosa e a
proteção aos jovens e à população ativa, bem como respeitantes à remissão para a família de
responsabilidades acrescidas no cuidado aos seus membros mais idosos, para, de seguida,
refletir sobre as dimensões a considerar em contratos intergeracionais renovados.
Palavras-chave: envelhecimento, solidariedade, família, contrato intergeracional

Abstract
In this article we intend to discuss the premises for a (new) contract of intergenerational
solidarity, advocating a perspective of wholeness and ethical commitment in policies
conception and in determining the relative roles of the various agents of social protection in the
support to aged people and families. To this end we begin by identifying the critical debates
concerning the possible balance between the support for older people and the protection of
youngsters and active population, as well as relating to the transmission to families of
increased responsibilities concerning the caring for their older members. Finally, we reflect on
the dimensions to consider on renewed intergenerational contracts.
Key Words: aging, solidarity, family, intergenerational contract
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Introdução
Nas sociedades ocidentais contemporâneas, e em particular no contexto europeu, o fenómeno
do duplo envelhecimento da população coloca na primeira página da agenda social e política
um conjunto de debates, pertinentes e complexos, centrados, nomeadamente, nos equilíbrios
possíveis entre a consecução de apoios e cuidado às pessoas idosas e a garantia de proteção
dos mais jovens e da população ativa. A preocupação com os impactes sociais, económicos e
políticos (particularmente no foro das políticas sociais), associados ao aumento da população
idosa, a par de uma diminuição da população jovem, tem-se, neste contexto, constituído como
o mote para diversos trabalhos, reflexões e propostas de investigadores e profissionais das
mais variadas áreas, bem como de organismos nacionais e internacionais.
O elemento basilar de tais debates consubstancia-se na reflexão sobre a conjugação
(im)possível entre a preservação dos pressupostos de um contrato social ancorado na
solidariedade intergeracional, “retroativamente consentida” (Bourgeois, 1896), que se
consolidou nas últimas seis décadas, e os suportes atuais de coesão social e económica, em
sociedades confrontadas com a incerteza como única norma e com dinâmicas aleatórias de
fraturação multifacetada. Neste contexto, as preocupações com as (novas) fórmulas para
assegurar ao mesmo tempo desenvolvimento, liberdade e proteção adquirem uma
centralidade renovada nas políticas públicas.
De acordo com a concepção de Freitag (1987) continua a subsistir, apesar das dinâmicas de
fragmentação sociopolítica e económica cada vez mais complexas e multidimensionais, uma
aporia fundamental: o social permanece irredutivelmente fundado sobre a sociabilidade. É, na
sua essência, uma interação com o outro mediatizada a priori por uma relação comum com a
totalidade. O conceito de “social” alimenta-se, portanto, da subsistência de “reservas de
sentido”, “de identidade”, “de transcendência” que ao mesmo tempo o consubstanciam e o
ultrapassam. O potencial de inovação nas respostas político-sociais e de renovação de elos
sociais, que as questões problemáticas da atualidade exigem, tem pois de ancorar-se nesta
lógica de co-construção da existência individual e coletiva.
Assim sendo, as referências a um presumível “conflito intergeracional”, decorrente da luta por
recursos escassos e de argumentos associados a um possível enviesamento das políticas em
prol da população idosa, por um lado, e a afirmação da incontornabilidade de lógicas mistas na
produção de bem-estar, consubstanciadas em novos contratos sociais, por outro, evidenciamse como os pilares de uma discussão, tão atual como controversa, que procuraremos explicitar
de forma breve ao longo do presente artigo.

1. O contexto do debate: Solidariedade ou conflito intergeracional?
O debate em torno do redimensionamento das diferentes formas de solidariedade, formais ou
informais, públicas ou privadas, na resposta a situações de desagregação multifacetada
assume, com efeito, nos nossos dias, uma importância considerável não somente a nível
académico, mas também, e sobretudo, a nível político, social e económico. A necessária
reestruturação e redimensionamento das políticas públicas, e das políticas sociais em
particular, pressupõe a problematização de diversas questões, ainda com pouca margem de
consensualidade, quer relativas ao grau de garantia de equidade, de democraticidade e de
manutenção do interesse coletivo, quer referentes ao nível de coerência, objetividade e
efetividade das vias de experimentação em curso.
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Com efeito, evidencia-se atualmente, de forma inequívoca, uma desagregação global dos elos
sociais e processos complexos de fragmentação social, política e individual, um
enfraquecimento das pertenças e uma desarticulação e impotência dos mecanismos
tradicionais de integração e de regulação, apelando a uma redefinição do sentido das
sociedades democráticas e à celebração de um novo, ou de novos contratos sociais.
A constituição, nas sociedades europeias ocidentais, dos Estados-Providência do pós II Guerra
Mundial constituiu-se, na verdade, como um facto político e social extremamente relevante,
permitindo a fundação de modelos de vida coletiva sob o imaginário do progresso e da
solidariedade. A conceção de risco social, implícita em tais sistemas providenciais,
consubstanciou, com efeito, como afirma François Ewald (1986), uma nova moral social
porquanto permitiu pensar e operacionalizar, à luz de uma nova racionalidade, a questão da
Justiça e, em consequência, a responsabilidade individual e coletiva.
O chamado “contrato de solidariedade” (Ewald, 1986) permitiu, deste modo, deslegitimar os
pressupostos liberais de justiça natural, preconizando novos referenciais assentes em padrões
de interdependência coletiva e em regras de justiça social. De facto, a noção de risco social,
como eventualidade partilhada e calculada sob bases probabilísticas, traduziu uma nova
positividade da vivência conjunta, constituindo-se, simultaneamente, como uma matriz geral
para a ponderação da moralidade das condutas, assente doravante num eixo contratual, e
como um princípio social de identificação. Patenteou-se, assim, a via para uma “sociedade
segurancial” (Ewald, 1986) na qual o princípio de cobertura dos riscos encontrava a sua
legitimação no quadro da participação efetiva de cada indivíduo no todo social: se todos
contribuem, ou contribuíram, para a formação da riqueza coletiva, todos devem usufruir de
parte dos proveitos, sempre e logo que deles necessitem.
A normalização do risco assume pois, neste contexto, a forma de uma relação social. À
universalidade de direitos associa-se a relatividade das circunstâncias que podem condicionar
a existência, pessoal e social, dos indivíduos e famílias. Fundamenta-se deste modo numa
tecnologia universalista e democrática, numa solidariedade anónima e impessoal de cariz
racionalista. Neste universo opaco a responsabilidade individual transmuta-se em
responsabilidade social, consagrando-se implicitamente a convicção de que é possível criar
igualdade pela ocultação (que, na verdade, não deixa de ser fictícia) das diferenças entre
indivíduos e entre categorias socioprofissionais, amalgamadas anonimamente e com direito a
prestações sociais legitimamente reconhecidas, logo, portadoras de dignidade. Por esta via o
Estado definia e consolidava a sua missão como agente de produção de bem-estar,
assegurando o progresso e a coesão social e económica, de molde a possibilitar a segurança
para todos e a liberdade para cada um.
Isto em consonância com três pressupostos (Mendes, 2011): demográfico (reprodução de
efetivos geracionais, crescimento estável da população a longo prazo); microeconómico (cada
pessoa via educação e formação exerce uma profissão e habilita-se para o enquadramento
num emprego em toda a sua fase ativa) e macroeconómico (crescimento contínuo da
economia e níveis de desemprego relativamente baixos e controlados). Ora, tais pressupostos,
que fundamentaram a vivência democrática e a proteção social, nas sociedades europeias, no
decurso dos “trinta anos gloriosos” (Fourastié, 1979), encontram-se hoje colocados em causa
perante a crise social, económico-financeira e de governabilidade que se tem vindo a acentuar,
sobretudo nas últimas duas décadas.
A questão crucial, numa reflexão profunda e substancial sobre o redimensionamento dos
pressupostos dos modelos de proteção social, é, assim sobretudo, de caráter ideológico e
axiológico. A redução do debate a uma simples dimensão económico-financeira obscurece a
9
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verdadeira discussão sobre os fundamentos de tais modelos e dificulta a possibilidade de
concetualizar fórmulas verdadeiramente integradas e inovadoras de gestão da solidariedade
social. Impõe-se, pois, a assunção de uma reflexão substantiva, e não somente processual e
formal, sobre o modo de efetivar hoje o bem comum e a proteção efetiva das diversas
gerações sem que os equilíbrios justos entre elas sejam colocados em questão. Ora,
evidenciam-se, neste âmbito, questões relevantes, nomeadamente no que concerne aos
pressupostos de preservação da coesão social, à competitividade e crescimento económico e à
sustentabilidade dos sistemas providenciais em contextos de duplo envelhecimento.
As associações entre o envelhecimento da população e os possíveis riscos daí decorrentes em
termos de coesão social evidenciam-se sobretudo em contextos de crise, e como tal, de
escassez de recursos e de necessidade de definição de prioridades de intervenção no domínio
da proteção social. A chamada solidariedade intergeracional tenderia, sob tais pressupostos, a
ser condicionada por dinâmicas de preservação de direitos por parte da população ativa,
gerando-se uma certa hostilidade social relativamente aos grupos que podem colocar em
causa o equilíbrio frágil entre liberdade, partilha e segurança presente e futura.
A maioria das análises referentes a um possível “conflito intergeracional” situam-se, pois, no
âmbito das políticas sociais e da forma como as mesmas são, e devem ser, geridas e pensadas,
face a contextos de inseguranças estruturais decorrentes e produtoras de profundas
transformações sociais e económicas (Goldani, 2004).
A crítica aos enviesamentos da política social, que tenderia, de acordo com certas análises, a
privilegiar o apoio às pessoas idosas e a remeter para segundo plano as preocupações,
nomeadamente com a pobreza infantil e com os novos “normais inúteis”, estaria na origem do
dito “conflito intergeracional”, mais ou menos velado ou explicitado consoante os contextos
espaciotemporais. Os vários estudos efetuados sobre o comportamento das gerações não têm
evidenciado, todavia, tais dinâmicas de hostilização, nem a ameaça da população ativa quebrar
o seu compromisso no contrato geracional (Schlesinger & Kronebush, 1994; Camarano, 2002;
Saad, 2002; Goldani, 2004). Com efeito, a relação empírica entre a manutenção ou
agravamento dos níveis de pobreza infantil e o volume de gastos com a proteção social de
idosos está longe de ser comprovada. Alguns estudos colocam na verdade em destaque a
diminuição dos níveis de pobreza global decorrentes de uma redução da pobreza entre a
população idosa por via de políticas sociais específicas (como, no caso de Portugal, o aumento
da pensão social e o surgimento do complemento solidário para idosos) (Rodrigues, Figueiras e
Junqueira, 2011)1. No entanto, não é possível concluir stricto sensu que é porque o Estado
gasta muito com transferências para programas de apoio aos idosos que se mantém ou
incrementa a pobreza de famílias em idade ativa e de crianças.
De qualquer modo, o conflito intergeracional, a existir (o que não se encontra, como foi dito,
empiricamente comprovado), revelar-se-ia somente no âmbito do contrato formal de
transferências sociais entre Estado e cidadãos. No domínio do contrato informal, entre a
família e os seus idosos, o debate parece situar-se a um outro nível (Schlesinger & Kronebush,
1994). São as dinâmicas familiares, os processos de troca, por vezes bilaterais, a partilha,
muitas vezes assimétrica, de papéis que se destacam. Neste âmbito, embora a possibilidade de
conflitos possa existir, já que a solidariedade familiar não é um dado mas um constructo
permanente e inacabado, a discussão sobre a existência de um possível conflito
intergeracional não se coloca, pelo menos nos mesmos termos (Saad, 2002; Camarano, 2002,
Goldani, 2004). Ainda assim, as relações intergeracionais devem ser ponderadas, como
1

“Particularmente significativa é a evolução da taxa de pobreza dos idosos em Portugal que, num período de 15
anos, se reduziu de cerca de 40% em 1993 para próximo de 20% em 2008. Infelizmente, redução semelhante não
ocorreu com a pobreza infantil, que permanece bastante elevada” (Rodrigues, Figueiras e Junqueira, 2011, p. 31).
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teremos oportunidade de argumentar, num contexto mais vasto de compreensão das
desigualdades sociais e intrafamiliares, bem como de uma política integrada e direcionada
para a família, considerando os diversos elementos e dinâmicas que a constituem.
As questões relativas ao duplo envelhecimento populacional têm estado igualmente
associadas aos debates sobre a possível restrição do dinamismo e competitividade económica,
tendo em consideração, nomeadamente, a diminuição dos ativos na garantia de altos níveis de
produtividade e de sustentação das bases económicas das sociedades atuais. A exigência de
produzir, de forma eficiente e eficaz, bens transacionáveis no mercado global, bem como a
necessidade de integração num mundo tecnológico, imprevisível e competitivo, tende a
remeter os idosos para uma esfera de improdutividade económica e de não reconhecimento
no espaço público, que, em acréscimo, pode ser potencialmente entendida como um
mecanismo de retração do progresso económico e um custo adicional e sem retorno para o
erário público.
Nesta perspetiva, redutora da conceção humana a axiomas economicistas, os idosos são
representados como meras “peças” anacrónicas de sociedades que deixaram de existir. A
valorização atual de pressupostos funcionais e utilitários, reduzidos a uma dimensão de
produtividade económica em sentido estrito (produção de bens e serviços comercializáveis), a
par da desvalorização da dimensão experiencial e simbólica da velhice, patente na cultura
ocidental contemporânea, produz, na verdade, uma representação das pessoas idosas como
inúteis (não úteis) e, sob tal prisma, como uma sobrecarga para o sistema de proteção social e
para as famílias, que, em última instância, condiciona negativamente o sistema económico e a
competitividade à escala global.
Uma tal representação, patente na retórica política e económica da eficiência e da produção
de resultados, legitima, de alguma forma, a conceção de um mundo social dicotomizado entre
úteis e inúteis. A lógica de identificação de “dispensáveis”, de supranumerários e de
inintegráveis reduz a pessoa a mecanismo produtivo com duração limitada, conduzindo à
invisibilidade de populações e situações e à inexistência (do ponto de vista ético e político
associado ao não reconhecimento), na base do sofrimento social, ou de sofrimentos
individuais socialmente gerados e/ou potenciados. A essência do que apelidamos sofrimento
social decorre assim, como afirma Soulet (2007), do hiato entre a intimação para provar a
utilidade social e a inexistência (ou não reconhecimento) dos meios (sociais, culturais,
económicos e políticos) passíveis de permitir a efetivação da mesma.
A definição das dimensões inerentes a um novo contrato intergeracional não pode deixar de
considerar tais aspetos, nomeadamente, possibilitando, ou evidenciando, processos de
reconhecimento, pessoal e social, que não se reduzam a meras lógicas de produtividade
económica estrita, mas que traduzam, por exemplo, a estima social (Honneth, 2000) inerente a
outros papéis socioeconómicos (em sentido lato), bem como a lógicas humanistas, estéticas e
culturais, igualmente produtoras e consolidadoras de elos sociais renovados.
Deste modo, o conhecimento e experiência dos idosos seria naturalmente agregado a uma
lógica de vivência e de produção conjunta de processos de desenvolvimento integrais. A este
respeito Both (1999) insiste na ideia de um diálogo intergeracional aberto e construtivo,
possibilitando aos mais velhos a criação de uma identidade substancial de cidadãos (a
definição formal, ou legal, da mesma não é suficiente), pela comunicação e interação social
efetivas. Para o efeito é necessário criar, por um lado, numa dimensão política e comunitária,
as possibilidades e oportunidades de participação na (re) construção do espaço público, e por
outro, que o próprio idoso, numa dimensão mais micro, se reveja, no e pelo olhar do outro,
como um cidadão pleno. O diálogo entre gerações promove e consolida este sentido de
11
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consciencialização intersubjetiva e de envolvimento conjunto na identificação e co-construção
das mudanças desejadas e necessárias (Both, 1999). Assim, como destaca Cheal (1987) o que
requer hoje uma análise sociológica e política renovada é a capacidade dos idosos para dar,
mais do que apenas a sua necessidade de receber. A redefinição de políticas, de respostas
sociais e de papéis dos diferentes agentes de proteção, inerente a um (novo) contrato
intergeracional, tem necessariamente de pressupor a ponderação multidimensional de tais
pressupostos e preocupações.

2. As bases de um contrato intergeracional para as sociedades atuais
O debate que temos vindo a explicitar é pois, sobretudo, de caráter ideológico, político e
axiológico. Neste sentido, as perspetivas adotadas sobre os princípios que norteiam, ou devem
nortear, as relações entre gerações influenciam inequivocamente o tipo de contrato
intergeracional e as responsabilidades relativas dos vários agentes de proteção face à
população idosa.

2.1. Debates e questões críticas
O debate em torno das obrigações económicas, sociais e morais das novas gerações de jovens
e adultos para com os idosos, e destes para com os jovens, adquire neste âmbito, uma enorme
relevância política e cultural. Assim, se se considerar que as gerações atuais não devem ser
sobrecarregadas com responsabilidades inerentes a gerações anteriores, como advogam as
análises da chamada “equidade geracional”, a proteção social aos idosos é concebida como um
fardo público e essencialmente remetida para uma esfera de proximidade e informalidade
(Quadagno, Aschenbaum & Bengston, 1993). Se, pelo contrário, se considerar que a sociedade
se estrutura em lógicas complexas de solidariedade entre gerações, como preconizam por
exemplo as abordagens da chamada “economia política do envelhecimento” (Walker, 1993),
as políticas sociais orientadas para a população idosa são concebidas e argumentadas em
articulação com políticas económicas, de proteção à família e de desenvolvimento, sob o
pressuposto de que os diferentes atores, que constituem a trama da sociedade, se
entrecruzam, se co-constroem e que, como tal, têm papéis distintos e insubstituíveis a cumprir
em prol do bem-estar coletivo (Goldani, 2004).
A primeira perspetiva baseia-se no pressuposto de que as diversas gerações competem por
recursos escassos que, como tal, devem ser geridos de forma racional, assegurando condições
de desenvolvimento para os ativos, num determinado espaço-tempo e por referência às
gerações futuras. Nesta medida, a proteção pública aos idosos, sob o entendimento de que as
pensões são uma mera transferência de recursos da população ativa para a(s) geração(ões)
cronologicamente anterior(es), é entendida como constrangedora, em maior ou menor grau,
da liberdade produtiva e do bem-estar social efetivo e futuro dos que, num espaço-tempo
presente, trabalham.
Este debate, ancorado em diversos estudos sociodemográficos realizados sobretudo nos
Estados Unidos da América, - onde se destacam as pesquisas de Matilda White Riley e
colaboradores (1972) no National Institute on Aging (grupo de pesquisa em Behavior and
Social Research) -, sublinha a importância das alterações demográficas e das expectativas de
sucessão geracional, concebendo-as como um problema social relevante nas sociedades
industrializadas do terceiro milénio (Goldani, 2004).
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Os dados empíricos reveladores do crescente diferencial entre o número de idosos e o número
de ativos, bem como as projeções demográficas para as próximas décadas confirmadoras
desta tendência, constituem-se como o background para reposicionar as discussões não só
sobre as obrigações dos ativos para com os mais velhos, e destes para com os ativos, numa
ótica de equidade e reciprocidade, mas também, e de forma consequente, sobre os axiomas
subjacentes aos esquemas públicos de proteção social, em risco de insustentabilidade
financeira e de deslegitimação política e sociocultural. A remissão para a família e para o
mercado da proteção às pessoas idosas é assim advogada, nesta perspetiva, como uma
orientação basilar para o redimensionamento do contrato social intergerações e até
intrageracional.
É relativamente consensual que a família desempenha um papel fulcral no suporte aos
respetivos membros e, em particular, aos mais idosos, quer pelos laços de consanguinidade,
quer pelos laços afetivos (Relvas, 1996; Augusto, 2002). Foi e continua a ser, por isso, o núcleo
da solidariedade intergeracional por excelência, desempenhando uma função essencial no
restabelecimento e manutenção da saúde e bem-estar dos seus membros, nomeadamente
através da prestação de apoio em situações de necessidade de cuidados e de dependência
(Sebastião & Albuquerque, 2011). Diversos estudos realizados ao longo da última década
revelam a importância desta dimensão do cuidado assegurado pelas famílias: cerca de 70 a
80% dos cuidados prestados a idosos com problemas funcionais, na União Europeia, e
sobretudo nos chamados países do sul (por exemplo na Dinamarca a função de cuidar é
principalmente da competência de organismos públicos), são assegurados por familiares
(Brito, 2002): o cônjuge (mais de 50%), os filhos (17%), o irmão/irmã (5%) e outros parentes
(4,4%) (Martins, 2006).
No âmago da família, cabe porém essencialmente às mulheres (cônjuge, filha, nora, irmã) o
papel de cuidar dos elementos idosos com laços de afinidade mais próximos (Figueiredo,
2007). Saliente-se que a economia da família e a do domicílio embora possuam pontos de
intersecção podem não coexistir uma vez que a primeira permite o estabelecimento de
relações intergeracionais sem que exista necessariamente residência partilhada Ainda assim,
mesmo nestas situações de não coabitação as ajudas financeiras, os cuidados de enfermagem,
as compras, a supervisão, as refeições, os serviços domésticos, a higiene e o transporte são
frequentemente assegurados por familiares (Paúl, 1997).
As abordagens associadas à chamada “economia política do envelhecimento” reconhecem
também o papel essencial da família na tarefa de cuidar mas consideram, por seu turno, que o
contrato intergeracional tem necessariamente de agregar papéis socialmente construídos a
nível micro (redes de solidariedade de proximidade) e a nível macro (Estado, políticas
públicas), de forma complementar e dinâmica.
Coloca-se assim em destaque a ideia de que repensar as bases do contrato intergeracional não
pode passar apenas por debates assentes em argumentos demográficos e de ortodoxia
económica (permitindo justificar a alteração dos pressupostos da participação do Estado nas
políticas públicas e subordinando as políticas sociais às políticas económicas), ou por questões
centradas na idade cronológica. Tais perspetivas tendem com efeito a desviar a atenção de
aspetos cruciais para a (re)fundamentação de políticas, medidas e equipamentos como: a
heterogeneidade das experiências individuais de envelhecimento, fatores estruturais (como o
género, etnia, habilitações literárias e profissionais, estatuto económico e social) e fatores
substanciais, que condicionam as expectativas e as possibilidades mútuas de famílias e idosos.
Como afirma Walker (1993, p. 143), “as muitas experiências que afetam os idosos seriam o
produto de uma específica divisão de trabalho e da estrutura de desigualdades mais do que
uma consequência do processo natural de envelhecimento”.
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A compreensão da estrutura de desigualdades sociais e intrafamiliares, bem como a reflexão
em torno da mudança previsível, num futuro muito próximo, do perfil e das expectativas das
famílias e dos idosos, doravante mais habilitados intelectual e socialmente, constituem-se
como eixos fundamentais no redimensionamento das propostas de ação política e social para
e com as pessoas idosas. Como afirma Both (2001) a longevidade humana ainda não foi
entendida, pelos agentes políticos, sociais e educacionais, como essencialmente um fenómeno
de alteração substancial do perfil humano e societal, exigindo por isso um reajuste de
vivências, de processos de interconexão e de estruturas normativas e de intervenção, hoje, na
maioria dos casos, anacrónicas.
No que diz respeito à solidariedade intrafamiliar as duas abordagens previamente
referenciadas revelam pois enfoques distintos: a economia política do envelhecimento em
particular considera que a solidariedade entre membros da família não é um dado a priori
(como advogam os teóricos do modelo da equidade geracional), mas algo de construído e
reconstruído em permanência, tendo por base diferenças etárias, de género, de afinidade,
nomeadamente emocional, entre outras (Walker, 1993).
A consideração da natureza e prevalência da solidariedade e das tensões no seio da família
permite refletir sobre a solidariedade familiar como um fenómeno multidimensional e
complexo, objetivado, de formas distintas, e muitas vezes imprevisíveis e contraditórias
(marcadas por lógicas ora de obrigação, ora de solicitude, ora de gratidão, ora de pressão
social), ao nível das relações entre pais e filhos, na fratria e entre avós e netos (Pimentel, 2001;
Pimentel & Albuquerque, 2010).
Como sublinha Debert (1998, p. 53), “categorias e grupos de idades implicam (…) a imposição
de uma visão de mundo social que contribui para manter ou transformar as posições de cada
um em espaços sociais específicos”. Se às visões diferenciadas de mundos sociais, que as
diferentes gerações concretizam, associarmos as distintas possibilidades, oportunidades e
conceções de vida relacionadas com os grupos de pertença e os estatutos socioeconómicos e
culturais, e ainda, as diferentes dinâmicas e expectativas intrafamiliares, compreende-se a
complexidade dos acordos associados ao “cuidar” e “ser cuidado” e a necessária revalidação
contínua dos respetivos pressupostos.
Em sentido oposto, a consideração da solidariedade entre os membros da família como algo
naturalmente assegurado e autolegitimado abre caminho para uma certa “ideologia
familiarista” (Pitrou, 1994; Attias-Donfut, 1995) centrada no apelo à estabilidade e às
responsabilidades que a família deve assumir (Pimentel & Albuquerque, 2010). Deste modo, é
canalizado para a família o ónus da sustentabilidade da coesão social e económica e da
salvaguarda e promoção de valores. O suporte aos membros da família, sobretudo os mais
vulneráveis corresponderia mesmo, nesta ótica, à essência cultural e axiológica da família
ancorada no dom de si e na reciprocidade afectiva e cultural. Os discursos conservadores
sobre o papel da mulher e o seu “retorno ao lar” por exemplo reemergem, neste contexto,
como a solução inquestionável e miraculosa para a resolução de problemas estruturais como
desemprego, sustentabilidade do Estado Social, isolamento urbano, educação, entre outros.
Tais pressupostos, de orientação essencialista, obscurecem, na verdade, questões de fundo a
merecer uma maior reflexão sempre que se advoga um maior apelo à implicação da família na
proteção aos seus membros mais idosos:
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a) O(s) (des)equilíbrio(s) entre querer e poder.
O dever (social ou moralmente considerado) de apoiar os membros mais idosos por parte
da família tem de ser necessariamente ponderado em função de condições objetivas, e mesmo
subjetivas, dos seus membros para o efetivar. Diversos estudos referentes nomeadamente à
situação de dependência e à sobrecarga para o cuidador principal e para a família têm
destacado estes aspetos de forma inequívoca (Brito, 2002; Figueiredo & Sousa, 2008;
Sebastião & Albuquerque, 2011).
Nesta perspetiva, a um parâmetro de “dever ser”, ou de querer, há que associar uma
dimensão de “poder ser”. Esta permite-nos questionar e ultrapassar perspetivas analíticas
simplistas e generalizantes, que tendem a colocar em destaque a rutura de valores e a falta de
vontade das famílias para o cuidado aos seus membros, e particularmente aos mais velhos.
Como afirma Goldani (2004, p. 223),

A crescente diversidade e fluidez nos arranjos familiares aumenta as possibilidades de trocas
intergeracionais mais igualitárias e democráticas, mas também pode provocar inseguranças e
incertezas. Alguns exemplos a respeito seriam: a) o aumento da longevidade, que vem
acompanhado de uma probabilidade maior de os indivíduos enfrentarem incapacidades
físicas ou mentais por períodos mais longos; b) a maior instabilidade das relações e os
divórcios nas últimas décadas, que contribuem para enfraquecer a habilidade das famílias
nucleares em prover o apoio aos seus dependentes; e c) a revolução reprodutiva, através da
qual a reprodução foi separada não apenas dos casamentos mas também do género, da
idade e do próprio ato sexual, desafia as tradicionais definições de direitos e
responsabilidades de pais e filhos e a noção tradicional de parentesco.

O “poder ser” relacionado com a disponibilidade financeira e temporal da família, a partilha de
responsabilidades e funções no seu seio, a diferente morfologia das famílias e as expectativas
dos seus membros na contemporaneidade, condicionam ou influenciam, em grande medida, o
querer, sem que isso signifique necessariamente o incremento do desinteresse pelos mais
velhos e do individualismo. O cuidar e ser cuidado pressupõe assim o equilíbrio possível e
permanentemente renegociado de afetos, reciprocidades e estruturas normativas e vivenciais.

b) A não comutatividade funcional entre solidariedades formais e informais
As solidariedades formais e informais consubstanciam universos de sentido e princípios de
ação de cariz distinto e como tal não substituíveis entre si mas complementares. Enquanto as
solidariedades formais, asseguradas sobretudo pelo Estado e instâncias públicas, preconizam
princípios de equidade e de relativa anonimidade, as solidariedades informais, promovidas em
contextos de proximidade, com particular destaque para a família, baseiam-se em princípios
de solicitude, reciprocidade, dom e investimento emocional. Deste modo, por si sós, apesar da
sua relevância e potencialidade inequívocas, as solidariedades familiares e comunitárias não
podem constituir-se como alternativa à solidariedade formal. Desde logo, quando o Estado
tenta minimizar o seu esforço financeiro com a família e as pessoas idosas um maior peso recai
sobre os membros familiares em situação de maior vulnerabilidade (as mulheres em
particular) que têm de arcar com o acréscimo de responsabilidades de cuidado, como vários
estudos revelam (Saraceno & Naldini, 2003; Wall, 2005; Núncio, 2008).
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É pois essencial a sinergia entre as diferentes esferas de produção de bem-estar,
nomeadamente, a associação dos cidadãos/ família na construção de respostas alternativas e
integradas, em conexão com respostas estatais e do mercado. Isto não significa retração do
Estado em termos de proteção aos membros sociais mais vulneráveis, mas modificação do seu
papel. Deve assim combinar-se o estímulo à reciprocidade e à solidariedade, baseadas na
gratuitidade, com a obtenção de financiamentos sociais no sentido de assegurar a
permanência, continuidade, equidade e qualidade dos serviços prestados no domínio societal
e familiar (Pimentel & Albuquerque, 2010, p.254). Neste sentido, as políticas sociais não
podem ser dissociadas da natureza das relações de cuidados intrafamiliares, sendo que os
domínios público e privado interagem de forma complementar.

3. Considerações finais: Premissas para repensar o contrato de solidariedade intergeracional
nas sociedades atuais
As bases para a discussão de um (novo) contrato de solidariedade intergeracional pressupõem
pois, na nossa ótica, a observância de duas premissas intimamente articuladas: a integralidade
das políticas e o compromisso ético que lhes dá substância.
O delineamento e avaliação de políticas, integrais e integradas, pressupõem a articulação
entre políticas de emprego, saúde, habitação, proteção social, bem como das necessidades das
famílias e dos idosos, das mulheres, das crianças e dos jovens, em conexão e não como
domínios de preocupação e intervenção dissociados. Como sublinha Goldani (2004, p.221), a
pergunta “que família?” revela-se neste contexto essencial. Com efeito, a atual diversidade e
plasticidade dos arranjos familiares e das formas de parentesco, a diversidade de experiências
e perfis de idosos e famílias, bem como as situações, muitas vezes “naturalizadas”, de
desigualdades no seio familiar, deslegitimam a formulação de políticas de apoio às famílias e
aos seus diversos membros que partam de pressupostos simplistas. Só desse modo é possível
pensar respostas e estruturas de apoio que aliviem a pressão sobre as famílias e em particular
sobre as mulheres cuidadoras: por exemplo, políticas para famílias com ascendentes e
descendentes dependentes, ou políticas de proteção do emprego de mulheres com idosos a
cargo, que precisam de cumprir um horário diferenciado ou de faltar em determinados
momentos para assegurar visitas ao médico ou cuidados adicionais, ou ainda, políticas e
projetos que permitam a fruição de tempos livres (que os vários estudos têm demonstrado
serem essenciais para a qualidade de vida de cuidadores e de cuidados) das pessoas com
membros idosos a cargo, entre outras.
As questões relativas às desigualdades de recursos e oportunidades (associadas
nomeadamente a diferenças ao nível das habilitações literárias, dos rendimentos, do contexto
de residência, da etnia, da estrutura familiar, etc), à equidade de género e à violência (social e
intrafamiliar, nomeadamente contra os idosos), entre outras, têm pois de ser globalmente
consideradas e articuladas numa política integrada de apoio a idosos e famílias.
No âmago de tais orientações emergem preocupações éticas associadas à consideração da não
homogeneidade das situações e das formas de vida das diferentes famílias e idosos. Deste
modo as desigualdades sociais, económicas e culturais têm necessariamente de ser pensadas e
minimizadas por referência a um projeto ético de salvaguarda da dignidade de todos os
membros da família, de garantia da equidade de género e de reconstrução da liberdade pela
aposta na capacitação e na reabilitação da memória e da experiência como âncoras de
participação, integração e reconhecimento social dos idosos. Para o efeito é essencial a
apropriação e valorização de tais experiências, saberes e memórias para produção de novos
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recursos, permitindo aos mais velhos uma presença mais efetiva no tecido societal, político e
associativo das respetivas comunidades e promovendo desse modo a dissociação essencial
entre valor, na essência da dignidade humana e da autodeterminação, e valor produtivo
(associado a teses utilitaristas).
A consecução do verdadeiro desenvolvimento pressupõe assim, como advoga Sen (2003), a
possibilidade de efetivar a vida que as pessoas pretendem efetivamente viver, pelo que a
orientação das políticas públicas de proteção social tem de superar a mera preocupação com
as necessidades básicas e adotar um prisma ético-político, exigente e global, assente na
ampliação da noção de bem-estar: articulação entre o bem-estar material, social e espiritual,
tendo em consideração as dimensões económicas, políticas e culturais da vida.
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Resumo
A configuração contemporânea das políticas sociais direccionadas para a população idosa
assume na generalidade das sociedades europeias/avançadas uma natureza de provisão
plural, adquirindo neste domínio as organizações do terceiro sector uma particular
centralidade, no que concerne à prestação de cuidados. Com efeito, o cuidado aos idosos
constitui no presente uma preocupação crescente de política pública, traduzindo em
sociedades envelhecidas, como é exemplo a sociedade portuguesa, um recurso cada vez mais
frequente de política social. Neste contexto, o presente artigo pretende analisar a actuação do
terceiro sector na política de cuidados aos idosos em Portugal posicionando o seu
enquadramento e os desafios com que se confronta. Desta forma, distinguem-se de início as
diferentes perspectivas que estruturam a noção de cuidado enfatizando-se a sua revitalização
na esfera pública (de política social). Posteriormente serão analisadas as políticas sociais de
cuidados aos idosos, para situar de seguida o 3º sector, como agente privilegiado na prestação
destes cuidados discutindo alguns dos principais desafios relacionados com a sua actuação.
Palavras-chave: terceiro sector, cuidado, política de cuidados, idosos

Abstract
The contemporary configuration of social policies addressed to the elderly population takes in
most advanced European societies a nature of plural provision, acquiring in this domain
particular centrality the third sector organizations, regarding the provision of care. Indeed, the
care for the elderly is a growing concern in this public policy, acquiring in aging societies, as
exemplified by the Portuguese society, an increasingly common feature in social policy. In this
context, this paper analyzes the performance of the third sector in the policy of care for the
elderly in Portugal emphasizing its positioning and faced challenges. Thus, it will be
distinguished at first, the perspectives that structure the notion of care emphasizing its
revitalization in the public sphere (social policy). Later it will be analyzed the social policies of
care for the elderly and also the third sector, as a privileged agent in the provision of care,
regarding the main challenges related to its activity.

Key Words: third sector, care, care policy, elderly
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Introdução
O envelhecimento populacional constitui um dos maiores desafios das sociedades
contemporâneas e um factor de pressão acrescida para os sistemas de bem estar e politicas
públicas no quadro das sociedades envelhecidas. Ainda que traduza uma das maiores
conquistas civilizacionais, o fenómeno do envelhecimento não escapa à tendência de ser
interpretado como uma ameaça ou um “peso”, não apenas para a população activa mas
também para os cuidadores. Neste âmbito, o cuidado aos idosos emerge como um elemento
central de análise, focalizando-se muitos dos actuais debates em torno dos modos de provisão
dos cuidados convocados pela realidade do envelhecimento. No cerne da argumentação
afigura-se como imperativo atender às mudanças que se operaram no significado dimensão e
prática do cuidado, as quais induzem a orientações de redireccionamento dos cuidados, da
esfera privada para a esfera pública. O reequacionamento do cuidado como responsabilidade
colectiva polariza o seu reconhecimento como uma função pública, não necessariamente
estatal, alargando-se o âmbito da discussão para o foro da provisão mista. Inserido num
processo mais amplo de mudança social, o “lugar” ou a “expressão” do cuidado reclama a
contribuição de diferentes sectores que por via das suas particularidades institucionais
facilitam a sua regulação e socialização. No caso português, o protagonismo do terceiro sector
na área da solidariedade social em geral e na esfera de intervenção junto dos idosos, reforça o
seu crescente apelo e contribuição no desenho das políticas de cuidados actuais. Desta forma
e mostrando-se incontornável a consideração do terceiro sector na dinâmica de produção do
cuidado, permanecem em reflexão questões que urge debater, por forma a maximizar a sua
função produtiva, reguladora e mesmo distributiva, as quais constituem fundamentos de
relevância que desafiam estas organizações e que reclamam à sua “reconfiguração”. Será pois
neste quadro de regulação do cuidado que desenvolveremos a nossa abordagem, procurando
evidenciar como as organizações do terceiro sector se impõem como um importante recurso
da política de cuidados, equacionando simultaneamente alguns dos principais desafios que se
colocam a estas organizações e que carecem da sua atenção.

1. Os cuidados: Da lógica privada à esfera pública
A reflexão sobre o cuidado tem vindo a ser explorada na literatura sobre múltiplos enfoques.
Como conceito, o cuidado evidencia um significado associado a funcionalidade, direccionandose para a ideia de tarefa ou actividade prestada sobre indivíduos em condição de
vulnerabilidade ou dependência inseridos primeiramente no domínio da esfera privada ou
doméstica. (Carvalho, 2012).
Com efeito, os trabalhos pioneiros sobre o cuidado (Finch & Groves, 1983; Graham, 1983)
enfatizam que este emerge originariamente no seio da família e circunscreve-se ao espaço do
agregado familiar, doméstico, radicando fortemente no trabalho feminino, da mulher,
constituindo a experiência de cuidar uma especificidade que ergue a sua natureza identitária
(por força do casamento, maternidade e relações de parentesco). Neste contexto, o cuidado
assume-se como informal e inscreve-se em relações sociais familiares movidas por
sentimentos de obrigatoriedade (Kröger, 2001) no apoio por exemplo aos parentes idosos.
Assim considerado, o cuidado é assumido como responsabilidade familiar orientando-se por
princípios que radicam na reciprocidade, envolvimento, compromisso, confiança, respeito e
complementaridade (Daly & Lewis, 2000; Mafra, 2011), ou seja, as relações que o caracterizam
não traduzem vínculos de poder assimétricos e unidireccionais, já que a especificidade do
cuidado é sempre negociada no seio familiar e ditada por dispositivos que se apresentam
fortemente imprevisíveis, face aos contextos e condições de vida familiar.
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A abrangência mais recente atribuída ao conceito de cuidados foi a partir desta lógica sendo
construída por via da analise das práticas quotidianas onde o cuidado se opera, moldando-se o
seu entendimento em função de elementos materiais e subjectivos e da valorização das
dimensões que privilegiam o cuidado quer como actividade, quer como disposição e
preocupação (Palomo, 2009).
Nesta perspectiva dual emergem duas vertentes de análise que configuram o cuidado, quer
como prática – caring about - quer como actividade – caring for (Tronto, 1993). Beneficiando
dos contributos teóricos sobre a ética do cuidado, o mesmo é assumido como uma prática
ética, radicando numa virtude que aspira a satisfazer as necessidades dos outros e alicerçada
na base de uma motivação para promover o bem estar daqueles que próximos, se mostram
dependentes ou vulneráveis (Tronto, 1993; Ruddick, 1998).
A acepção do cuidado como prática contribui simultaneamente para valorizar a perspectiva
relacional, onde sentimentos como atenção, preocupação com e responsabilidade para
satisfazer necessidades de outro(s), supõem uma grande implicação pessoal. A esfera privada
do cuidado traduz um processo afectivo-relacional, o qual de acordo com Glenn (2000) é
repleto de emoção, particularidades e subjectividade. Nesta vertente, em que o cuidado é
valorizado como função privada (família ao invés de terceiros, trabalho não pago), emergem
relações de interdependência e de interactividade configurando-se o cuidado como um
processo dialéctico entre os que cuidam e os que recebem cuidados.
A dimensão que acentua o cuidado como actividade direcciona o enfoque para dinâmicas ou
acções de provisão, com vista à satisfação de necessidades directamente conotadas com o
bem estar dos indivíduos cuidados. A diversidade é a característica fundamental dos cuidados
prestados informalmente os quais incluem, actividades direccionadas para o cuidado físico (no
domínio da população idosa, o banho, prestação de alimentação, apoio no levante,…), para o
cuidado emocional (escuta e diálogo, empatia, segurança e tranquilidade), para a prestação de
serviços directos (compra de medicamentos, acompanhamento a consultas médicas) e para a
assistência em actividades instrumentais da vida diária. Nesta lógica de proximidade que se
estrutura como “zona de conforto” (Dannefer, Stein, Siders, & Patterson, 2008), o cuidado
mostra-se pois dificilmente transferível (Gomes & Mata, 2012)
Independentemente dos enfoques privilegiados, a relegação do cuidado para a esfera privada
revela-se contudo insuficiente e constitui um impasse para equacionar todo um conjunto de
mudanças que posicionam o cuidado como uma dinâmica cada vez mais reclamada na vida
moderna e que desafia as políticas públicas. Por entre as principais argumentações salientamse, as perspectivas analíticas que associam o cuidado à invisibilidade ou desvalorização do
trabalho feminino, reduzindo ou minimizando a sua importância social (Lynch, 2009; Reinón,
2012), as que enfatizam a existência de um défice do cuidado (Leira & Saraceno, 2006), as que
denunciam a emergência do cuidado como problema prático (Fine, 2005) e as que sublinham a
necessidade de reequacionar o cuidado como responsabilidade colectiva ao invés de uma
mera disposição moral.
O redireccionamento do cuidado para a esfera pública sugere a revisão do modelo de provisão
de cuidados ancorado tradicionalmente numa perspectiva de género e localizado no espaço
privado da família e dos agregados domésticos. Por força das circunstâncias societais e
económicas que impulsionam a participação da mulher em actividades de trabalho
remunerado, os discursos sobre a crise dos cuidados mostram-se recorrentes e promovem a
desvinculação da responsabilidade e capacidade feminina para as tarefas do cuidar. Assiste-se
pois a mudanças nas próprias configurações familiares e domésticas que implicam menor
disponibilidade para a prestação de cuidados, o que na óptica de Fine (2005) configura uma
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mudança na abordagem do cuidado como dever e responsabilidade para a sua identificação
como um “fardo”. Este contexto contribui igualmente para generalizar as opiniões que
reconhecem que as sociedades mais avançadas enfrentam um gap ou défice de cuidados,
particularmente no domínio da população idosa, onde o alongamento das idades de vida e os
novos riscos sociais e na área da saúde denunciam a inadequabilidade e insustentabilidade das
respostas existentes. Construído como um problema de ordem prática, o cuidado carece assim
de reorganização e de legitimação na esfera macro, convocando a mudança no que concerne à
sua distribuição por entre vários interlocutores.
Se as dimensões informal e formal dos cuidados estiveram relativamente separadas até
meados do século XX, a politização do cuidado e o reconhecimento de que o mesmo traduz
uma função pública, não necessariamente estatal, alargam o âmbito da discussão para o foro
da provisão mista, em que o cuidado se mostra inserido num processo mais amplo de
mudança social, potenciando a contribuição de diferentes sectores que por via das suas
particularidades institucionais facilitam a sua regulação e socialização.

2. A provisão das políticas sociais nos cuidados a idosos: Elementos de enquadramento
A transposição dos cuidados como provisão, da esfera privada para o domínio público
centraliza o cuidado como um campo privilegiado da política social. A questão pública do
cuidado, que decorre da sua legitimação como problema contemporâneo e do
reconhecimento do enfrentamento de uma crise nos cuidados, constitui também um reflexo
da procura crescente e diversificada de apoio social, nomeadamente por parte da população
idosa. A par com as mudanças ocorridas nas estruturas familiares (i.e, alterações do
comportamento face à nupcialidade e relativização do próprio conceito de família), a
“involução demográfica” (Fernandes, 2001), como tendência dominante da dinâmica das
populações dos países desenvolvidos reforça a presença e visibilidade da velhice, em muito
conotada com incapacidades físicas, psíquicas e vulnerabilidades sociais e materiais. No
presente e por força da evolução e alargamento de infra-estruturas de apoio médico-sanitário
e do acesso a terapêuticas médicas mais avançadas, a velhice como estado objectivo está
longe de apresentar uma configuração uniforme e de representar uma categoria homogénea
de indivíduos definidos a partir de um limiar de idade fixo, o dos 65 anos. Falar de “velhices” e
não de “velhice” constitui pois uma opção analítica com maior pragmatismo, para dar conta da
diversidade de situações e dos impactos estimulados pela longevidade que confrontam as
políticas sociais.
De uma forma geral, reúne consenso a ideia de que as diferentes idades da velhice estendidas
para além dos 65 anos, ainda que traduzam diferenças significativas nas vivências dos
indivíduos (inerentes ao seu processo de envelhecimento individual), projectando
singularmente cada um no seu espaço de existência, com maior ou menor autonomia e/ou
saúde e/ou participação social, não escondem riscos de natureza múltipla, que colectivamente
impulsionam as sociedades a agir no sentido da sua minimização. Quaresma (2008), apoiandose nos resultados de um estudo efectuado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional,
junto de pessoas com 50 e mais anos, salienta que a saúde e as sociabilidades constituem as
grandes fontes de preocupação que acompanham o envelhecimento. No domínio da saúde, a
dependência configura o novo risco da velhice, caracterizado pela variedade e incidência
crescente de situações que se reportam sobretudo à fase final do ciclo de vida. Por outro lado,
a esfera das solidariedades familiares evidencia desadequação face às exigências dos mais
idosos e à dimensão do problema que caracteriza a velhice. As dimensões da saúde e social
reflectem pois tendências de valorização dos cuidados que convocam o político, na promoção
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de uma “gestão associada do social” (Reis, 2006). Tal significa que se as idades e os ciclos de
vida interferem nas estratégias individuais de cada um, mostram-se também decisivas na
edificação de estratégias colectivas e em particular para a afirmação da política de cuidados.
A abordagem dos cuidados inscrita na política pública revela uma preocupação crescente dos
Estados de Bem Estar e insere as políticas sociais como uma componente essencial do bem
estar vocacionadas para facilitar o exercício da cidadania social, assente na operacionalização
dos direitos sociais, na promoção universal/generalista do bem estar e na atenção específica a
necessidades individuais. A política social é um campo de acção do Estado de Bem Estar que
envolve diferentes interlocutores no entendimento de que a promoção do bem estar constitui
um compromisso entre Estado e sociedade. A sua natureza é dinâmica e flexível e evidencia
em cada momento um caracter de ajustamento com o intuito de englobar no seu espectro de
acção, as especificidades que fragilizam públicos em concreto, de que são exemplo os idosos. A
este nível, os constrangimentos enfrentados pelo Estado de Bem Estar desde meados do
século XX permitiram redireccionar a crise do Estado, para a focalizar também no contexto da
emergência de novas necessidades humanas, as quais assumem um caracter cada vez mais
complexo e uma maior diversificação por entre diferentes públicos.
A feição actual do Estado de Bem Estar traduz pois uma dinâmica de reorganização tendente a
dar resposta a novas necessidades, mas num quadro de responsabilidade partilhada, por entre
diferentes actores da sociedade civil, família e outras estruturas de proximidade. As políticas
sociais como instrumentos privilegiados da acção pública estão desta forma obrigadas a
manter um olhar atento às necessidades sociais decorrentes das mudanças sociais por forma a
providenciarem respostas compatíveis com as necessidades dos indivíduos e grupos.
Direccionada para o campo dos idosos, a política social estruturada para prover cuidados
autoriza a conceptualização de uma política de cuidados, a qual se afigura multidimensional,
abrangendo o social, o económico e o político.

2.1. Orientações da política pública de cuidados aos idosos em Portugal
Portugal integra o modelo de bem estar dos países do sul da Europa, caracterizando-se o
padrão de política pública nesta área, como o de cuidados deficitários mistos (Carvalho, 2009).
Como aspectos centrais de orientação da política de cuidados salienta-se o facto de que o
apoio a idosos está baseado na institucionalização de origem pública, privada ou em parceria e
no suporte familiar (Pereira, 2012), assumindo-se a família como largamente responsável no
apoio aos riscos sociais, ainda que a natureza da intervenção familiar tenha que ser
equacionada na base de um forte envolvimento voluntário (Lowenstein, 1996). Neste
contexto, os cuidados aos idosos estruturam-se maioritariamente a partir da rede/sistema
informal e formal seguindo o princípio da subsidiariedade (Andreotti, Garcia, Gomez,
Hespanha, Kazepov, & Mingione, 2001; Naldini & Jurado, 2009). Como refere Pereira (2012, p.
122) uma das características a realçar nos sistemas de apoio aos idosos prende-se com o seu
caracter de interdependência, o que implica que “… a sustentabilidade ou insustentabilidade
de um está relacionada com a sustentabilidade ou insustentabilidade do outro”. Ainda assim,
é menos acentuada a tendência de desfamiliarização nos países do Sul da Europa, o que
explica que a família mantenha em países como Portugal um contínuo apoio em termos da
solidariedade prestada aos seus idosos.
No domínio da rede formal e de acordo com estudos comparativos desenvolvidos pela
Comissão Europeia (Kröger, 2001), Portugal à semelhança de outros países mediterrâneos
(Espanha, Grécia e Itália), tem vindo a aumentar a sua rede de cuidados institucionais, a par
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com os cuidados comunitários, muito por via da actuação do terceiro sector direccionada para
a população idosa.

3. O lugar do terceiro sector na promoção de cuidados aos idosos
Traduzindo um sector económico distinto dos sectores público e privado lucrativo, o terceiro
sector integra em Portugal entidades não lucrativas agregadas em cooperativas, mutualidades,
misericórdias, fundações, associações e outras organizações de economia social representando
este universo 55 383 organizações (INE & CASES, 2013). O terceiro sector possui uma
expressão dominante na área da solidariedade social, traduzindo as actividades de acção social
32,7%, do total da actividade de produção da economia social em Portugal (INE & CASES,
2013). A contribuição deste tipo de organizações/actuações e a sua mais valia, no que
concerne às actividades direccionadas para a população idosa é inquestionável na sociedade
portuguesa, a qual assume no presente contornos de uma sociedade envelhecida,
apresentando 19% da população mais de 65 anos (INE, 2012).

3.1. O enquadramento do terceiro sector: Perspectivas de abordagem
Posicionar o terceiro sector a nível da prestação de cuidados aos idosos obriga a clarificar
ainda que de forma resumida os seus contornos, para assim se poder dar conta da
especificidade desta realidade entre nós.
Nas últimas décadas a temática do terceiro sector tem sido alvo de um movimento de
aprofundamento e de exploração teórica desenvolvido no âmbito das ciências sociais e
económicas, emergindo daqui uma maior visibilização da actividade destas organizações em
domínios directamente relacionados com a satisfação de uma vasta gama de necessidades
associadas ao bem estar social.
Os diversos quadros de análise têm permitido simultaneamente afirmar o terceiro sector quer
como “conceito agregador”, quer como a expressão de realidades organizacionais
heterogéneas e plurais. Constata-se neste sentido que a abordagem conceptual do terceiro
sector não está isenta de controvérsia e não reúne unanimidade, desde logo no meio
académico onde é frequentemente discutida. Esta dificuldade associada á delimitação do
termo reflecte-se por exemplo na proliferação de noções que emergem a si conotados, as
quais não deixam de se revelar contudo como contributos para retratar a diversidade das
realidades abrangidas por esta noção. Desta forma, as referências ao sector não lucrativo,
economia social, terceiro sistema, constituem algumas das acepções mais comuns que
caracterizam a ambiguidade conceptual e a fragilidade de definição de uma realidade que se
pretende identificar e cuja presença é reconhecida.
A abordagem do terceiro sector que privilegia em termos conceptuais a organização não
lucrativa (ONL), constitui uma orientação que foi impulsionada nos países anglo-sáxonicos e
em particular nos Estados Unidos da América a partir de meados dos anos 70. Vocacionadas
para uma apreensão da natureza micro económica deste sector, as linhas de investigação
norte americanas definem a ONL como uma organização de natureza privada, que não visa a
distribuição de um excedente monetário por entre aqueles que a controlam, traduzindo este
constrangimento da não distribuição a “marca” destas organizações (James & Rose-
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Ackerman,1986; Hansmann,1980), sendo este o princípio basilar para a caracterização das
organizações não lucrativas.
A perspectiva do sector não lucrativo que domina a nível internacional foi adoptada no quadro
do Projecto Comparativo do Sector Não Lucrativo projectado pela Universidade John Hopkins,
para viabilizar a análise comparativa desta realidade nos países participantes, afirmando-se
paralelamente como uma definição diagnóstico ao evidenciar a expansão das ONL’s em termos
de uma “conta satélite do sector”, de dimensão transfronteiriça. A concepção do sector não
lucrativo que se ergue por esta via, parte do estabelecimento de uma nomenclatura comum,
consensualmente admitida pelos países, culminando na apresentação de uma Classificação
Internacional do Sector Não Lucrativo (Salamon & Anheier, 1996), cuja estrutura resulta do
reconhecimento de sectores de actividade tendencialmente não lucrativos e que “prosseguem
o bem estar social, ou seja, que se afirmam pela oferta de bens e serviços quase públicos ou
quase privados, como são a cultura e recreio, instrução e investigação científica (...)”( Barros,
1997, p.14-15).
A definição comum de ONL enquadra assim organizações que agregam as seguintes
características: são formais no sentido de institucionalizadas, excluindo-se as associações não
registadas; são privadas já que se assumem como distintas face ao Estado e colectividades
territoriais, são independentes, gerindo-se por critérios próprios de funcionamento e decisão;
estão excluídas da possibilidade de distribuição de lucro a membros ou administradores e
possuem um nível significativo de participação voluntária. Esta abordagem exclui do sector as
organizações vocacionadas para o culto ou educação religiosa e aquelas de caracter político,
centradas no objecto da promoção de candidatos a cargos políticos (Archambault,1996).
Apresenta-se assim este, como um “sector distinto quer em termos legais, financeiros e
organizacionais” (Billis & Glennerster, 1998, p.81).
Por força desta delimitação e da particular enfâse colocada no critério da não distribuição de
lucro, a abordagem americana inclui as associações e fundações, excluindo do campo do
sector as cooperativas e mutualidades. Não obstante as limitações desta noção que a
interpretam como um conceito a-histórico, incompatibilizando uma conciliação das tradições
nacionais, históricas, jurídicas, religiosas, culturais e políticas decorrentes de cada contexto
nacional (Reis, 2006), a concepção de ONL adquire oportunidade, ao traduzir um
“compromisso entre o nível de detalhe que se considera ideal para uma análise nacional e o
nível de agrupamento que torna o trabalho comparativo significativo” (Archambault, 1996,
p.90).
Para além do recurso à ONL, uma das formas mais utilizadas para conceptualizar o terceiro
sector é tributária da corrente de pensamento francesa, que o ergue sob a expressão de
economia social, por forma a reagrupar as organizações de tipo cooperativo, mutualista e
associações económicas sem fins lucrativos.
A apologia da economia social assume uma forte intensidade no dealbar do século XIX,
cabendo a Charles Gide a introdução da economia social com uma concepção distinta dos
estudos económicos apresentados até então e nomeadamente da economia política, ou seja,
as origens da economia social fundam-se, de acordo com Estêvão (1997), em duas lógicas:
como reacção aos efeitos do capitalismo e como adaptação funcional ao novo sistema
económico.
A teoria e a doutrina desenvolvidas no século XIX incutem á economia social uma base
filosófica extremamente vincada, estimulando a sua prática, como meio de alcançar a coesão
social e a solidariedade entre os indivíduos, bem como, a possibilidade de melhorar as
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existências de todos os que nela se envolvem. A economia social alicerça-se conceptualmente
neste contexto para responder a interesses colectivos num sistema de rejeição do lucro
especulativo.
A base compreensiva da economia social implica assim rever todo o percurso histórico que
ocorre a partir de iniciativas espontâneas que de forma recorrente acontecem no século XIX,
fruto dos traumatismos revolucionários, os quais permitem desenhar os traços essenciais das
suas componentes, a ponto de se considerar que a essência da economia social é desde este
período traduzida pelas cooperativas, mutualidades e associações, constituindo no entanto a
sua forma mais genuína as cooperativas, quer pela sua presença histórica, quer pela sua
importância no sector da economia, quer pela sua presença inter-continental, (Monzón
Campos,1997).
As análises mais actuais sobre o sector tendem frequentemente a distinguir entre a economia
social tradicional e a nova economia social, de expressão mais recente, como tentativa de
explicar a afluência de um conjunto de práticas emergentes, com uma ética muito próxima às
realidades que a economia social agrega, mas desafiando ao mesmo tempo a sua dinâmica. O
contexto recente do final dos anos 70 faz desta forma ressurgir/reemergir o tema da economia
social no âmbito de um quadro estrutural inovador. Inúmeros autores introduzem a economia
social no período contemporâneo como uma realidade redescoberta, reactivada e reemergente após um período de absorção (Chevallier et al, 1986) ou de hibernação (Leite,
1994; Parodi, 1984). Um tal relance da economia social está assim relacionado, com uma
combinação de crises do fordismo e do Estado Providência, as chamadas causas últimas na
análise de Estêvão (1997) e com um novo contexto sócio-cultural, económico e ideológico,
enquadramento este que fomenta a crença nas potencialidades destas organizações para
responder ao fracasso de certos dispositivos de regulação social e política, que marcaram o
período do 2º pós-guerra. Ou seja, face á crise dos modos de articulação entre o Estado e a
sociedade civil impõem-se novos dinamismos, assentes na desburocratização, na socialização e
na autonomização (Rosanvallon, 1995), assiste-se á reactivação do mito da economia social, ao
seu relance político, á sua institucionalização e valorização enquanto expressão da sociedade
civil.
Não obstante a necessidade de enquadrar a perspectiva conceptual da economia social a
partir da delimitação das organizações que a compõem e alicerçadas em princípios
organizativos, esta é uma expressão que se mostra disseminada em outros países, para além
da realidade francófona, como é o caso de Portugal. Ainda assim, a noção de terceiro sector
mostra-se mais ajustada para abranger o universo destas organizações entre nós, atendendo
ao seu caracter de neutralidade e flexibilidade atrás enunciado. Refira-se ainda a lógica
pacífica de aceitação deste conceito no domínio organizativo institucional português, já que,
em todos os contextos se reconhece uma forma alternativa de fazer economia, distinta da
economia pública e da economia privada lucrativa. Este reconhecimento não encontra
necessariamente um apoio institucional nem se faz teoricamente a partir de um conceito
único. As várias definições, como a de economia social evidenciam uma ancoragem específica
e contornos desenhados pela história, cultura, política e sociedade em causa. Contudo, em
contextos onde um conceito único não está associado a uma tradição, ou a uma dinâmica
agregadora das várias instâncias representativas, a noção de terceiro sector adquire em nosso
entendimento, um maior cabimento.
Uma outra abordagem que reenvia para a definição europeia do terceiro sector ergue-a como
uma visão revisitada das suas práticas actuais, no espaço da União Europeia. Concebe aludindo
ao protagonismo político que este sector vem assumindo e às tendências de convergência das
políticas sociais europeias, um terceiro sistema embutido na esfera política, como auxiliar da
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gestão associada do social, daí o seu crescente apelo e vocação para gerir problemáticas de
inserção e de desemprego.
Trata-se da proposta analítica do terceiro sistema, a qual resultou do estudo promovido pelo
CIRIEC entre 1997 e 1999, vocacionado para a análise da actuação das empresas e
organizações da economia social no domínio do emprego (CIRIEC, 2000).
Como expressão traduz uma evolução do reconhecimento do sector e a sua construção
conceptual (em termos de abrangência), mostra-se muito próxima do conceito de economia
social, certamente atendendo ao percurso e á maior estabilidade que este conceito mereceu
nos países francófonos (fruto da institucionalização política, investimento teórico e tradição
reconhecida), em detrimento de outros países europeus. Ou seja, como o termo economia
social apenas é utilizado nalguns estados membros e como as realidades que designa se
encontram presentes a vários níveis em toda a união europeia, outra expressão é preferida, a
de terceiro sistema.
O aspecto distintivo da proposta do terceiro sistema é que se assume como uniformizadora ou
como agregação das práticas e tendências europeias de um conjunto de organizações, muito
próximas da realidade do sector da economia social, fazendo assim emergir uma realidade
europeia com níveis de reconhecimento e desenvolvimento díspares por entre os vários
países. Trata-se mais de uma definição imposta do que de uma definição adoptada e que serve
as intenções do reconhecimento de uma dimensão social no espaço económico europeu. No
plano social o modelo europeu ainda está por definir, podendo situar-se no extremo do Estado
ou do mercado. Existem argumentos sobre a vantagem e práticas concretas que se erguem a
favor de uma articulação entre o mundo social e o mundo económico, entre o público e o
privado, entre trabalhadores, consumidores e cidadãos. O terceiro sistema é a realidade que
aproxima os extremos e que os compatibiliza e como tal é uma noção que afirma a visibilidade
no plano político, de uma realidade específica.
A um outro nível, contribui para resolver o impasse teórico europeu em que, por um lado, a
economia social se mostra protagonista e por outro marginal. Se a transferibilidade não é fácil
e longe de uma cultura comum que permita sentir a homogeneização dos discursos, a apologia
do Terceiro Sistema decorre da existência de um consenso político-social sobre o interesse das
fórmulas cooperativa, mutualista e associativa. De igual modo a opção pela noção de Sistema
visa facilitar a apreensão da realidade como um todo, numa tentativa de escapar à impressão
de que existe uma fronteira nítida de demarcação entre o mercado, a esfera política e uma
terceira esfera (Laville, Borzaga, Defourny, Evers, Lewis, Nyssens, & Pestoff, 2000). Estes
argumentos iniciam uma perspectiva analítica europeia do terceiro sistema.
A extrapolação europeia é neste sentido uma forma de alcançar a dimensão internacional
“sem perder a sua alma” (Vienney, 2000, p.39), permitindo a construção conceptual europeia
acentuar este movimento já que se mostra mais flexível nas organizações que abrange.
Globalmente e no plano discursivo comunitário o terceiro sistema revela uma reanimação das
estruturas um pouco esquecidas da economia social, associando-as á gestão política do
quotidiano.
Em síntese, a definição de terceiro sector deve pois ser entendida numa perspectiva
abrangente. Tal significa que considerando a variedade das origens, movimentos englobados e
também a diversidade das suas histórias, este é um conceito que se mostra pertinente tal
como refere Moureau, já que se define por referência a um “movimento que o anima mais do
que por referência a uma doutrina ou a critérios formais” (1982, p.8). Ergue-se assim como
uma definição “autorizada” transversalmente, já que permite situar numa acepção lata a
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realidade de uma dinâmica económica distinta e numa acepção estrita a especificidade de
cada contexto nacional. Paralelamente, esta noção pela sua actualidade afirma-se como
renovando a interpretação sobre a actuação da sociedade civil, a qual enquadra novos
movimentos associativos e práticas plurais dos seus interlocutores.

3.2. O posicionamento privilegiado do terceiro sector no cuidado aos idosos
As organizações do terceiro sector apresentam destacadas potencialidades e possuem uma
força significativa a partir das funções que desempenham no domínio dos serviços humanos e
sociais. Franco, Sokolowski, Hairel e Salamon (2005) a partir do estudo que desenvolveram,
revelam que no domínio da sociedade civil dominam as actividades de serviços, sendo os
serviços sociais mais proeminentes em Portugal do que em qualquer outro país.
Neste domínio dos serviços sociais e em particular no que respeita à provisão de cuidados
formais aos idosos, o Estado português assume a responsabilidade primeira na concepção e
viabilização de mecanismos tendentes a fomentar a cobertura de apoio aos idosos,
particularmente aos mais vulneráveis. Desta forma e através do estabelecimento de
protocolos de cooperação com as estruturas representativas do terceiro sector, tem vindo a
ser desenvolvida a rede de serviços e equipamentos sociais, contribuindo decisivamente para a
sua operacionalização o terceiro sector.
De acordo com a Carta Social identificaram-se em 2011 no Continente mais de 6 000 entidades
lucrativas e não lucrativas na rede de equipamentos e serviços na área social, representando
as entidades não lucrativas 67% destas entidades (60% possuem o estatuto de Instituição
Particular de Solidariedade Social/IPSS). Por seu lado, o sector lucrativo representou 33% da
provisão neste domínio. De igual modo se constatou que em 2011, 81% do universo de
equipamentos sociais resultou de entidades não lucrativas e 19% de entidades lucrativas.
A mesma fonte informa ainda que o conjunto de respostas direccionadas para a população
idosa compreendia mais de metade (53%) do total de respostas sociais existentes, tendo no
seu conjunto as respostas vocacionadas para os idosos correspondido em 2011 a mais 7000
respostas. Por outro lado, analisando a evolução operada entre 2000 e 2011, verificou-se um
aumento de 43% no tocante aquelas respostas, o que corresponde em termos de capacidade a
mais 76 200 novos lugares (49% de crescimento da sua capacidade).
As entidades não lucrativas provedoras de cuidados aos idosos constituem a rede solidária
proveniente do designado subsector social do terceiro sector, o qual compreende as
estruturas que gerem de forma associada o social (Reis, 2006). Agrupam-se neste sector
estruturas como as misericórdias, fundações, mutualidades, cooperativas, e outras
associações/agentes que desenvolvem as suas actividades no domínio da solidariedade social
(de promoção de equipamentos sociais, da protecção social, e do desenvolvimento
comunitário) e das políticas sociais.
No caso português, o estatuto jurídico de IPSS associa-se a grande parte das entidades do
terceiro sector acima referidas, sendo as IPSS’s proprietárias da maioria dos equipamentos
sociais existentes, as quais desempenham um papel protagonista no domínio da provisão de
respostas à população idosa (Carvalho, 2012).
Referindo-nos em particular a três modalidades de resposta que focalizam a atenção do
terceiro sector e das IPSS’s junto da população idosa, nomeadamente as respostas de Apoio
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Domiciliário, Residência e Lar de idosos e Centro de Dia, constata-se a partir da informação
oriunda da Carta Social de 2011 que a valência - Serviço de Apoio Domiciliário - constituiu a
resposta que evidenciou um maior crescimento nos últimos anos (59% entre 2000 e 2011) e
também em termos de capacidade instalada (90,8% entre 2000 e 2011), representando a taxa
de utilização deste serviço em 2011 cerca de 82,1%.
Ao nível da valência Residência e Lar de Idosos, os indicadores estatísticos revelam ter existido
um crescimento de 38% entre 2000 e 2011, exprimindo-se a taxa de utilização deste
equipamento por referência a 2011, em cerca de 94,9%. De salientar que esta foi a valência
que apresentou um maior aumento em termos de capacidade, cerca de 5%, entre 2010 e
2011, tendo vindo a mostrar-se fundamentalmente direccionada para abranger idosos com 75
e mais anos (83,8% dos utentes abrangidos em 2011), maioritariamente do sexo feminino.
A resposta Centro de Dia revelou igualmente um aumento em termos de oferta, cerca de 30%
considerando o período que medeia entre 2000 e 2011, tendo a sua taxa de ocupação sido de
68,2%, por referência a este último ano.

4. Os desafios do terceiro sector perante a função do cuidado aos idosos
Ainda que no cerne dos debates públicos recentes o apelo ao terceiro sector seja uma
constante, particularmente associado aos domínios económico, do emprego, do
desenvolvimento local, do combate à exclusão social, entre outros (Quintão, 2004),
permanecem em reflexão questões que urge debater, por forma a maximizar a função
produtiva, reguladora e mesmo distributiva que estas organizações assumem e que as
distinguem de outras práticas de actividade económica (Reis, 2006).
No âmbito da actuação do terceiro sector junto da população idosa, a discussão actual
centraliza-se em concreto em torno de algumas “dinâmicas de pressão”, as quais constituem
fundamentos de relevância que desafiam estas organizações e que reclamam à sua
reconfiguração e/ou renovação.
Por entre as múltiplas abordagens erguidas mostram-se recorrentes os discursos que
enfatizam os fracassos de desempenho dos agentes como o Estado e mercado, resultando a
partir daqui oportunidades e desafios para o terceiro sector. Partindo de Weisbrod e
Hansmann, a presença da ONL como forma institucional oportuna enquadra-se nos
pressupostos que revelam insuficiência ou ineficiência dos sectores governamental e privado
lucrativo. Neste sentido, a teoria dos bens públicos avançada por Weisbrod (1975), atribui ao
sector não lucrativo um papel central na provisão adicional destes bens, ou seja, considerando
que o nível de consumo dos bens públicos é determinado pelo governo e resulta de um
processo político, a sua quantidade em termos de oferta é estipulada pelo decisor político para
satisfazer o eleitor mediano, assegurando-lhe este o seu apoio. Contudo, subsistem
consumidores insatisfeitos pela quantidade ou variedade da provisão governamental,
justificando-se a existência da ONL como via de resposta a esta procura residual.
Complementando esta argumentação e contribuindo para clarificar a opção pela “fórmula”
não lucrativa em detrimento da opção pelo mercado, face à insuficiência da provisão de bens
públicos pelo Estado, Hansmann (1980, 1986) argumenta que o recurso á ONL acontece por
situações de fracasso de contrato e de assimetria de informação. Tal significa que, residindo o
sucesso e a eficiência da organização lucrativa na sua capacidade de maximização de lucro, tais
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resultados mostram-se comprometidos perante a existência de assimetria de informação e
perante a incapacidade para avaliar o serviço produzido. (James & Rose-Ackerman, 1986).
A abordagem de Hansmann mostra-se neste contexto particularmente significativa ao
posicionar a ONL como uma alternativa, digna de confiança, perante as ineficiências do
mercado. Como postulados, o autor enfatiza que no contexto de mercado as situações de
transacção incentivam o produtor a retirar vantagem, atendendo à informação acrescida que
este possui sobre a qualidade do produto em relação ao consumidor, mostrando-se este
impossibilitado de avaliar as características da qualidade desse produto. Neste âmbito surge
como evidente que as ONL pelo facto de estarem sujeitas ao constrangimento da não
distribuição de excedente minimizam este risco de abuso/oportunismo e inspiram a confiança
do consumidor, assumindo assim vantagens comparativas face às organizações de mercado.
A sinalização de fracassos do Estado e mercado na prestação de serviços e bens direccionados
para públicos mais específicos como é o caso da população idosa, abre espaços diversificados
de oportunidade para a actuação do terceiro sector, nomeadamente para responder a
situações associadas aos novos riscos sociais e na área da saúde. O contexto actual
reconfigurado por pressões de ordem económica e social, remete de forma inequívoca para a
necessidade de equacionar os novos desafios que atravessam a sociedade e para a
obrigatoriedade de os articular com este sector em particular, emergindo como centrais,
preocupações relacionadas com a implementação de princípios de qualidade e com a procura
de mecanismos tendentes a afirmar a sustentabilidade destas organizações, entre outras.

A qualidade traduz actualmente um tema recorrente associado à actividade produtiva
de qualquer estrutura ou organização. De uma forma unânime é apontada como um factor
interveniente na afirmação competitiva do terceiro sector, conduzindo à discussão em torno
da definição de modelos de excelência nas organizações (Moura, 1997; ISS, 2011; IPQ, 2012),
quer em termos do seu funcionamento interno quer ao nível da provisão de bens e serviços. A
este nível um dos principais desafios emerge da necessidade de tornar as organizações do
terceiro sector Top Performers (Moura, 1997), conciliando a eficácia económica a par com a
eficácia social. As tendências que elevam esta discussão argumentam que se impõe às
organizações de foro não lucrativo um caminho tendente ao seu fortalecimento competitivo, o
qual assenta na melhoria das suas respostas demonstrando eficiência e eficácia na sua
organização e funcionamento. O programa de cooperação para o desenvolvimento da
qualidade e da segurança das respostas sociais bem como os modelos de avaliação da
qualidade das respostas sociais, concebidos pelo instituto da segurança social reflectem a
preocupação pela implementação de processos de gestão da qualidade nestas entidades,
assentes no modelo de auto-avaliação das respostas. Saliente-se ainda, que o conhecimento
acerca dos modelos de excelência ou das boas práticas do terceiro sector, não está ainda
suficientemente trabalhado ou difundido, atendendo a que tradicionalmente estes modelos
eram aplicados exclusivamente a empresas do sector lucrativo.
A focalização no conceito de qualidade aplicado ao terceiro sector reenvia assim para diversas
especificações relacionadas com a liderança, planeamento e estratégia, gestão de pessoas,
parcerias e recursos, avaliação da satisfação dos stakeholders, avaliação do desempenho
organizacional (ISS, 2011), aprendizagem organizacional, orientação para o mercado (Carvalho,
2005), entre outras. Não obstante e atendendo à diferenciação destas organizações tendo por
base à sua missão e princípios de orientação, particular atenção merecem as questões da
profissionalização da oferta, distinguindo-se a este nível a importância da capacitação dos
profissionais do sector nos domínios da relação interpessoal e aquisição de qualificação
relacional (Hespanha, 2000; Quaresma & Graça, 2006). Como referem Andrade e Franco
(2007), a aposta nas competências humanas deve ser incentivada em todas as pessoas que
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trabalham na organização, independentemente do seu estatuto remuneratório. De igual
modo, a formação em gestão e governação dos dirigentes se mostra fulcral para ser possível
dar continuidade à missão destas entidades potenciando a criação de valor social.

A sustentabilidade é no quadro económico actual considerada um eixo orientador das
práticas de gestão institucional e um dos principais desafios que se coloca ao terceiro sector.
Por força das dinâmicas macro-económicas, as questões da eficiência económica, da
viabilização organizacional, da orientação para o mercado, do planeamento estratégico, entre
outras, emergem num plano cada vez mais recorrente nos discursos e práticas do terceiro
sector configurando a importância da adopção de um novo paradigma para o desenvolvimento
destas organizações. Traduz um elemento da maior evidência a constatação de que muitas
destas organizações actuam no presente num quadro de fragilização, ou seja de forte
proteccionismo ou dependência estatal, não obstante e no que respeita à actuação junto da
população idosa existem múltiplos factores que constituem constrangimentos ao terceiro
sector e que resultam como enfatiza o parecer da iniciativa sobre as consequências
económicas, sociais e organizacionais decorrentes do envelhecimento da população,
“ [da] relação entre a sustentabilidade e a oferta de serviços de qualidade; [das]
dificuldades económicas das famílias que, cada vez têm menor capacidade de efectuar
as comparticipações das respectivas respostas sociais; [dos] cortes recentes das pensões
cujo nível médio já era baixo e que obrigatoriamente têm impacto sobre o pagamento
das mensalidades; [do] aumento de despesa de exploração resultante, por exemplo, do
aumento do preço dos serviços de água e electricidade; [da] redução do número de
pessoas a procurar os lares, por dificuldades económicas; [da ] comparticipação reduzida
por parte da Segurança Social.”(Conselho Económico e Social, 2013, p. 13).

Face a este contexto, a sustentabilidade traduz um processo e não resulta apenas da alocação
financeira de recursos. Desta forma e partindo de Sousa (2012, p.8) a sustentabilidade deverá
ser equacionada numa tripla dimensão, abrangendo as dimensões relativas à viabilidade,
subsistência e complementaridade. A este nível importa elencar todo um conjunto de ameaças
e oportunidades que podem constituir o ponto de referência e a perspectiva de evolução para
uma nova dinâmica destas organizações. A perspectiva da viabilidade remetendo para os
elementos económico financeiros ou para a sustentabilidade financeira do terceiro sector,
obriga a equacionar e a repensar o seu actual modelo de financiamento onde sobressai a sua
dependência pública financeira, no que usualmente se designa pelo terceiro sector protegido
(Amaro, 2000). A par não pode ser descurada a actual configuração da velhice que reenvia
para a necessidade de compreensão da heterogeneidade dos públicos com maior idade e que
vivenciam experiências de vida cada vez mais alongadas, estando sujeitos a novos riscos como
a dependência e correspondentes gastos associados ao cuidado social e em saúde. Perante
estas ameaças, algumas das oportunidades tendentes a maximizar a viabilidade económica do
terceiro sector podem emergir de modelos alternativos de financiamento, assentes por
exemplo, na rentabilização do património; no incremento de práticas de gestão com sentido
social, no benefício da actividade do voluntariado especializado e na captação de outras fontes
de financiamento oriundas da sociedade civil e do sector empresarial (Sousa, 2012; Chau,
Soares, Fialho, & Sacadura, 2012). No leque de oportunidades a aposta em diferentes lógicas
económicas, que combinem modalidades de actuação não mercantis e mercantis pode
igualmente traduzir efeitos positivos no sentido da autonomização financeira do terceiro
sector (Reis, 2010).
Por referência ao elemento subsistência, importa posicioná-lo na lógica de existência
continuada destas organizações, ou seja, torna-se decisivo compreender o papel das
organizações do terceiro sector na resposta a públicos específicos como é o caso da população
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idosa. Tal como no passado o terceiro sector do presente mostra-se alicerçado em princípios e
orienta-se para uma missão social que é a de constante melhoria ou procura de benefícios
sociais e colectivos numa vertente inovadora e inclusiva. Desta forma, subsistir traduz um
caminho de diversificação de respostas visando responder a novas vulnerabilidades e a novas
procuras. As oportunidades que decorrem da reestruturação da oferta e da diversificação de
valências por parte do terceiro sector podem traduzir um ímpeto favorável à prossecução da
subsistência. Alguns exemplos a este nível passam por desenvolver respostas articuladas, no
sentido de que seja possível um utente beneficiar em termos de contratualização do serviço de
apoio domiciliário e que ao mesmo tempo possa usufruir de um centro de noite (Conselho
Económico e Social, 2013). De igual modo por via da reestruturação organizacional interna
poder-se-á tal como já acontece em muitas organizações, proceder ao alargamento de
respostas em termos de funcionamento, colocando por exemplo o apoio domiciliário a
funcionar em horário nocturno e estender a resposta centro de dia a um horário que inclua
períodos de férias e fins de semana.
A dinâmica de complementaridade como dimensão da sustentabilidade implica “divulgação,
colaboração com congéneres, envolvimento da sociedade civil” (Sousa, 2012, p.27), numa
atitude que requer colaboração e cooperação das várias instâncias reguladoras do social, por
forma a poderem ser minimizadas sobreposições de actividade e maximizados os elementos
distintivos ou que evidenciam um caracter mais especializado de cada organização. A
valorização do capital relacional, da partilha de conhecimento, do trabalho em rede e
exploração de sinergias estratégicas, constituem alguns dos argumentos a favor do reforço da
complementaridade de acção do terceiro sector com outras instâncias promotoras de bem
estar junto da população idosa.
Em síntese, o conhecimento de novas soluções que integrem este amplo conjunto de
preocupações poderão certamente melhor contribuir para o reforço dos factores de inclusão e
para o exercício pleno da cidadania dos idosos, nomeadamente, porque daqui emergem novas
oportunidades em termos de solvabilização financeira do terceiro sector, da prestação de
novos serviços e do envolvimento conjunto da sociedade visando uma efectiva regulação
partilhada do social.

Considerações finais
A centralidade do cuidado como prática vocacionada para a população idosa adquire toda a
pertinência no quadro das políticas sociais contemporâneas que estruturam as sociedades
avançadas.
Ainda que a tarefa de cuidar se mostre originariamente associada ao trabalho doméstico e
ocorra no espaço privado, de responsabilidade familiar, assentando em relações sociais
caracterizadas por laços de obrigação, envolvimento, compromisso, confiança e lealdade, o
redireccionamento do cuidado para a esfera pública traduz uma preocupação crescente para
os Estados de Bem Estar já que envolve o seu reconhecimento como responsabilidade
colectiva, convocando a provisão de respostas e intervenções de modo alargado e partilhado
por entre os vários agentes associados ao cuidado. Paralelamente a politização do cuidado
inscreve-se na sua afirmação como problema contemporâneo, no reconhecimento da
existência de uma crise nos cuidados e na crescente e diversificada procura por parte da
população idosa. A este nível a provisão do cuidado reflecte no presente uma natureza mista,
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onde adquire particular relevo o terceiro sector no quadro das instituições que prestam
serviços e respostas aos idosos.
Reflectindo uma realidade heterogénea e multifacetada, assente na dinâmica de organizações
como associações, misericórdias, fundações, cooperativas e mutualidades, a oferta (de
equipamentos e serviços) do terceiro sector para a população idosa ainda que fundamentada
no quadro da teoria económica (fracassos do Estado e do mercado) e social (relativização da
família, crise dos Estados de Bem Estar), não se mostra contudo isenta de condicionalismos
fruto das dinâmicas societais, demográficas e económicas que atravessam as sociedades em
geral. Os discursos que apelam transversalmente a uma cultura de exigência, racionalismo e
excelência nos serviços prestados aos cidadãos coloca-se com particular acuidade na
actividade que é desenvolvida junto dos idosos. Esta recorrência que transporta o imperativo
da qualidade e da sustentabilidade organizacional impõe mudanças na condução ou
governação destas organizações, por forma a ser possível dar continuidade à sua actividade
meritória na esfera do cuidado aos idosos.

Bibliografia
Amaro, R. (2000). A inserção económica de populações desfavorecidas, factor de cidadania. Sociedade e
Trabalho, 8/9, 33-40.
Andrade, A. & Franco, R. (2007). Economia do conhecimento e organizações não lucrativas. Porto:
Sociedade Portuguesa de Inovação.
Andreotti, A., Garcia, S., Gomez, A., Hespanha, P., Kazepov, Y., & Mingione, E. (2001). Does a southern
european model exist ? Journal of European Area Studies, 9 (1), 43-61.
Archambault, E. (1996). Le secteur sans but lucratif – Associations et fondations en France. Paris: Ed.
Economica.
Barros, C. (1997). O sector não-lucrativo: Uma análise da literatura. In C. P. Barros & J. Santos (Eds.), As
instituições não-lucrativas e a acção social em Portugal (pp. 13-30). Lisboa: Editora Vulgata.
Billis, D. & Glennerster, H. (1998). Human services and the voluntary sector: Towards a theory of
comparative advantage. Journal of Social Policy, 27, 79-98.
Carvalho, J. (2005). Organizações não lucrativas: Aprendizagem organizacional, orientação para o
mercado, planeamento estratégico e desempenho. Lisboa: Edições Sílabo.
Carvalho, M. I. (2009). Modelos de política de cuidados na velhice em Portugal e em alguns países
europeus. Revista Kairós Gerontologia, São Paulo, 12 (2), 119-133.
Carvalho, M. I. (2012). Envelhecimento e cuidados domiciliários em instituições de solidariedade social.
Lisboa: Coisas de Ler.
Conselho Económico e Social (2013). Parecer de iniciativa sobre as consequências económicas, sociais e
organizacionais decorrentes do envelhecimento da população. CES Portugal.
Chau, F., Soares, C., Fialho, J., & Sacadura, M. (2012). O envelhecimento da população: Dependência,
ativação e qualidade. Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão
Portuguesa/FCH/Universidade Católica Portuguesa.

35

Gerontologia Social: Perspetivas de Análise e Intervenção

CIRIEC (2000). As empresas e organizações do Terceiro Sistema – Um desafio estratégico para o
emprego. Lisboa : Inscoop (tradução portuguesa).
Chevallier, J., Rangeon, F., Dupire, P.,Lochak, D., Draï, R., Rasy, D., … Rosenberg, D. (1986). La société
civile. Paris : Presses Universitaires de France.
Daly, M. & Lewis, J. (2000). The concept of social care and the analysis of contemporary welfare states.
British Journal of Sociology, 51(2), 281-298.
Dannefer, D., Stein, P., Siders, R., & Patterson, R. (2008). Is that all there is ? The concept of care and the
dialectic of critique. Journal of Aging Studies, 22, 101-108.
Estêvão, J. (1997). Causas micro e macroeconómicas do crescimento do Terceiro Sector. As instituições
não-lucrativas e a acção social em Portugal. Lisboa: Editora Vulgata.
Fernandes, A. A. (2001). Velhice, solidariedades familiares e política social: Itinerário de pesquisa em
torno do aumento da esperança de vida. Sociologia, Problemas e Práticas, 36, 39-52.
Finch, J. & Groves, D. (Eds.) (1983). A labour of love, women, work and caring. London: Routledge&
Kegan Paul Plc.
Fine, M. (2005). Individualization, risk and the body: Sociology and care. Journal of Sociology, 41(3), 247266.
Franco, R., Sokolowski, S., Hairel, E., & Salamon, L. (2005). O sector não lucrativo português numa
perspectiva comparada. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa.

_______

Glenn, E. (2000). Creating a caring society. Contemporary Sociology, 29(1), 84-94.
Gomes, M. & Mata, A. (2012). A família provedora de cuidados ao idoso dependente. In F. Pereira (Ed.),
Teoria e prática da gerontologia, Um guia para cuidadores de idosos (pp. 163-188). Viseu: PsicoSoma.
Graham, H. (1983). Caring: a labour of love. In J. Finch & D. Groves (Eds). A labour of love, women, work
and caring (pp. 13-30). London: Routledge & Kegan Paul Plc.
Hespanha, P. (2000). Entre o Estado e o Mercado. As fragilidades das instituições de protecção social em
Portugal. ed. 1. Coimbra: Quarteto.
Hansmann, H. (1980). The role of nonprofit enterprise. The Yale Law Journal, 80(5), 835-910.
INE (2012). Censos 2011 resultados definitivos – Portugal. Lisboa: INE.
Hansmann, H. (1986). The role of nonprofit institutions. In S. Rose-Ackerman (Ed.), The economics of
nonprofit institutions (pp. 57-89). Oxford University Press.
INE & CASES (2013). Conta satélite da economia social 2010. Lisboa: INE.
IPQ (2012). Manual de candidatura, prémio de excelência, sistema português de qualidade. Lisboa: IPQ.
ISS. (2011). Modelo de avaliação da qualidade – lar residencial. Lisboa: ISS.
James, E. & Rose–Ackerman, S. (1986). The non profit enterprise in market economics. United Kingdom:
Harwood Academic Publishers.
Laville, J-L., Borzaga, C., Defourny, J., Evers, A., Lewis, J., Nyssens, M., & Pestoff, V. (2000). Terceiro
sistema: Uma definição europeia. As empresas e organizações do Terceiro Sistema – Um desafio
estratégico para o emprego (pp. 185-228). Lisboa: Inscoop.
36

O Terceiro Sector na Política de Cuidados aos Idosos em Portugal

Leira, A. & Saraceno, C. (2006). Care: Actors, relationships, contexts. Sosiologi I Dag, Argang, 36(3), 7-34.
Leite, J. (1994). Enquadramento histórico-social do movimento cooperativo. Lisboa: Inscoop.
Lowenstein, A. (1996). Global ageing and challenges to families. In M. L. Johnson (Ed.), The Cambridge
Handbook of age and ageing (pp. 403-410). Cambridge: Cambridge University Press.
Lynch, K. (2009). Affective equality: Who cares&quest. Development, 52 (3), pp.410-415.
Mafra, S. (2011). A tarefa do cuidar e as expectativas sociais diante de um envelhecimento demográfico:
A importância de ressignificar o papel da família. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 14(2),
353-363.
Monzón Campos, J. (1997). Contributions of the social economy to the general interest. Annals of Public
and Cooperative Economics, 68(3), 397-408.
Moreau, J. (1982). Essai sur une politique de l’economie sociale. Paris: CIEM.
Moura, E. (1997). Modelos de gestão de organizações não-lucrativas baseados no modelo de
autodiagnóstico. In C. Barros & J. Gomes Santos (Eds.), As instituições não-Lucrativas e a acção social em
Portugal (pp. 211-228). Lisboa: Editora Vulgata.
MSSS. (2011). Carta social. Gabinete de Estratégia e Planeamento. Lisboa: MSSS.
Naldini, M. & Jurado, T. (2009). Families, markets and welfare states: The southern european model. In
Seventh ESPANET Conference. Urbino, Italy, September (pp. 1-32).
Pereira, F. (2012). Sistemas de apoio aos idosos em Portugal. In F. Pereira (Ed.), Teoria e prática da
gerontologia. Um guia para cuidadores de idosos (pp. 119-128). Viseu: PsicoSoma.
Palomo, M. (2009). El care, un debate abierto: de las políticas de tempos al social care. Questiones de
género de la igualdad y la diferencia, 4, 325-355.
Parodi, M. (1984). Tiers secteur, économie sociale et crise. RECMA, 12, 101-104.
Quaresma, M. L. (2008). Questões do envelhecimento nas sociedades contemporâneas. Revista Kairós
Gerontologia, São Paulo, 11(2), 21-47.
Quaresma, M. & Graça, S.(2006). A evolução das aspirações e necessidades da população envelhecida.
Novas perspectivas de actuação e intervenção. Cadernos Sociedade e Trabalho, VII, 179-198.
Quintão, C. (2004). Empreendedorismo social e oportunidades de construção do próprio emprego.
Seminário Trabalho Social e Mercado de Emprego, Porto, Universidade Fernando Pessoa, FCHS, 28 de
Abril.
Reinón, M. (2012). Los “cuidados informales” de larga duración en el marco de la construcción
edeológica, societal y de género de los “servicios sociales” de cuidados. Cuadernos de Relaciones
Laborales, 30 (1), 185-210.
Reis, H. (2006). A economia social face às questões do emprego: a função reguladora do terceiro sector
no domínio da política económica e social. Coimbra: Fundação Bissaya Barreto.
Reis, H. (2010). Para uma afirmação competitiva das misericórdias: Dinâmicas e percursos conducentes
à autonomização e sustentabilidade organizacional. Actas do IX Congresso Nacional das Misericórdias –
Modernização e Inovação – Funchal, pp. 285-298.

37

Gerontologia Social: Perspetivas de Análise e Intervenção

Rosanvallon, P. (1995). La nouvelle question sociale. Paris : Éditions du Seuil.
Ruddick, S. (1998). Care as labor and relationship. In J. Haber & M. Halfon (Eds), Norms and values:
Essays on the work of Virginia Held (pp. 3-25). NY: Rowman & Littlefield Plc.
Salamon, L. & Anheier, H. (1996). The emerging nonprofit sector: an overview. Manchester: Manchester
University Press.
Sousa, S. et al (2012). As instituições particulares de solidariedade social num contexto de crise
económica. IPI Consulting Network Editorial.
Weisbrod, B. (1975). Towards a theory of the voluntary nonprofit sector in a three-sector economy. In E.
Phelps (Ed), Altruism, morality and economic theory. New York: Russell Sage Foundation.
Kröger, T. (2001). Comparative research on social care: The state of art. Brussels: European Commission.
Tronto, J. (1993). Moral boundaries. A political argument for an ethic of care. London: Routledge.
Vienney, C. (2000). Qu’est-ce que l’économie sociale. RECMA, 275-276, 38-41.

38

A RELEVÂNCIA DA FORMAÇÃO EM GERONTOLOGIA SOCIAL NA
IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS EM PORTUGAL
THE RELEVANCE OF TRAINING IN SOCIAL GERONTOLOGY IN THE
IMPLEMENTATION OF SOCIAL POLICIES IN PORTUGAL

Anabela Panão Ramalho
Escola Superior de Educação de Coimbra (Portugal)
E-mail: aramalho@esec.pt

João Gois Ramalho
Instituto Superior Bissaya Barreto (Portugal), Instituto da Educação e do Trabalho (Portugal)
E-mail: joaoramalho@isbb.pt

Resumo
O fenómeno do envelhecimento da população na sociedade contemporânea Portuguesa, exige
respostas sociais à terceira idade, que face à crise económica que o Estado Social atravessa, o
impedem de cumprir em pleno o papel que a Constituição da República Portuguesa lhe confere.
Encontramo-nos perante o acréscimo dos riscos associados a um envelhecimento de grande
parte da população idosa sem qualidade de vida, que obriga a uma maior atuação do Estado
na melhoria dos seus serviços de apoio aos idosos e na melhoria das suas prestações sociais,
Estado esse, que pela crise económica que Portugal atravessa, vê-se impedido na prossecução
do interesse público, dirigido à terceira idade, ficando refém dos parceiros sociais com quem
estabeleceu as parcerias nesta área social, que obriga a que estas instituições sociais
disponham de trabalhadores com melhores qualificações profissionais.
Refletiremos ainda sobre violência doméstica a que os idosos estão sujeitos, o processo de
ingresso dos idosos nas instituições, de solidariedade social, com a desconfiança e desconforto
que sofrem pelo abandono do seu lar e raízes, agravado pela falta de sensibilidade dos seus
trabalhadores que prestam serviços aos idosos e a relevância da formação dos profissionais no
âmbito da gerontologia social, ao nível da licenciatura e mestrado, cujas saídas profissionais,
conferirão uma mais valia aos serviços prestados por estas instituições, e no despiste de
situações de violência a que os idosos estejam sujeitos, possibilitando o desencadeamento de
respostas sociais adequadas.

Palavras-chave: Gerontologia Social, Envelhecimento, Formação, Políticas Sociais
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Abstract
The phenomenon of population aging in contemporary Portuguese society requires social
responses to old age which, due to the nowadays economic crisis that the State faces, prevents
it from fully fulfilling the role conferred to it by the Portuguese Constitution.
The additional risks associated with the aging of much of the elderly population with no quality
of life requires the improvement of support services to the elderly and their social benefits
throughout a greater State intervention, which, in light of the actual economic crisis Portugal
faces, is prevented to pursue the public interest of seniors, a consequence which helds the State
hostage of social partners, which in turn requires these institutions to hold workers with better
professional qualifications. We will also further reflect on domestic violence that the elderly are
subject to, the admission process of elderly people in social support institutions, along with the
distrust and discomfort suffered by abandoning their home and roots, compounded by the lack
of sensitivity of the employees providing services to the elderly and the importance of training
professionals in the field of social gerontology, both at bachelor and master levels, whose
professional outputs confer an added value to the services provided by these institutions, and
to screen violence situations to which the elderly are subject, enabling the triggering of
appropriate social responses.

Key Words: social gerontology, aging, qualification, social policies
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As políticas sociais no Estado Democrático Social e de Direito
Com a revolução de 25 de Abril de 1974, e com a publicação da Constituição da República
Portuguesa de 1976, (CRP),o Estado português passou a ter responsabilidades acrescidas na
garantia da existência do direito dos idosos, e na consequente organização e financiamento do
sistema de segurança social, com a universalidade do direito de todos os cidadãos à protecção
social, independentemente de estarem ligados ou não a situações de emprego.
O direito dos idosos, desde 1991, que foi consagrado pelas Nações Unidas, através da
Resolução 46/91 – aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas de16/12/1991, como
«Princípios das Nações Unidas para o Idoso».
Estes «Princípios das Nações Unidas para o Idoso», são diretamente aplicados no
ordenamento jurídico Português de acordo com o Artigo 16.º.2 da Constituição da República
Portuguesa «Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem
ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do
Homem.».
Mas em Portugal após a revolução de 25 de Abril de 1974, constatamos que o sistema não
contributivo foi introduzido como direito social em 1974, beneficiando indivíduos sem recursos
para a sua subsistência, com a introdução da pensão social em Maio de 1974, de base não
contributiva, beneficiando por esta via indivíduos não inseridos no sistema de previdência
social ou de seguro social obrigatório. (Branco, 2003).
No seguimento desta política social que a CRP acolheu no seu artº 72º, o Estado português,
assumiu uma nova política social na gestão dos direitos da terceira idade, que deu origem ao
programa do I Governo Constitucional, que previa uma intervenção no campo da terceira
idade, com a promoção de uma nova política social, que consistia na manutenção do idoso no
domicílio, através da criação de centros de dia, proporcionando por esta via aos idosos a
possibilidade de se encontrarem mais integrados na comunidade. (Canotilho, 1984).
O Estado português, passou a promover cuidados e apoios em âmbitos familiares e
comunitários para evitar o isolamento dos mais idosos, e através da implementação de uma
pensão social, veio a constituir-se um benefício não contributivo que depende do nível de
rendimento do indivíduo, e dirigido a todos os cidadãos com mais de 65 anos de idade ou
pessoas inválidas que não estivessem abrangidas pelos principais benefícios contributivos ou
qualquer outra forma de proteção social. (Wall,1995).
Associadas a estas transferências financeiras diretas para os cidadãos, através da pensão
social, criada pelo DL nº 4764/80 de 13 de Outubro, o Estado através do Programa de Apoio
Integrado a Idosos, PAII, aprovado por despacho Conjunto nº 259797 DE 8 DE Agosto,
publicado no DR II série, nº 192, de 21 de Agosto de 1997, para além de integrar os projectos
de cuidados no domicilio, formação de recursos humanos, centros de apoio a dependentes,
serviço de tele alarme, passes para a terceira idade e saúde e termalismo, desenvolveu outras
políticas de apoio à terceira idade, nomeadamente a isenção de taxas moderadoras, a redução
do custo dos medicamentos e ou de exames complementares de diagnóstico, o rendimento
mínimo garantido, agora rendimento social de inserção, e ainda entre outros apoios
nomeadamente o subsídio às rendas de casa. (Carvalho, 2011).
A generalização deste sistema de apoio social dirigida aos trabalhadores e não trabalhadores,
acompanhado pelo desenvolvimento dos saberes da geriatria e da gerontologia, saberes que
se debruçaram sobre o estudo do corpo velho e sobre os aspetos psico sociais da velhice,
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determinaram o aprofundamento do estudo dos hábitos diários do idoso, as necessidades
sociais e psicológicas dos velhos.
Estes estudos científicos sobre o envelhecimento das pessoas, originaram a criação de recursos
científicos, sociais e educativos capazes de lidar com esta nova sociedade envelhecida,
transformando a velhice numa nova categoria social, surgindo assim o novo conceito de
“terceira idade”.
O que era entendido anteriormente como decadência física e invalidez, momento de descanso
e quietude do cidadão idoso, passa a significar o momento de lazer, propício à realização
pessoal do que ficou incompleto na sua juventude, à criação de novos hábitos, de lazeres, e ao
cultivo de laços afetivos e amorosos alternativos à família, desafiando os idosos para novas
aventuras/etapas na sua vida, evitando-se que percam a ligação à vida social, cultural e
politicamente ativa.
Encontramo-nos perante uma nova perspetiva do envelhecimento, apoiada pelas novas
políticas sociais e pelo entendimento que a gerontologia social veio trazer a este
envelhecimento, que apesar de estar sujeito a prejuízos físicos ou mentais para os idosos,
encontram-se ligados a patologias clínicas, para as quais há ou haverá tratamento médico,
prejuízos físicos ou mentais que para além da medicina, podem ser superados através de
políticas e programas de reinserção social do idoso, e políticas de educação e de sensibilização
da população.
Efetivamente a gerontologia social, ao criar uma nova e positiva identidade para a velhice, cuja
elaboração compreendia formas de comportamentos associados a idades e ritos de passagem
inovadores, passa a estimular a adoção de um novo estilo de vida para a terceira idade, vindose a criar novos mercados direcionados para o setor da terceira idade, pois este grupo social
passou a ter recursos financeiros, provenientes dos seus rendimentos do trabalho e também
das novas políticas sociais entretanto desenvolvidas pelos Estados.
Estas novas políticas sociais aliadas a uma melhor condição económica dos cidadãos idosos,
vieram permitir a estes cidadãos, aquando da sua passagem à situação de
reformado/aposentado, o planeamento de novas estratégias de vida, para além da sua vida
familiar, através de viagens, novos lazeres, a obtenção de novos conhecimentos técnicos e
culturais, surgindo por esta via as Universidades de Terceira Idade, das quais falaremos
adiante.
A situação de reformado/aposentado que era um marco do início da velhice, também deixou
de ser provocada por razões que só se prendem com a idade, mas igualmente com situações
como o desemprego, a reforma antecipada, a incapacidade física, situações que não se
encontram condicionadas exclusivamente pela idade dos cidadãos mas também pelas políticas
económicas e sociais, como sucede hoje em Portugal, o que traz para o setor da terceira idade,
cidadãos ainda com a plenitude das suas capacidades físicas e mentais, que aliadas a algum
poder económico, urge explorar, pelo próprio e pela sociedade.
A terceira idade/velhice, deixa assim de ser um momento limitado dos cidadãos, baseado na
quietude, no descanso e na inactividade, para ser uma nova etapa da vida, sem as limitações
atrás referidas, desejando estes cidadãos, manterem-se ativos, em estado de boa saúde
relativa e sem sofrerem discriminações.
Este novo conceito de vida deste grupo de cidadãos reformados /aposentados, vem originar a
abertura a novos espaços na economia social, que se consubstanciam no apoio a pessoas com
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disponibilidade de tempo e com disponibilidade económica para ocupar o seu tempo de
descanso, após uma vida de trabalho.
Esta perspetiva obriga-nos a pensar o envelhecimento não como um problema em si, por
algumas limitações que importa às pessoas que passam por ele, mas como a abertura de
novos mercados para a economia e como uma das maiores conquistas da humanidade,
segundo Koffi Annan (2002), quando fez um apelo à sociedade, para que se tracem políticas
ajustadas que promovam a autonomia, proporcionem o apoio e cuidados adequados, a
integração da pessoa idosa, à medida que vai envelhecendo.
Mas não poderemos deixar ao Estado e à sociedade o papel preponderante no apoio à terceira
idade, pois o papel da família na sua função terá de continuar a ser a maior fonte de apoio
físico e emocional desta população, o que vem traduzir a importância dos idosos no elo de
ligação que deve existir entre as famílias e entre gerações, a par com os amigos e vizinhos, que
constituem uma parte importante das redes de apoio social.
Em Portugal foram criadas iniciativas para a terceira idade no âmbito da saúde e lazer, onde o
Estado tem tido um papel motor na sua implementação, das quais destacamos o Programa
Saúde e Termalismo Sénior 2007 em complemento com o Programa de Apoio Integrado a
Idosos-PAII, e pelo Programa Passaporte Idade de Ouro, todos programas que vêm estabelecer
condições especiais para os cidadãos detentores de mais de 55 anos de idade. (Ministério do
Trabalho, 2009).
Para este novo conceito de envelhecimento, que passa a fazer parte natural do ciclo da vida, e
não um problema, o Estado tem um papel importante no que respeita ao apoio que deverá ser
dado na terceira idade, de modo a permitir aos idosos viverem de forma saudável e autónoma
o mais tempo possível.
Este desiderato, vem implicar para além de uma mudança de atitude e comportamentos da
sociedade, o comprometimento das instituições públicas e privadas de ensino, na formação de
profissionais da saúde e de outros campos de intervenção social, nomeadamente na área da
gerontologia social, de modo a adequarem-se convenientemente os serviços de saúde e de
apoio social a estas novas realidades sociais e familiares que acompanham o envelhecimento,
com técnicos qualificados, permitindo que os cidadãos idosos, tenham cada vez mais
autonomia e independência, e que consigam viver o maior tempo de serviço de modo
independente no seu meio habitual de vida.
Estes objetivos tornam-se desafios enormes para toda a coletividade, aqui representada pelos
serviços de saúde, de segurança social e de ensino.

Os Serviços Sociais e de Saúde na perspetiva do idoso
Os serviços de saúde, através do Programa Nacional para a Saúde das Pessoas Idosas, criado
por Despacho Ministerial de 08-06-2004, para além de promoverem a saúde e os cuidados de
prevenção, vêm permitir o aumento da longevidade e a melhoria da saúde, e a consequente
qualidade de vida dos cidadãos idosos, programa baseado na experiência de outro programa,
já em execução, o Programa de Apoio Integrado a Idosos, PAII. (Despacho Ministerial, 2004).
No âmbito de intervenção do Ministério responsável pela Segurança Social, efectuaremos uma
breve abordagem das respostas sociais do Estado, à população idosa, que tinham por base a
sua institucionalização em instituições que se denominavam asilos, promovendo o Estado nas
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décadas de 50/60 a melhoria das condições de vida dos idosos nestas instituições, passando
então a denominarem-se lares de terceira idade.
Surgiram posteriormente na década de 70, as primeiras valências de Centros de Dia, que
consistem em equipamentos abertos, efectuando a ponte entre o domicílio dos utentes e o
internamento, contribuindo para a manutenção dos idosos no seu meio sócio familiar.
Surgem ainda os Centros de Convívio, vocacionados para a animação e lazer dos idosos,
trabalhando com utentes quase sem qualquer grau de dependência.
Na década de 80, é implementado um novo serviço de apoio a idosos, o Serviço de Apoio
Domiciliário, (SAD), criado e regulamentado no seu funcionamento, por Despacho nº 62/99,
publicado no DR nº 264 de 12 de Novembro de 1999, valência que na década de 90 foi
alargada ao domínio da saúde, originando o Apoio Domiciliário Integrado, (ADI).
Com base neste serviço (SAD), e tendo o mesmo público alvo, pessoas com dependência, foi
criada uma nova resposta social através da Unidade de Apoio Integrado, (UAI), dirigida às
pessoas com dependência que não possam ser apoiadas no seu domicílio, mas que não
careçam de cuidados clínicos em internamento hospitalar. (Ministério do Trabalho, 2009).
Estas respostas das redes sociais de serviços e equipamentos, têm a dupla função de
complementar ou substituir a família, na prestação das necessidades diária do idoso, que
levará ao ingresso dos mesmos nos lares, quando a incapacidade temporária ou definitiva do
idoso, perante a impossibilidade da família lhe garantir o apoio necessário à sua manutenção
na sua residência.
Mas a sua integração nestas estruturas sociais, a maior parte das vezes motivada pela sua
perda de autonomia de vida, e consequente impossibilidade de se manterem nas suas
habitações, torna-se bastante complicada devido ao sentimento de perda e saudade destes
espaços, do convívio, com os familiares, amigos e vizinhos, pela obrigatoriedade de partilha
dos espaços em comum nas instituições sociais, nomeadamente o quarto de dormir, a
televisão, instalações sanitárias, etc.
Mas podemos não estar somente perante situações de perda, porque o idoso pode também
passar de uma situação de isolamento a que estava circunscrito na sua habitação, para uma
situação oposta de convívio, por vezes forçado, entenda-se, mas também poderão beneficiar
de outros apoios, no que concerne ao cuidado da sua imagem, da saúde, que certamente
equilibrarão os fatores negativos que referimos aquando do seu ingresso na instituição.
O fenómeno do envelhecimento da população a que assistimos mundialmente, encontra-se
agravado no caso português, pelo acréscimo da percentagem de idosos, menor percentagem
de população activa no ano de 2050, segundo dados do INE, e pelo decréscimo do índice de
natalidade.
Estes factos, levaram o Estado português a publicar o DL nº 101/2006 de 6 de Junho, através
do qual foi criada a Rede Nacional de Cuidados Integrados de Saúde a Idosos,
(RNCCI),decorrente do aumento da prevalência de pessoas com doenças crónicas
incapacitantes, fundamentada em factos constatados na avaliações efetuadas aos anteriores
programas em execução, de acordo com a exposição de motivos constante neste diploma, «O
aumento da esperança média de vida, que se tem verificado em paralelo, espelha a melhoria
do nível de saúde dos Portugueses nos últimos 40 anos. Apesar de tal sucesso, verificam-se
carências ao nível dos cuidados de longa duração e paliativos, decorrentes do aumento da
prevalência de pessoas com doenças crónicas incapacitantes. Estão, assim, a surgir novas
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necessidades de saúde e sociais, que requerem respostas novas e diversificadas que venham a
satisfazer o incremento esperado da procura por parte de pessoas idosas com dependência
funcional, de doentes com patologia crónica múltipla e de pessoas com doença incurável em
estado avançado e em fase final de vida».
Esta rede de apoio a idosos, é tutelada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da
Solidariedade Social, e é constituída pelo conjunto de instituições públicas e privadas que
prestam cuidados continuados tanto no local da residência do utente como em instalações
próprias.
Esta Rede de Cuidados Continuados pretende intervir na área da saúde e apoio social, visando
a recuperação global da pessoa necessitada de apoio de saúde e ou social, pela promoção da
sua autonomia e pela superação da sua dependência, integrando-o na atividade da sua vida
diária. (Ministério do Trabalho, 2009).

O Ensino Superior e a Gerontologia Social
O Ensino Superior Público e Privado em Portugal, consciente do envelhecimento populacional
e do mercado de trabalho criado com a nova classe social da “Terceira Idade”, verificou da
necessidade de criação de estudos superiores de modo a habilitarem os prestadores de
serviços da área de serviço social, quer públicos quer privados, originando o aparecimento de
Licenciaturas e Mestrados na área da Gerontologia Social, com vista à formação de Técnicos
Superiores de Intervenção Comunitária no domínio da Gerontologia Social e Educativa em
instituições mais vocacionadas para a prestação de serviços no âmbito da intervenção
comunitária, nomeadamente nas Instituições de Solidariedade Social, Programas Autárquicos e
Programas Nacionais como a Rede Social, desenvolvendo actividades e projectos de índole
cultural, educativa e de inclusão social.
Com a entrada no mercado de trabalho destes Técnicos Superiores, enquanto membros de
uma equipa multidisciplinar, que avalia, intervém e estuda cientificamente o fenómeno social
do envelhecimento humano, bem como a promoção e o desenvolvimento de actividades no
sentido da prevenção dos fenómenos sociais e pessoais promotores de situações de
vulnerabilidade social associados ao envelhecimento, actuam ainda no âmbito da definição de
políticas sociais, educativas e de saúde, de programas estatais, comunitários e territoriais.
Em Portugal, estas equipas multidisciplinares terão o seu espaço de intervenção na Rede
Social e Programas de Luta Contra a Pobreza e Contra a Exclusão Social, sob a égide do
princípio de intervenção “envelhecimento ativo”, enquadrando-se esta actividade plenamente
no cumprimento das orientações para o ano de 2012, do Parlamento Europeu sobre o Ano
Europeu de Envelhecimento Ativo e Solidariedade entre Gerações 2012.(ESEC, 2011).
Com o Ano Europeu de Envelhecimento Ativo, visa-se chamar a atenção dos cidadãos para a
importância do contributo dos idosos para a sociedade e incentivar os responsáveis políticos e
todas partes interessadas a tomarem medidas políticas e sociais, para serem criadas as
condições necessárias ao envelhecimento ativo e ao reforço da solidariedade entre as
gerações.
«Mas que medidas estarão consignadas neste projeto da União Europeia para o idoso no seu
envelhecimento ativo durante o ano de 2012?
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Dar às pessoas idosas a possibilidade de participarem plenamente na sociedade, fomentar as
oportunidades de trabalho para os idosos, permitir que os adultos mais velhos contribuam
ativamente através do voluntariado (por exemplo, como prestadores de cuidados a
familiares),permitir que as pessoas idosas vivam autonomamente graças à adaptação das
habitações, das infraestruturas, das tecnologias da informação e dos transportes.» (Decisão
N.º 940/2011/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 14 de Setembro de 2011).
Considerando as realidades sociais e económicas dos espaços em que estes Técnicos
Superiores irão desenvolver a sua actividade profissional de prestadores de serviços na área
social, deverão promover o desenvolvimento social, cultural e educativo de comunidades
através de metodologias de ação inovadoras, ativas e participativas, centradas nas
características ecológicas locais, no sentido da redução de estigmas sociais e dos fenómenos
de discriminação associados ao envelhecimento.
Através dos seus conhecimentos, estes técnicos deverão desenvolver programas de animação
sociocultural direcionados para a população sénior, tendo presente os objetivos da animação
de idosos dos quais destacamos os seguintes:
Promover a inovação e novas descobertas; proporcionar uma vida mais harmoniosa, atrativa e
dinâmica com a participação e envolvimento do idoso; motivar para que continue ativo,
participativo, solidário e útil no meio social; rentabilizar os serviços e recursos comunitários
para melhorar a qualidade de vida do idoso; favorecer um envelhecimento normal frente a um
envelhecimento patológico; valorizar e desenvolver competências, saberes, experiências,
aumentando a sua realização pessoal; promover o ânimo para que se afirme como um cidadão
com todos os direitos e presente na vida social; incrementar a ocupação adequada do tempo
livre; melhorar a sua saúde e qualidade de vida; estabelecer um vínculo entre o passado,
presente e o futuro e combater o stress. (Jacobs, 2007)
Com a sua intervenção nestas áreas, obteremos o aumento da qualidade de vida da Pessoa
Idosa, através de ações comunitárias de natureza social, educativa e cultural, utilizando a
diversidade de instrumentos e técnicas de investigação e de ação para o desenvolvimento de
projetos e ações gerontológicas ao nível organizacional e de relacionamento com a
comunidade.
Deverão estes Técnicos Superiores encontrarem-se preparados para a construção e direção de
organizações que promoverão a participação social da pessoa idosa e o seu envelhecimento
ativo e bem sucedido, o que garantirá que o apoio social a idosos será promovido por
prestadores de serviço tecnicamente habilitados para tal, pelas Instituições de Ensino Superior
Públicas e Privadas, Universidades e Escolas Politécnicas.
Esta formação de nível superior, garantir-nos à, que no presente e no futuro, a terceira idade
não irá ser momento de descanso e quietude do cidadão idoso, mas sim o momento de lazer,
propício à realização pessoal do que ficou incompleto na sua juventude, à criação de novos
hábitos, de lazeres, e ao desenvolvimento de laços afetivos e amorosos alternativos à família.
As Universidades de Terceira Idade
Para além das respostas na área da saúde e do apoio social aos idosos, através de estruturas
de saúde e sociais, quer públicas, quer privadas, deparamos com o aparecimento na Europa,
das Universidades de Terceira Idade, nomeadamente em França no ano de 1973, como
resposta da sociedade com vista à criação e dinamização de actividades culturais, educacionais

46

A Relevância da Formação em Gerontologia Social

e de convívio para uma formação ao longo da vida em regime não formal, para um grupo
etário, os seniores.
Estas Universidades pretenderam criar espaços, onde os mais velhos, especialmente os que
passaram à situação de reformados/aposentados, se sintam integrados num espaço social que
os vai obrigar a participar na sociedade, que lhes trará mais conhecimentos no que respeita
aos direitos e oportunidades que existem na sociedade para o seu grupo etário, promovendo
por esta via, para além do projeto formativo, um projeto social e de saúde, contribuindo-se
para uma melhoria da qualidade de vida dos seniores e prevenindo o seu isolamento e
exclusão social.
A primeira Universidade de Terceira Idade criada em Portugal, foi no ano de 1976, com a
Universidade de Terceira Idade de Lisboa-UTIL, seguida pela criação de mais universidades
pelos próprios utilizadores e pela comunidade, Misericórdias, Instituições Particulares de
Solidariedade Social, verificando-se que o Estado português não tem tido qualquer intervenção
na sua constituição, apesar de termos constatado a existência de parcerias entre
Universidades de Terceira Idade e algumas Instituições de Ensino Superior Público, ao
contrário do que sucede no ensino superior universitário e politécnico, onde o Estado tem um
papel preponderante na sua fundação e funcionamento, promovendo estas Universidades de
Terceira Idade os seus serviços de ensino, maioritariamente com docentes em regime de
voluntariado.(Luis, 2005).
As Universidades de Terceira Idade, desenvolvem para além do ensino, atividades paralelas,
tais como o teatro, jograis, canto, cerâmica, rendas e bordados, música, etc. permitindo-lhes
ter uma grande flexibilidade dos seus projetos e conceitos, que os tornam facilmente
adaptáveis aos diferentes locais e públicos a que se dirigem, por se encontrarem fora do
sistema de ensino público.
Apesar de todo o seu papel positivo na integração e valorização do idoso, ao promover a sua
participação na vida social e cultural, com a ocupação dos seus tempos livres e consequente
combate ao isolamento, solidão e exclusão social, estas instituições por vezes são apelidadas
de elitistas por serem predominantemente frequentadas por idosos com estatuto sócioeconómico médio e elevado, e porque a sua população é colocada em contacto com pessoas
da mesma idade, não se promovendo por esta via o contacto inter geracional que deverá
existir entre as diversas gerações. (Pinto, 2003).
Apesar destas críticas, não podemos deixar de afirmar como fizemos anteriormente, que as
Universidades Sénior promovem a integração e valorização do idoso em espaços de ensino e
lúdicos, com o acréscimo de um conjunto de conhecimentos que lhes permitem exercer
melhor os seus direitos em simultâneo com a sua integração social.

O Envelhecimento e a violência sobre os idosos
Segundo as estatísticas vindas a público e veiculadas pelas forças de segurança portuguesas,
constatamos que o fenómeno da violência contra as pessoas idosas tem registado aumentos
significativos de participações, que poderão ser motivadas, por uma maior consciencialização
da sociedade na defesa dos direitos do idoso, pelo aumento desta faixa etária, ou então por
um acréscimo dos serviços de controlo por parte das instituições públicas da área social.
De acordo com informação proveniente do programa INOVAR, no seguimento da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 35/2002, as entidades integradas naquele programa, PSP e GNR,
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desde o momento em que estas entidades começaram a recolher dados sistemáticos sobre a
violência doméstica, este fenómeno tem vindo a registar uma tendência crescente. Importa
salientar que estes dados apenas nos permitem alguma visibilidade sobre este fenómeno, pois
ainda estamos longe do seu conhecimento real, se é que isso algum dia poderá acontecer, pois
trata-se de situações desenvolvidas em espaços domésticos.
Num primeiro plano, esta problemática de aumento de violência sobre o idoso, relaciona-se
com a condição do idoso na sociedade contemporânea, onde a experiência e cultura dos mais
velhos deixou de ser valorizada, pois a família tradicional deixou de existir com a sua
deslocalização motivada pela procura de postos de trabalho em zonas mais industrializadas,
deixando os idosos de serem a referência dos valores da família e portanto de terem a
importância que tinham na transmissão da tradição e dos valores morais existentes na família.
O processo de violência contra o idoso, não se confina aos espancamentos, torturas, privações
e aprisionamento, mas para além destas existem muitas outras situações de violência que são
complexas, de difícil diagnóstico e prevenção, pois os agressores mais frequentes dos idosos
são os seus cuidadores, muitas vezes, familiares próximos, sendo na grande maioria dos casos
o agressor o cônjuge ou os seus próprios filhos.(Isabel Dias, 2005).
O idoso que se encontra dependente, quer de familiares, amigos ou de instituições, pode estar
sujeito a maus tratos psicológicos e abusos físicos, negligência por abandono, negligência
medicamentosa ou de cuidados de saúde, abuso sexual, abuso material e financeiro, privação
e violação de direitos humanos.
Os maus-tratos contra os idosos praticados pela família e pelos cuidadores são muitas vezes
agravados pela falta de preparação, e pouca sensibilização da sociedade para estes problemas
que surgem com a velhice.
Quanto maior for o índice de dependência do idoso e a sua precariedade social, mais provável
é ocorrerem situações de maus-tratos.
Não deveremos relevar, que existem muitas instituições que prestam serviços na área social
não legalizadas, e por vezes até com algumas legalizadas, onde não são raras as situações em
que se verifica um completo desrespeito pela dignidade do idoso mais dependente, sobretudo
no que concerne à satisfação de necessidades fisiológicas básicas, cuidados primários de saúde
e higiene, pelo seu abandono, pela desqualificação da sua personalidade e experiência, pela
sua infantilização, por não lhe ser permitido o uso do direito de ser ouvido, pela negação de
um espaço físico onde se possa sentir seguro, ou pela sua interdição para a administração dos
seus próprios bens. Tudo isto, são formas comuns de violência contra os idosos, muitas das
vezes exercida pela família no próprio espaço familiar onde sempre viveu.
Todas estas situações de abandono, negligência e maus tratos do idoso, só poderão ser
corrigidas, quanto maior for o conhecimento no que concerne aos cuidados que o idoso
carece, por parte dos familiares que cuidam dos seus idosos, conhecimento adquirido através
de formação ministrada por pessoal competente, pelos cuidadores e por forças policiais
devidamente habilitados para detetar estas situações, de modo a obter as soluções adequadas
para caso a caso, verificando-se mais uma vez a necessidade dos estabelecimentos de ensino
prepararem técnicos com as competências adequadas para o efeito, competências
complementadas com o alargamento do espaço de intervenção social, com o desenvolvimento
de respostas especializadas e ainda com a formação continua de técnicos neste domínio.
O problema da violência contra os idosos é um problema que deve ser assumido por todos os
membros da sociedade, de acordo com os «Princípios das Nações Unidas para o Idoso
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aprovados pela Resolução 46/91 – Aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas
16/12/1991» e não ser encarado como um problema exclusivo do idoso.
É necessário que a sociedade revalorize o papel do idoso na vida social, familiar, económica e
política, e crie oportunidades para que se utilizem as suas capacidades em atividades que
dignifiquem a sua existência, de modo a respeitarmos a sua individualidade, não os tratar
como doentes ou incapazes, oferecer cuidados específicos para a sua faixa etária, preservar a
sua independência e autonomia, e ajudar a desenvolver as suas aptidões.

Concluindo
Apesar das políticas sociais em Portugal terem dado respostas sociais ao aumento do grupo de
pessoas idosas, através de programas dirigidos diretamente para as mesmas, e de as pensões
de reforma se encontrarem indexadas à inflação, estas medidas vieram permitir a inclusão
destes indivíduos na sociedade, mas não podemos deixar de ter em atenção as pessoas idosas
mais frágeis em termos de dependência física e económica, nomeadamente as que vivem das
pensões sociais mínimas, que são extremamente baixas, 254 euros, sendo estas que
necessitam de melhores e mais respostas sociais. (Segurança Social, 2011)
Estes problemas inerentes à terceira idade, sempre presentes no nosso quotidiano, devem
obrigar o Estado a criar políticas que promovam a sua participação social através de serviços
prestadores de cuidados e de redes sociais complementares, permitindo a efetivação das suas
necessidades humanas.
Assim se permitirá a estes cidadãos, o exercício da cidadania, o que vai conduzir a uma
sociedade mais atuante na valorização da condição de velhice que inexoravelmente todos a
atravessaremos, dando-se cumprimento à Resolução 46/91 aprovada pelas Nações Unidas no
que respeita ao direito dos idosos e da resolução do Parlamento Europeu ao determinar que o
ano de 2012 será o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre Gerações
2012.
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Resumo
O processo de envelhecimento caracteriza-se por ser contínuo, irreversível e universal,
implicando a ocorrência de várias alterações no organismo que se repercutem em dimensões
diversas do desenvolvimento humano. Não obstante a sua universalidade, existem todavia
várias formas de envelhecer, associadas tanto à variabilidade das características dos
indivíduos, como ao contexto sociocultural. Neste sentido, envelhecer relaciona-se não só com
as alterações biológicas e psicológicas, mas também com os padrões sociais dominantes e a
forma como as sociedades perspetivam o envelhecimento. O objetivo deste texto é apresentar
um corpo empírico que evidencia uma noção essencialmente negativa da velhice traçada em
termos sociais e culturais, contrapondo a esta visão as principais bases teóricas e empíricas no
âmbito da promoção do desenvolvimento e envelhecimento bem-sucedido em pessoas idosas.
A emergência desta perspetiva positiva e desenvolvimental permite reforçar o princípio da
plasticidade dos processos de envelhecimento e desmistificar muitos dos mitos que associam a
velhice a um processo patológico. As bases conceptuais e empíricas subjacentes ao
desenvolvimento no envelhecimento são apresentadas neste artigo, discutindo-se igualmente
as implicações desta perspetiva para o desenho de intervenções em diversos níveis, dirigidas
quer aos indivíduos, quer aos contextos a que estes pertencem.
Palavras-chave: imagens; velhice; envelhecimento; desenvolvimento; envelhecimento bemsucedido
Abstract
Aging is a continuous, irreversible and universal process, carrying important changes that
impact several dimensions of human development. Despite its universality, there are however
various forms of aging, associated both to the variability of individual characteristics and to the
sociocultural context. In this sense, aging is related not only to the biological and psychological
changes at the individual level, but also to the prevailing social standards and the way societies
perceive aging. The aim of this paper is to present empirical evidence which emphasizes an
essentially negative notion of old age drawn in social and cultural terms, opposing this view
with the main theoretical and empirical bases of successful aging and development promoting
in older people. The emergence of this positive developmental perspective reinforces the
principle of plasticity of the aging process and exposes many of the myths that associate old
age to a pathological process. The conceptual and empirical bases underlying development in
aging are presented in this article, while also discussing its implications for the design of
interventions at different levels, whether directed to individuals or to their context.
Keywords: images; old age; aging; development; successful aging
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Introdução
Os estudos demográficos têm apresentado o envelhecimento populacional como um dos mais
importantes fenómenos do século XXI. Aliás, se o século XX foi o século do crescimento
demográfico, o século XXI será o século do envelhecimento demográfico (Nazareth, 2009).
Com efeito, o progresso científico e tecnológico, a par do aumento de esperança de vida e de
uma acentuada diminuição da natalidade, têm contribuído significativamente para o aumento
da faixa populacional idosa. Um fenómeno que afeta, de diferentes formas, todos os países.
Todavia, os desafios que se colocam à sociedade atual ultrapassam uma dimensão meramente
demográfica, alargando-se às diferentes formas de organização social, cultural, económica e
política. As mudanças recentes (e futuras) do perfil populacional significam, antes de mais,
uma mudança cultural que terá que ocorrer nas próximas décadas: viver e envelhecer neste
século terá como fundamental desafio a necessidade de mudar os pressupostos sobre o que é
ser “velho”, reconstruindo significações sociais partilhadas e inovando noções e perspetivas
existentes, com vista à construção de uma nova identidade do idoso. Nesta reelaboração está
patente uma ampla face psicossocial, demarcando a idade como uma “variável biológica
socialmente manipulada e manipulável” (Bordieu, 2004, p. 145), que, embora não ignorando
os fatores biológicos do envelhecimento, considera a modulação de fatores psicossociais neste
processo e alerta para a complexidade da velhice enquanto construção social
multidimensional. Neste contexto geral, a intensidade do envelhecimento populacional tem
despoletado a necessidade inegável de estudar o processo de envelhecimento, procurando
compreendê-lo de forma integral e nas suas múltiplas dimensões. É neste movimento que o
idoso se tem tornado no centro de um corpo crescente de investigações nacionais e
internacionais, em várias áreas da ciência, e que se tem vindo a assistir ao avolumar de duas
correntes de investigação, nomeadamente na psicologia: por um lado, uma que, assumindo
velhice como uma construção sócio-histórica, explora o modo como esta tem sido encarada na
perspetiva “leiga” de senso comum, procurando destacar as imagens e mitos mais
comummente associados à velhice e ao envelhecimento; por outro, uma que, inspirada por
uma compreensão contextualista do desenvolvimento, procura desenvolver teorias científicas
para explicar o modo como o desenvolvimento se faz no decurso da vida humana. Serão estas
duas perspetivas de estudo que procuraremos explicitar de forma breve ao longo do presente
artigo, procurando ainda salientar de que modo estas se articulam.

1. Os mitos: Imagens acerca da velhice e do envelhecimento
As modificações na configuração das pirâmides etárias tem vindo a introduzir “novos
problemas e novas perplexidades a que os cientistas, decisores políticos e cidadãos comuns
procuram respostas consensuais” (Jesuíno, 2012, p. 56). Neste contexto geral, a investigação
tem vindo a produzir um conjunto de estudos que procuram explorar os conteúdos e
estruturas de conhecimento social debatidas e partilhadas, e dos quais emergem imagens da
velhice que salientam a sua multidimensionalidade e a impossibilidade de a perceber de uma
forma homogénea e unívoca. Efetivamente, uma constante na história do Ocidente tem sido a
ambivalência relativamente à velhice, pautada pelo convívio simultâneo de polaridades
positivas e negativas acerca da velhice e do envelhecimento, e que, no essencial, refletem a
prevalência de duas perspetivas filosóficas opostas: uma positiva, assente no pressuposto que
as virtudes humanas aumentam com a idade; outra negativa e pessimista, que enfatiza a
velhice como uma doença natural (Fernández-Ballasteros, 2008; Jesuíno, 2012). Ao nível
empírico, vários são os estudos que demonstram a coexistência de elementos positivos e
negativos, destacando a ambivalência das imagens associadas à velhice e ao envelhecimento.
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Por exemplo, num estudo realizado com 102 jovens adultos e 177 octogenários suiços,
solicitados a desenvolveram uma tarefa de associação livre de ideias a partir do estímulo
indutor “velhice”, os resultados permitem perceber os aspetos fundamentais das imagens da
velhice dos dois grupos considerados (Hummel, 2001). Se, da parte dos jovens adultos, as suas
representações da velhice se traduzem, por um lado, na degradação física e na diminuição da
qualidade de vida em geral mas, por outro, numa filosofia de vida onde prevalecem as
qualidade psicológicas e morais essencialmente associadas à sabedoria, experiência de vida e
disponibilidade de escuta, estas considerações não encontram eco nas evocações divergentes
dos octagenários, que, por sua vez, salientam a velhice como parte do seu quotidiano e até
mesmo da sua própria identidade, na qual os ganhos e aspetos positivos da velhice não
adquirem senão uma expressão marginal.
Num estudo realizado em Itália com homens e mulheres de diversas idades, igualmente
convidados a associarem livremente ideias e expressões a partir do termo “envelhecimento”,
as respostas mais frequentes foram sabedoria, maturidade, doença, tristeza, solidão,
experiência, tornar-se avós, tempo para gastar, mudança e aborrecimento. Surge, portanto, a
imagem de um idoso lento, fraco, um pouco isolado, marcado porém por elementos de força,
sabedoria e experiência vivida (Gastaldi & Contarello, 2006 cit. in Contarello, Leone, &
Wachelke, 2012). O termo “sabedoria”, amplamente citado tanto por jovens como por idosos,
propõe uma imagem positiva de sapiência, equilíbrio e solidez, contrabalançada por elementos
negativos, tais como doença, aborrecimento e solidão. De uma forma geral, os resultados
indicam uma representação social do envelhecimento simultaneamente marcada por aspetos
positivos e negativos. Ainda assim, foi possível identificar algumas dicotomias, que marcam o
campo representacional do envelhecimento: potencialidade versus declínio; beleza versus
desconforto e melancolia; atividade e energia versus retiro reflexivo em si mesmo. Da análise
comparativa dos resultados em termos da idade dos participantes, verificou-se uma diferença
clara: por parte dos jovens, destaca-se uma atitude negativa perante o envelhecimento,
associado aos conceitos de velhice e doença; nos mais idosos, por sua vez, verifica-se uma
avaliação positiva do envelhecimento.
Veloz, Nascimento-Schulze e Camargo (1999) realizaram, no Brasil, um estudo onde
procuraram identificar as representações sociais sobre a velhice, o idoso e o envelhecimento,
junto de 37 participantes de três grupos específicos: professores universitários reformados,
participantes numa Universidade Sénior e residentes num lar de idosos. Os resultados sugerem
três representações distintas. A primeira – perda dos laços familiares e da identidade física –
corresponde a uma representação doméstica e feminina da velhice, que tem como noções
centrais a família e os papéis no seio familiar, bem como a perda da identidade e dos atributos
físicos. A segunda, tipicamente masculina, apoia-se na noção de atividade, destacando uma
representação social do envelhecimento que reflete a crença da reforma como início de um
processo de inatividade social, ao mesmo tempo que destaca a experiência como o grande
ganho da velhice. Por fim, a terceira representação enfatiza a velhice como desgaste natural,
correspondendo a uma visão mais utilitarista, onde os juízos de valor associados ao
envelhecimento se traduzem numa conceção dicotómica, ancorada, por um lado, às limitações
físicas e às doenças e, por outro, ligada a aspetos mentais donde sobressai o conhecimento e
qualidade, visto como o recurso pessoal mais importante no âmbito das capacidades. Os
resultados destacam ainda a oposição que se situa entre mulheres, sobretudo domésticas, que
representam o envelhecimento a partir da perda de laços familiares e de atrativos físicos, e os
respondentes do sexo masculino, que representam o idoso e a velhice através da perda da
atividade profissional, com a consequente perda de estatuto social.
Procurando conhecer as perspetivas e o entendimento que os indivíduos têm dos seus
processos de envelhecimento, o modo como idealizam a vivência da sua própria velhice e as
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práticas que fazem antever uma atitude de preparação para a reforma, Vaz (2008)
desenvolveu, na região norte de Portugal, um estudo qualitativo com 24 mulheres e 13
homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 68 anos de idade e classes sociais de
pertença diversificada quanto à escolaridade e profissão. Os resultados obtidos apontam para
que a noção de velhice varia em função do grupo etário dos entrevistados e das características
da sua vida atual. Assim, para os adultos jovens, com idades até aos 45 anos, a velhice surge
como um conceito abstrato que, apesar de considerada natural, é rejeitada e associada à
decrepitude e falta de vivacidade. Numa “visão otimista, mais fantasista do que presa à
realidade […] que se relaciona com os ritmos e desejos de vida atual” (p. 129), a velhice própria
é encarada, por estes participantes mais jovens com a expectativa de ser feliz e sem perda de
capacidades, parecendo expressar que a velhice comporta uma dimensão do agradável, desde
que o indivíduo a tal se decida voluntariosamente. Já para os entrevistados mais velhos, com
mais de 50 anos, a velhice não se associa à idade mas às doenças, facto que pode ocorrer em
qualquer idade. Como refere a autora, “a perspetiva da velhice aparece mais realista na
medida em que é influenciada pelas situações concretas da sua vida atual” (p. 130),
denunciando as “auto-perceções atuais”, donde sobressai uma visão negativa da velhice,
associada à dependência face a terceiros e à aceitação conformista de um novo padrão de
relações familiares como forma de colmatar a potencial solidão que integram na noção de
velhice. A partir destes resultados, a autora decidiu entrevistar pessoas com idade superior a
50 anos, com base num guião de entrevista que progressivamente passava de uma conceção
abstrata da velhice para a sua concretização. A amostra constitui-se por 24 pessoas, doze da
área rural e doze de área urbana, equitativamente distribuídos por sexo, classe social,
escolaridade e profissão. Os dados recolhidos revelam que as racionalidades leigas sobre a
velhice se configuram numa variedade de velhices que Vaz (2008) apresenta em seis
dimensões principais, sendo que os três primeiros se apresentam como um acontecimento
que ocorre no corpo e na mente individual e os restantes assumem uma dimensão mais social.
Assim, de forma sintética, as racionalidade leigas sobre a velhice mostram que estas i) fazem
uso de uma matriz de envelhecimento individual com separação do corpo e da mente,
relacionada com o envelhecimento biológico individual, desgaste e eventual dependência,
sustentando-se numa conceção da velhice humana baseada na perceção empírica dos sinais
físicos e exteriores do envelhecimento ou na alteração da componente mental; ii) como
acontecimento individual, a velhice surge igualmente associada a uma visão positiva, que alia o
envelhecimento à acumulação de competências e amadurecimento progressivo, remetendo
para uma opção pessoal de manter uma posição mais interessada e integrada no mundo,
marcada pelo vigor intelectual e a recusa ativa de perder o envolvimento com a vida.; iii) a
velhice como função da idade surge associada ao ciclo de vida e a uma perspetiva cronológica,
que acarreta maior fragilidade e limitações diversas, embora estas se situem mais no plano da
diminuição das capacidades físicas do que das capacidades mentais; iv) a velhice como
acontecimento social remete para o sentimento de solidão pessoal e para a exclusão social, a
qual decorre quer do “desinteresse pela vida” (Vaz, 2008, p. 152), quer do conflito de
gerações; v) a velhice como projeto está associada a expectativas positivas relativas à velhice,
tais como continuar a trabalhar ou desenvolver outras atividades sem os constrangimentos
temporais que a vida laboral impõe, nas quais se percebe uma dimensão de felicidade pessoal
espelhada na partilha afetiva no seio familiar; vi) a velhice como um modo de incapacidade
que se associa à dependência de terceiros, nomeadamente face a instituições vocacionados
para o cuidados aos idosos, mas que os respondentes parecem rejeitar como parte da sua
expectativa de futuro, manifestando antes o desejo de permanecer no espaço familiar.
Procurando evidenciar as imagens da velhice em diferentes faixas etárias da população
portuguesa, Sousa e Cerqueira (2005) desenvolveram um estudo com 120 sujeitos de quatro
grupos etários: muito-idosos, idosos-jovens, adultos e jovens. Aos participantes foi solicitada
uma tarefa de associação livre de ideias, procurando descrever as características de “uma
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pessoa velha” e da “velhice”. As categorias que emergem da análise dos resultados
apresentam mais imagens negativas do que positivas. Os conteúdos envolvidos nas dimensões
englobam várias áreas, nomeadamente afetiva, social, cognitiva e física. Pela conjugação
destas dimensões, resulta um conjunto de características relativas às imagens da velhice e do
envelhecimento que, ao nível estrutural, revelam a sua multidimensionalidade e, ao nível do
conteúdo, evidenciam dimensões multifacetadas. Em termos globais, uma pessoa velha surge
descrita como incapacitada e dependente, vivendo uma fase normal da vida, desanimada,
vulnerável e sábia. Considerando os níveis etários, foram encontradas alguns elementos
diferenciadores: os jovens salientam a sabedoria das pessoas velhas e não realçam a
incapacitação e dependência, enquanto os adultos salientam a sabedoria, mas associam
também a incapacidade e dependência. Por seu lado, os jovens-idosos e os muito-idosos têm
imagens assentes na incapacitação e dependência e no desânimo e vulnerabilidade. Ou seja,
os grupos etários mais novos parecem realçar a sabedoria nas pessoas velhas, que as próprias
não realçam, “como se a vivência da velhice lhe apagasse os aspetos positivos” (Sousa &
Cerqueira, 2005, p. 202). Neste sentido, os dados deste estudo sugerem que, com o passar dos
anos, a aproximação à fase da velhice, em conjunto com a experiência de vida e sabedoria
acumuladas, proporcionam a desmistificação do processo de envelhecimento: sentindo já os
seus efeitos, o que antes era incógnito é agora desmistificado, pelo que o envelhecer e a
velhice se tornam mais concretos e próximos no quotidiano, levando a uma maior consciência
dos ganhos e aceitação mais natural das perdas.
Também numa amostra representativa da população portuguesa, constituída por 800 sujeitos
com idades compreendidas entre os 13 e os 87 anos, Cerqueira (2010) procurou identificar a
natureza das imagens do envelhecimento e da velhice. Da análise dos dados emergiram três
dimensões principais, relativas à velhice e envelhecimento. Neste sentido, a velhice surge
associada, numa primeira imagem, à incompetência relacional e cognitiva, refletindo a ideia de
que uma pessoa idosa é aborrecida, rabugenta, teimosa, triste, amargurada e com interação
social comprometida. A inabilidade cognitiva surge expressa em ideias de que as pessoas
idosas são todas iguais, pouco criativas, egoístas e que os seus conhecimentos já não têm
interesse para as gerações mais novas. A segunda imagem identificada – dependência física e
emocional e antiquado – expressa a ideia da necessidade de mais repouso, atenção e paciência
relativamente ao idoso, necessidade essa que surge na sequência da degradação física e de
doenças e da proximidade da morte. Esta imagem traduz ainda a ideia de que as pessoas
idosas vivem ainda no passado e não estão socialmente atualizadas devido à sua falta de
conhecimento e perícia no manuseamento de novas tecnologias. Desta forma, esta imagem
reflete a dependência face a terceiros, seja por necessidade de ajuda ao nível da saúde ou
emocional, seja para utilização das novas ferramentas existentes na sociedade. Por fim, e
contrariamente às anteriores, a última imagem identificada veicula uma conceção positiva e
otimista da velhice, refletindo a maturidade relacional e cognitiva que a caracteriza. Nesta
imagem, a velhice surge associada a uma fase de vida em que se ganhou maturidade, se sabe
aproveitar os bons momentos e em que a pessoa se sente bem, pelo que está implícita a ideia
de adaptação e bem-estar. Ademais, as análises correlacionais efetuadas evidenciam que, à
medida que os inquiridos vão ficando mais velhos, as imagens negativas da velhice – que
enfatizam a incompetência relacional e cognitiva, bem como a dependência física e emocional
e antiquado – tendem a tornar-se mais prevalecentes.
Mais recentemente, procurando estudar as representações sociais da velhice e conhecer o
que diferentes gerações de portugueses pensam acerca dela, também Silva (2011)
desenvolveu um estudo com 160 sujeitos distribuídos equitativamente por sexo e por quatro
fases do ciclo vital: adolescentes, jovens adultos, meia-idade e terceira idade. Através da
análise textual automática, os resultados sugerem que a visão multidimensional da velhice se
vai tornando mais triste à medida que a idade dos respondentes aumenta: os adolescentes e
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jovens adultos surgem com uma visão neutra ou mesmo positiva acerca da velhice,
começando porém esta visão a transformar-se na meia-idade, tornando-se mais negativa na
representação das pessoas de terceira idade. Deste modo, a experiência e interesses pessoais,
bem como o conhecimento acerca do mundo dos mais velhos, parecem modular as
representações que diferentes gerações têm acerca de velhice. Os dados obtidos permitem
ainda identificar três princípios organizadores das representações sociais da velhice. Assim, o
primeiro princípio, geracionalmente ancorado aos adolescentes, parece evidenciar uma
representação da velhice polarizada em torno das características físicas. O segundo princípio
organizador, expresso essencialmente por jovens adultos, veicula uma imagem da velhice em
torno da oposição entre trabalho e lazer. Por fim, são os respondentes da terceira idade que
parecem evidenciar mais notoriamente o terceiro princípio organizador identificado, que
polariza a representação da velhice em torno da saúde versus doença. Em termos gerais, os
resultados permitem ainda identificar um princípio organizador de carácter mais geral em
torno da polaridade “positivo versus negativo”, permitindo equacionar na velhice os recursos
perdidos e os recursos conservados e/ou adquiridos. Para além de acentuar o pendor negativo
da velhice, uma vez que as perdas se sobrepõem aos ganhos, a análise dos resultados parece
indicar que o equilíbrio entre ganhos e perdas se faz em dois domínios fundamentais: o
biológico e o psicossocial. Nas perdas, enquanto o domínio biológico está associado à falência
dos órgãos vitais e deterioração do organismo, o domínio psicossocial remete para o
empobrecimento das relações interpessoais e para a perda da importância pessoal, traduzindo
perdas afetivas e psicológicas, perdas nas interações sociais, perdas financeiras e perdas de
estatuto. O domínio psicossocial dos ganhos remete para o reconhecimento de um conjunto
de competências que resultam das experiências acumuladas ao longo da vida e para a
valorização da capacidade de interação. O domínio biológico dos ganhos surge marcada pela
manutenção da funcionalidade do corpo, permitindo a autonomia e afastando a dependência.
Globalmente considerados, os resultados destes estudos confirmam como, a par de algumas
conceções da velhice e do envelhecimento que destacam dimensões favoráveis e positivas –
frequentemente expressas na maturidade emocional, experiência de vida e sabedoria –, as
imagens que prevalecem acerca da velhice e do envelhecimento pautam-se, essencialmente,
pelo predomínio de dimensões negativas e pessimistas que, assentes numa visão reducionista,
enfatizam as noções de declínio e incapacidade ligadas à vivência da condição de idoso. Assim,
mais do que um fenómeno biológico, a velhice deve entender-se como uma construção social
multidimensional que, assente numa confusão entre mitos e realidades, resulta numa imagem
atual essencialmente negativa, pejorativa e estereotipada relativamente às pessoas idosas e a
esta etapa do ciclo de vida, traduzida globalmente na ideia de que as pessoas idosas, mesmo
não estando doentes, são incapazes de se desenvolverem. Estes mitos e ideias levaram à
consolidação do que a literatura anglo-saxónixa designa por idadismo (ageism) e que, no
essencial, se refere às atitudes e práticas negativas generalizadas em relação aos indivíduos
baseadas na idade, neste caso especificamente face a pessoas idosas (Butler, 1969; Palmore,
1999). As atitudes idadistas podem influenciar o modo como olhamos as pessoas idosas e nos
comportamos face a elas, podendo ainda revelar-se em diversos domínios da sociedade, seja
através de comportamentos paternalistas informais relativamente aos idosos, seja em domínio
mais formais como o contexto laboral, de saúde, dos equipamentos sociais de apoio aos idosos
ou dos próprios meios de comunicação (Marques, 2011). Neste sentido, o idadismo tem uma
dupla repercussão perversa: se, por um lado, reforça crenças e imagens negativas a um nível
social abrangente, por outro condicionam os grupos e as ações individuais, atuando como
profecias auto-realizadoras durante o processo de envelhecimento (Fernández-Ballasteros,
2008). Com efeito, uma das consequências mais graves associadas ao idadismo consiste no
facto de ele suscitar uma atitude negativa que afeta o comportamentos das gerações mais
novas relativamente aos mais velhos e que pode fazer, inclusivamente, com que os próprios
idosos internalizem as crenças de idadismo, olhando para si mesmo de acordo com uma
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imagem socialmente conforme às expectativas incapacitantes generalizadas, refletindo-se
negativamente na sua postura perante a vida (Cavanaugh, 1997; Nelson, 2002).
É, pois, perante este conjunto de ideias feitas e ações discriminatórias que tem vindo a emergir
a consciência da necessidade de as desafiar e desconstruir, quer mostrando “o que o idoso não
é” (Simões, 1990, p. 109), quer construindo uma sociedade capaz de reconhecer e valorizar as
pessoas idosas como recursos importantes, permitindo-lhe desempenhar um papel ativo no
seu próprio desenvolvimento (UN, 2002; WHO, 1999). Neste sentido, o estudo científico do
envelhecimento humano tem contribuído para modificar a visão tradicional deste período do
ciclo de vida, sobretudo através da aquisição de fortes evidências empíricas contrárias aos
mitos largamente generalizados.

2. Os factos: Propostas teórico-empíricas no estudo do envelhecimento
Em linha com a importância crescente que o estudo dos processos de envelhecimento tem
adquirido no mundo atual, o estudo científico do desenvolvimento humano tem sido marcado
por uma necessidade de aprofundamento de uma visão positiva, ultrapassando uma
perspetiva reducionista e de tipo organicista que descreve as pessoas idosas como incapazes,
para considerar o envelhecimento como um conceito empiricamente estudado e que inclui
“não apenas declínio e perdas mas também crescimento, estabilidade e acontecimentos
positivos como parte do processo de envelhecimento” (Fernández-Ballasteros, 2008, p. 5). Sob
a égide de uma variedade de rótulos concetuais – envelhecimento saudável (WHO, 1990),
bem-sucedido (Baltes & Baltes, 1990; Rowe & Khan, 1998), produtivo (Martín, Guedes,
Gonçalves, & Cabral-Pinto, 2007) ou ativo (WHO, 2002) – tem-se assim vindo a assistir, ao
longo das últimas décadas, à emergência de um novo paradigma do envelhecimento humano,
de pendor mais positivo, que reflete bem a importância que as perspetivas psicológicas de
natureza contextualista têm vindo a adquirir, e sustenta a viabilidade da otimização do
desenvolvimento psicológico no envelhecimento (Fonseca, 2010).
Falar em promoção do envelhecimento psicológico no envelhecimento implica, deste modo,
questionar os modelos de desenvolvimento humano de tipo unidirecional e unidimensional
fundados em atributos como a sequencialidade e a definição de um estado final de
desenvolvimento, para adotar uma noção flexível da construção do desenvolvimento, pautada
por uma visão plástica deste processo, considerando que o declínio e deterioração associados
ao envelhecimento não podem ser encarados de uma forma simplista como algo irreversível.
Pelo contrário, reconhecendo que o desenvolvimento não se limita à infância e adolescência
mas é extensivo a todo o ciclo de vida do ser humano, este não se limita a um trajeto único e
universal, mas antes se pauta por múltiplos caminhos possíveis de desenvolvimento, os quais
se acentuam progressivamente ao longo do desenvolvimento. Assim, a aplicação do princípio
da variabilidade interindividual ao processo de envelhecimento humano permite dar conta das
diferenças nos percursos de vida dos indivíduos, que se diferenciam cada vez mais uns dos
outros, seja por influência de um conjunto de variáveis de ordem biológica e cultural, seja pela
influência exercida pelos acontecimentos de vida que vão marcando os seus comportamentos
e personalidades (Baltes & Smith, 2003; Baltes, Staudinger, & Lindenberger, 1999; Fonseca,
2007). Por seu lado, a aplicação do princípio da plasticidade ao processo de envelhecimento
humano acarreta o reconhecimento da existência de um potencial para a mudança ao longo
do tempo, nomeadamente um potencial de adaptação e reconstrução interna face à
ocorrência de determinadas perdas, desafiando os estereótipos e mitos frequentemente
difundidos e que encaram a velhice como um período de estagnação e perdas (Fonseca, 2004).
Neste sentido, o conceito de plasticidade comportamental constitui-se como uma inspiração
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central para descrever o desenvolvimento em geral e estabelecer o modo como os indivíduos
podem, efetivamente, gerir as mudanças nas condições biológicas, psicológicas e sociais,
percebendo a utilização dos recursos disponíveis no sentido de maximizar os ganhos e
minimizar as perdas, através da atuação sistemática de mecanismos de otimização seletiva
com compensação. Decorrente destas novas orientações paradigmáticas, sai portanto
reforçada, no quadro da psicologia desenvolvimental, uma perspetiva dinâmica, contextualista
e pluralista, norteada por um conjunto de proposições directrizes (Baltes & Baltes, 1990;
Baltes, et al., 1999; Fonseca, 2004) e que, no essencial, compreende o desenvolvimento
humano como um processo biopsicossocial complexo e contínuo (lifespan), multidimensional e
multidireccional, de mudanças orquestradas por influências genético-biológicas e sócioculturais, de natureza normativa e não-normativa, marcada por ganhos e perdas, e pela
interação entre o indivíduo e o seu meio envolvente.
No domínio da investigação psicológica do envelhecimento, a visão plástica do
desenvolvimento humano reveste uma enorme utilidade prática, reforçando o pressuposto
basilar de que, mediante intervenções intencionais e direcionadas neste sentido, é possível
promover o desenvolvimento psicológico em etapas avançadas do ciclo de vida – quer
concebendo e implementando ações e programas que previnam a ocorrência de perturbações
não desejadas no desenvolvimento, quer promovendo a ocorrência de mudanças
desenvolvimentais favoráveis ao desenvolvimento humano – (Fernández-Ballasteros, 2008;
Fonseca, 2010), ainda que a essa plasticidade sejam reconhecidas importantes limitações
associadas à diminuição da funcionalidade biológica (Baltes & Smith, 2003).
Com o objetivo de facultar um modelo integrador de compreensão do envelhecimento ativo,
Fernandez-Ballasteros (2008) propõe um modelo multidimensional e multinível, no qual são
incluídos quatro elementos constituintes. Em primeiro lugar, o modelo considera tanto fatores
distais – condições históricas ou longitudinais que acompanham o indivíduo ao longo do seu
curso de vida – como proximais – condições transversais ou determinantes a curto-prazo do
envelhecimento bem-sucedido. Em segundo lugar, e seguindo uma herança tributária da
perspetiva ecológica de Bronfenbrenner (1977), o modelo considera os nível macro
(sociedade), meso (contexto) e micro (indivíduo) e a sua influência nos percursos
desenvolvimentais. O terceiro elemento constituinte deriva da teoria sociocognitiva de
Bandura (1986) e do princípio do determinismo recíproco, salientando o facto de que, ao longo
do curso de vida, os indivíduos desenvolvem reportórios comportamentais básicos que
influenciam a seleção e criação de contextos e situações através do seu próprio
comportamento ativo. Finalmente, a quarta inspiração deste modelo deriva das propostas de
Baltes e Baltes (1990), nomeadamente quanto à sugestão dos mecanismos de seleção,
otimização e compensação como reguladores do desenvolvimento humano. De modo
esquemático, a Figura 1 ilustra a organização destes diferentes fatores determinantes, dos
quais o envelhecimento ativo surge como um importante resultado.
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Figura 1. Modelo multidimensional e multinível para um envelhecimento ativo (Fernandez- Ballasteros,
2008, p. 56)

De acordo com esta proposta teórica (Fernández-Ballasteros, 2008), o envelhecimento bemsucedido pode assim ser percebido como uma processo de adaptação ao longo da vida,
essencialmente através da otimização de condições ambientais e intervenções ao nível
biomédico, físico, psicológico e sociocultural, com vista a alcançar um funcionamento ótimo
em quatro domínios fundamentais: saúde física; funcionamento cognitivo; regulação
emocional e motivação; e participação social. Os amplos contributos da investigação empírica
no âmbito do envelhecimento têm, de facto, vindo a sustentar estes quatro domínios como
pilares fundamentais de um envelhecimento bem-sucedido.
Concretamente, no domínio da saúde física – primeiro domínio proposto para um
envelhecimento bem-sucedido –, vários são os contributos que têm salientado a importância
da manutenção de estilos de vida saudáveis para um envelhecimento bem-sucedido,
especialmente considerando a promoção da saúde e prevenção da doença. A Organização
Mundial de Saúde tem, inclusivamente, vindo a destacar os benefícios físicos, psicológicos e
sociais que, ao nível da promoção do envelhecimento bem-sucedido, decorrem da prática
regular de exercício físico e da manutenção de uma dieta nutricional equilibrada e saudável
(WHO, 1997, 2004). Num estudo empírico, também Fries (2003) destacou os efeitos positivos
dos bons hábitos de saúde na dependência com a idade, salientando o benefício acumulado ao
longo do tempo: pessoas que não fumam, bebem moderadamente, seguem uma boa dieta
alimentar e praticam exercício mostram quatro vezes menos incapacidade quando
comparadas com pessoas que fumam, bebem demasiado, não praticam exercício físico e são
obesas. Adicionalmente, os dados do estudo revelam ainda que o início da incapacidade no
primeiro grupo é adiado 7.4 anos. Ainda assim, e embora a investigação tenha vindo a fornecer
dados concretos acerca da importância da saúde comportamental e física no processo de
envelhecimento, suportando empiricamente o princípio da plasticidade do desenvolvimento
humano e os efeitos positivos dos programas de intervenção para a modificação dos
comportamentos (Baltes, et al., 1999), permanece ainda bastante enraizada a falsa crença de
que a velhice é demasiado tarde para aprender novos hábitos e que, mesmo se esses hábitos
fossem adotados, não teriam efeito sobre a saúde (Fernández-Ballasteros, 2008).
A par do declínio físico e incidência de doença, talvez um dos principais receios associados ao
envelhecimento esteja relacionado com a diminuição da memória e do funcionamento
cognitivo, pelo que se compreende a relevância da consideração desta dimensão como um
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segundo domínio de um modelo alargado e compreensivo do envelhecimento bem-sucedido.
Todavia, a ideia de que existe um declínio generalizado e irreversível das capacidades
cognitivas com a idade surge mais como um estereótipo generalizado relativamente ao
envelhecimento do que propriamente como uma realidade linear. Ao longo das últimas
décadas, os estudos no domínio do envelhecimento cognitivo têm proporcionado importantes
evidências empíricas que auxiliam a desconstrução deste estereótipo. Com efeito, os estudos
ilustram como a plasticidade do funcionamento cognitivo na velhice se expressa numa grande
variabilidade interindividual, bem como na multidimensionalidade e multidireccionalidade das
alterações cognitivas neste etapa do ciclo de vida (Baltes & Mayer, 1999; Baltes & Smith, 2003;
Baltes, et al., 1999; Schaie, 1996). Por exemplo, vários estudos têm vindo a demonstrar a forte
associação entre exercício físico e funcionamento cognitivo, permitindo, no seu todo, concluir
que a prática regular de exercício exerce um efeito positivo no funcionamento cognitivo em
idosos saudáveis (Colcombe & Kramer, 2003), que o exercício físico constitui um fator protetor
de comprometimento cognitivo e demência (Fratiglione, Paillard-Borge, & Winbland, 2004;
Laurin, Verreault, Lindsay, MacPherson, & Rockwood, 2001) e, ainda, que estes benefícios se
traduzem em ganhos cardiovasculares e cerebrais (Podewils, et al., 2005). Ao longo das últimas
décadas, também um elevado número de estudos tem vindo a testar a plasticidade cognitiva e
o potencial de aprendizagem em pessoas idosas através de treinos cognitivos
experimentalmente estruturados, evidenciando resultados positivos quer em idosos saudáveis
(Baltes & Mayer, 1999; Nyberg, 2005; Schaie, 1996, 2005), quer em idosos cognitivamente
comprometidos (Fernandez-Ballasteros, Zammarrón, Tárraga, Moya, & Iñiguez, 2003). Assim,
de um modo geral, não só estes contributos empíricos apoiam uma visão mais complexa do
funcionamento cognitivo na velhice, como também introduzem uma perspetiva mais
abrangente ao destacar a importância da intervenção e do treino cognitivo para a otimização
do funcionamento cognitivo, compensação de declínios intelectuais e atenuação do
comprometimento cognitivo (Baltes & Baltes, 1990; Fritsch, et al., 2007; Schaie, 2005; Schaie &
Willis, 1986), enfatizando diversas variáveis ambientais e proximais como importantes fatores
que influenciam o funcionamento cognitivo no processo de envelhecimento (FernándezBallasteros, 2008).
Para além da importância de estilos de vida saudáveis e da promoção de um funcionamento
cognitivo elevado, a regulação emocional emerge como o terceiro domínio essencial no
envelhecimento bem-sucedido. Os resultados dos estudos neste âmbito evidenciam como, ao
longo do processo de envelhecimento, se verificam melhorias e ganhos ao nível do controlo,
complexidade e auto-regulação emocional. Com efeito, as emoções positivas têm sido
destacadas como estando subjacentes a um conjunto de conceitos psicológicos considerados
como importantes determinantes individuais para o envelhecimento bem-sucedido, tais como
a auto-eficácia e estratégias de coping (WHO, 2002). Este consenso sai reforçado por outros
estudos que apontam o funcionamento emocional negativo como uma das características
associadas ao envelhecimento patológico e a uma maior mortalidade, mostrando como, por
exemplo, a depressão, a ansiedade ou estilos não-adaptativos de coping se constituem como
fatores de risco para um envelhecimento bem-sucedido (Aldwin & Gilmer, 2006; Murberg,
Furze, & Brus, 2003; Stek, et al., 2005). Na continuidade do pressuposto da plasticidade do
desenvolvimento humano, tem vindo a ser proposto que as emoções positivas podem,
eventualmente, ser promovidas e melhoradas e que, portanto, este domínio do
envelhecimento bem-sucedido pode ser manipulado, convicção esta que tem vindo a ser
reforçada pelas evidências favoráveis que resultam investigação empírica acerca da eficácia da
intervenção psicológica na promoção de emoções positivas (Fredrickson, 2000; Seligman,
Steen, Park, & Peterson, 2005).
Por fim, também a interação social – entendida em sentido amplo como atividade social,
participação social e integração social – tem sido sugerida como um fator preponderante do
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bem-estar individual, constituindo assim o quarto pilar fundamental para o envelhecimento
bem-sucedido (Fernández-Ballasteros, 2008; WHO, 2002). Neste sentido, o relacionamento
interpessoal adquire uma centralidade renovada em fases mais avançadas do ciclo de vida,
tornando-se preponderante o reforço dos laços sociais, a consolidação da integração familiar e
a aproximação à comunidade. A investigação neste domínio tem, igualmente, vindo a
proporcionar evidências empíricas que sugerem que a interação social – frequentemente
avaliada através da dimensão da rede social de suporte, da frequência de contactos sociais e
do envolvimento em causas e instituições sociais – se encontra associada, por exemplo, a
maior longevidade, menor mortalidade, melhor saúde, maior bem-estar e satisfação com a
vida e melhor funcionamento cognitivo e emocional (Leon, Glass, & Berkman, 2003; Litwin,
2007; Lum & Lightfoot, 2005; Zunzunegui, et al., 2005)

3. Considerações finais
A reflexão sobre o envelhecimento e a velhice não é uma novidade na história da humanidade.
Já desde a Antiguidade Clássica que filósofos, escritores, poetas e ideólogos se debruçam
sobre as suas significações e repercussões, quer em termos individuais, quer em termos
sociais. Atualmente, a novidade situa-se, porém, a um nível coletivo nas sociedades
contemporâneas que, face a um envelhecimento demográfico sem precedentes na história da
humanidade, se deparam com uma série de problemas e desafios de vária ordem. O crescente
protagonismo populacional dos indivíduos “idosos” tem, assim, instigado a multiplicação de
estudos acerca do envelhecimento, num verdadeiro esforço multidisciplinar para o
entendimento do fenómeno, tomando em linha de consideração os seus múltiplos níveis e
dimensões.
Consideradas à luz das normas sociais implícitas e explícitas e resultado de uma relação
dialética entre os contextos histórico, social, político e económico, as imagens e
representações que se constroem relativamente à velhice e ao envelhecimento refletem o
discurso das sociedades. A atual dimensão do fenómeno do envelhecimento reaviva a
pertinência de perceber as significações atribuídas a este processo e que definem o estatuto e
regras implícitas de comportamento. Os estudos realizados neste âmbito permitem traçar uma
representação do envelhecimento e da velhice como algo multidimensional, complexo e por
vezes inconsistente, incidindo sobre vertentes várias, nomeadamente a biológica, funcional,
psicológica, cognitiva, social e afetiva. As imagens englobam, portanto, conteúdos diversos,
comportando uma duplicidade de aspetos avaliados como positivos e negativos. De um modo
geral, e embora se reconheça a ambivalência e conotações positivas, as imagens sociais
amplamente partilhadas continuam a marcar-se por uma perspetiva fatalista, na qual o
envelhecimento constitui um fenómeno negativo no qual a tendência para o declínio, perdas e
sofrimento é claramente prevalecente. Se é verdade que a maturidade emocional dos
indivíduos e sabedoria acumulada ao longo dos anos vividos fazem com que a velhice seja vista
como um fase de competência para a perceção e interpretação do mundo, também é verdade
que a conceção negativa mais popularizada acerca da velhice imprime a imagem de que as
pessoas idosas são doentes e com algum grau de incapacidade, que são cognitivamente
diminuídas e demasiado lentas para aprender coisas novas, que são frágeis e não produtivas.
Estas imagens negativas traduzem-se amiúde em estereótipos, preconceitos ou discriminação
para com as pessoas mais idosas, influenciando não só os comportamentos das gerações mais
novas relativamente aos mais velhos, mas também afetando as visões que os idosos têm
acerca de si próprios e a sua forma de estar, conforme as normas sociais convencionadas.
Como reconhece o II Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento (UN, 2002), estas
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imagens e estereótipos negativos devem ser combatidos aos níveis macro, meso e micro, de
forma a fomentar ambientes facilitadores da promoção da auto-estima das pessoas idosas e
da qualidade de vida e bem-estar no processo de envelhecimento. A promoção de uma visão
positiva acerca do envelhecimento constitui, assim, um elemento fundamental para o
envolvimento social das pessoas idosas. Desta forma, qualquer política ou estratégia de
intervenção dedicada a promover uma visão positiva das pessoas idosas, no sentido da
valorização e dignificação da velhice e da melhoria das relações entre gerações, constitui uma
etapa essencial para o envelhecimento bem-sucedido.
Em linha com este reconhecimento, assistiu-se, nas últimas décadas, ao surgimento de um
novo discurso sobre envelhecimento, baseado na conceção de envelhecimento bem-sucedido,
onde passam também a ter lugar conceitos como a saúde, vitalidade, capacidade e autonomia,
fazendo emergir a construção de uma imagem mais positiva e normalizada acerca da velhice e
do envelhecimento. O forte enraizamento da conceção negativa do envelhecimento não
afasta, porém, a surpresa com que o termo “envelhecimento bem-sucedido” pode ser
encarado. Efetivamente, o termo associa dois conceitos em aparente contradição: o primeiro
remete para emoções negativas frequentemente associadas a perdas e proximidade com a
morte; o segundo para emoções positivas, claramente dissociadas das representações
relativas ao processo de envelhecimento. Todavia, como refere Fonseca (2005), uma outra
forma de colocar a questão “remete para a atribuição de um significado valorativo, do ponto
de vista pessoal, ao «sucesso», tomando-o como um resultado que se atinge na sequência de
uma atitude construtiva e que pouco ou nada tem a ver com sorte” (p. 283), reforçando assim
a visão geral de que os indivíduos são produtos e produtores do seu próprio desenvolvimento.
Neste sentido, o paradigma do envelhecimento bem-sucedido reforça a convicção na
viabilidade da otimização do desenvolvimento psicológico, tomando a intencionalidade como
uma dimensão indispensável para este processo, quer mediante intervenções deliberadas
nesse sentido, quer mediante a promoção de contextos estimulantes (Fonseca, 2007). Com
efeito, se em termos físicos, psicológicos e sociais algumas perdas e défices poderão ser
inevitáveis e irreversíveis, as evidências empíricas mais recentes mostram que a natureza
humana se caracteriza por uma elevada plasticidade, que é possível compensar estes declínios
e que, a par de modificações negativas, também as mudanças positivas têm lugar. Como
descrito atrás, as intervenções psicológicos e comportamentais têm surtido efeitos positivos
em domínios diversos do envelhecimento, nomeadamente ao nível da melhoria de estilos de
vida saudáveis, otimização e/ou compensação do funcionamento cognitivo, aprimoramento do
funcionamento emocional e estilos de coping, bem como na melhoria da integração e
participação social dos mais idosos. De facto, se a investigação tem vindo a mostrar que as
pessoas adultas e idosas evidenciam uma enorme plasticidade, sendo possível treinar e
ampliar as condições psicológicas e comportamentais que retardem ou invertam o declínio das
respetivas capacidades ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento humano, a promoção do
envelhecimento bem-sucedido surge como a consequência natural das evidências empíricas. A
este nível, e considerando que nunca é tarde para introduzir processos de mudança individual
e políticas públicas que potenciem o desenvolvimento e diminuam o declínio e o
comprometimento das pessoas adultas e idosas, as diferentes estratégias de intervenção
devem atender à multidimensionalidade do processo de envelhecimento e ao seu carácter
biopsicossocial, devendo incidir em diferentes dimensões – individual, familiar, social e
institucional – e processar-se em diferentes níveis – populacional, comunitário e individual.
Como refere Fernandez-Ballasteros (2008) “a promoção do envelhecimento positivo é a
resposta mais inteligente à «revolução saliente» de um mundo em envelhecimento e a melhor
forma de prevenir incapacidade na velhice” (p. 158). Com este fim, impõe-se, portanto, uma
mudança das imagens negativas do envelhecimento, desmistificando a sua conjugação com o
envelhecimento patológico e fomentando ativamente estratégias que possam ajudar a
promover os ganhos no envelhecimento, atendendo a que essa mudança não deverá imputar
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este processo apenas à responsabilidade individual, mas igualmente considerar dimensões
mais latas em termos sociais e institucionais.
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Resumo
Os cuidados paliativos são cuidados ativos e totais prestados com a finalidade de proporcionar
a melhor qualidade de vida ao doente e família. Dão resposta a necessidades físicas,
psicológicas, sociais e espirituais.
A comunicação é um dos principais pilares em Cuidados Paliativos, como estratégia terapêutica
de intervenção no sofrimento e controlo de sintomas associados à doença terminal, devendo
ser eficaz e dependendo não só da formação, mas também do treino e experiência dos
profissionais de saúde, tendo sempre em conta a unicidade de cada situação e pessoa/ família.
Um modelo de comunicação eficaz com um doente e a sua família pode não o ser com outra,
pois cada um tem uma cultura, espiritualidade, sociedade e vivências próprias. As perícias de
comunicação não são inatas, nem intuitivas, são construídas, transformadas e cimentadas com
a experiência clínica. As variadas técnicas permitem abordar situações como a comunicação do
diagnóstico e prognóstico, transmissão de más notícias, entre outras.

Palavras chave: Cuidados Paliativos, Doente Terminal, Relações Interpessoais, Comunicação

Abstrat
Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and their families who
are facing problems associated with a life-threatening disease. It provides relief from pain and
other problems, physical, psychological and spiritual.
Communication is a key pillar in Palliative Care, as therapeutic intervention strategy in
controlling pain symptoms associated to terminal illness; it should be effective depending on
the training and experience of health professionals, always taking into account that each
situation and person/family is unique. An effective communication model with a patient and his
family might not be suitable to others, because each has a different culture, different
environment and different society. The communication skills are not innate or intuitive, they
are built, transformed and developed with the clinical experience. The various communication
techniques allow to address situations such as diagnosis and prognosis, communication of bad
news, among others.

Key words: Hospice Care, Terminally Ill, Interpersonal Relations, Communication
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Introdução
A maior abrangência e humanização dos cuidados de saúde implicam uma identificação e
resposta por parte da equipa de saúde a todas as dimensões de uma pessoa doente ao longo
das várias fases da doença, com especial significado nas fases paliativa e terminal, que
permitam uma prestação de cuidados com qualidade (1).
Para uma prestação de cuidados de qualidade a equipa de saúde deve ter em atenção, no
desenvolvimento do seu trabalho, os seguintes aspectos que orientarão toda a sua
intervenção:
- demonstrar uma atenção integral que tenha em atenção não apenas os aspetos físicos mas
também os emocionais, sociais e espirituais (o doente é uma pessoa não apenas com um
diagnóstico grave, mas que é também alguém que desempenha um papel na sociedade e
comunidade onde vive, que tem responsabilidades familiares, que tem convicções religiosas)
implicando uma atenção individualizada e continuada;
- o doente e a família (aqui incluem-se todas as pessoas significativas para este doente e que
fazem parte da sua rede social pessoal) constituem a unidade do cuidar. Isto porque a família é
o núcleo fundamental de apoio ao doente, tendo ainda mais sentido para as equipas que
prestam cuidados no domicílio. Esta família necessita de ajuda para se poder adaptar às
exigências inerentes à situação de doença grave e terminal tanto a nível emocional como
educacional;
- a promoção da autonomia e dignidade ao doente tem que ser observada nas tomadas de
decisão relativas ao tratamento a ser feito e só será conseguida se a definição de objetivos do
plano de cuidados incluir o doente/família;
- criação de um clima de respeito, conforto, apoio e comunicação adequado facilitará o
controlo sintomático;
- a criação deste clima depende de todos os intervenientes assim como das medidas
organizacionais que promovam a garantia de qualidade e conforto ao doente.
Existe vasta literatura sobre a satisfação dos doentes/famílias com os cuidados de saúde
prestados em fim de vida sendo muito frequente esta ser influenciada pela forma como é
estabelecida a comunicação.
Comunicar de forma adequada com os familiares e doentes em cuidados paliativos cuja
situação clínica é irreversível e cujo desfecho será inevitavelmente a morte constitui um
desafio para os profissionais da equipa de saúde. Por um lado porque estes profissionais
necessitam de treino de competências nesta área que lhe permitam comunicar más notícias,
tomada de decisões, confrontar-se com reacções emocionais intensas e por outro lado porque
constitui uma obrigação ética e moral desta equipa (2).
Este artigo pretende efetuar uma breve revisão sobre os principais aspetos da comunicação
em cuidados paliativos utilizando a pesquisa bibliográfica. Sempre que possível serão
abordados aspetos práticos que terão seguramente aplicação na prática.
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Neste trabalho serão desenvolvidos os seguintes temas: Cuidados Paliativos (efectuar-se-á
uma análise da legislação existente em Portugal) e a Comunicação como apoio fundamental
em cuidados paliativos (inicia-se com uma abordagem geral da comunicação seguida da
específica e inerente aos cuidados paliativos terminando-se com a apresentação de algumas
estratégias facilitadoras do processo de comunicação).

1. Cuidados paliativos
A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu em 1990 e retificou em 2002, os cuidados
paliativos como sendo os cuidados ativos e globais prestados aos doentes cuja doença já não
responde ao tratamento curativo e com prognóstico reservado, através da prevenção e alívio
do sofrimento com recurso a uma avaliação adequada e tratamento dos problemas não
apenas físicos, como a dor, mas também dos psicossociais e espirituais. Estes cuidados são
prestados por uma equipa específica, devendo prolongar-se e acompanhar o luto (3).
O Programa Nacional de Cuidados Paliativos (PNCP) (4), publicado em 2004 pelo Ministério da
Saúde, vem reconhecer formalmente, os cuidados paliativos como uma vertente fundamental
dos cuidados de saúde gerais em Portugal. A partir deste reconhecimento, este programa
procura efetuar uma primeira abordagem programada para responder às reconhecidas
necessidades de cuidados paliativos em Portugal. Deste modo o programa prevê o
desenvolvimento dos cuidados paliativos em vários níveis de diferenciação. É neste âmbito e
para dar resposta à necessidade de criar estes níveis de diferenciação que surgem as
designadas “ações paliativas”, como nível de diferenciação mais básico sobre o qual se
planeiam os cuidados paliativos, sendo consideradas como as intervenções terapêuticas
desenvolvidas sem intuito curativo, mas que pretendem reduzir, em internamento ou no
domicílio, as implicações negativas da doença sobre o bem-estar geral do doente. Estas ações
são parte integrante da prática profissional, qualquer que seja a doença ou a fase da sua
evolução e podem ser prestadas em vários contextos assistenciais do Sistema Nacional de
Saúde (4). Este conceito surge com um carácter específico no âmbito da organização e
planeamento dos cuidados paliativos em Portugal passando a ser considerado e valorizado por
autores nacionais que têm assumido um papel de grande relevância nos cuidados paliativos
em Portugal e pela principal organização de cuidados paliativos nacionais, a Associação
Portuguesa de Cuidados Paliativos (APCP) sendo uma parte integrante dos principais projectos
e programas nacionais e institucionais existentes (Programa Nacional de Cuidados Paliativos e
Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados) que integram esta temática enquadrada
no contexto do SNS (4,5). Estas ações paliativas congregam duas principais características sobre
as quais existe um elevado grau de concordância dos autores e organizações nacionais. Por um
lado, elas correspondem ao nível básico de atuação no apoio ao doente em fim de vida,
podendo ser desenvolvidas no contexto de internamento ou domicílio, mas sempre sem o
recurso a equipas/estruturas diferenciadas e específicas de cuidados paliativos. Constituem
práticas, claramente distintas das práticas estruturadas, interdisciplinares, organizadas e
específicas desta tipologia de cuidados (6). Por outro lado, a sua operacionalização pode e deve
ocorrer no contexto dos hospitais de agudos e inserem-se no âmbito da responsabilidade
individual de cada profissional, no apoio ao doente e família em fim de vida. Continua a existir
um grande desconhecimento e ambiguidade quanto ao modo como as ações paliativas são
reconhecidas na prática e como se operacionalizam, assim como quais as condições
necessárias para a sua implementação e desenvolvimento. A literatura existente sobre esta
temática das ações paliativas é insuficiente, no campo mais vasto da literatura sobre cuidados
paliativos, e sobre o modo como elas são efetivamente concebidas no contexto português.
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São consideradas quatro áreas fundamentais na prestação dos cuidados paliativos(3): o
controlo sintomático, a comunicação adequada, o apoio à família e o trabalho em equipa.
Todos estes têm um peso semelhante pelo que devem ser encarados como tendo a mesma
importância, isto significa que não se deve valorizar os sintomas em detrimento de outros
problemas do doente e família como por exemplo os do foro psicossocial. Uma intervenção
adequada por parte da equipa de saúde significa o domínio de técnicas em cada uma destas
áreas.

2. A comunicação como apoio fundamental em cuidados paliativos
Na prática de cuidados paliativos está sempre presente um aspeto de difícil abordagem que se
prende com a decisão de se informar o doente e a família sobre a sua situação e que terá
implicações no desenvolvimento da comunicação (2).
De seguida serão abordados aspetos gerais da comunicação, níveis da comunicação,
competências básicas no processo de comunicação em cuidados paliativos, a complexidade da
abordagem e as estratégias facilitadoras do processo de comunicação.

2.1. Aspetos gerais
A comunicação é algo vital ao desenvolvimento da espécie humana e fundamental à interação
entre cada um dos seus indivíduos. Aliás, uma não se pode dissociar da outra, havendo teorias
que as fazem convergir como conceito e significados semelhantes.
Comunicar envolve dois domínios: o verbal e o não-verbal. Isto significa que tem de haver
coerência entre os dois. Dizer que se está feliz com as lágrimas nos olhos, ou que se está
deprimido com um sorriso no rosto induz o interlocutor a descredibilizar todas as informações
que lhe são dadas.
A comunicação verbal (“o que se diz” através da escrita ou da fala) é usada para expressar
ideias ou sentimentos, iniciar respostas emocionais ou descrever objetos, observações,
memórias ou inferências (7).
A comunicação não-verbal, sendo a mais genuína e menos censurada pelo consciente
representa 75% da comunicação (2). Face a estes dados detém um papel mais importante que a
comunicação verbal no processo de comunicação interpessoal. Aquando da transmissão da
mensagem, as posturas corporais adotadas podem estar a transmitir exatamente o contrário
da codificação verbal. A análise dos sinais transmitidos através do corpo, é uma área
fascinante, na qual existe um mundo muito vasto de compreensões e saberes. Quanto à
“forma como se diz”, existem também algumas técnicas que permitem prender a atenção do
receptor da informação. Por exemplo, a avaliação da expressão facial do interlocutor permite
saber se se deve continuar ou não, se se deve insistir, se se deve repetir, se se deve afastar ou
aproximar-se. Além disso, uma voz de tom seguro e calmo confere essas mesmas
características ao ouvinte, relaxando-o e permitindo que ele adquira algo essencial no
estabelecimento de intimidade na conversação: confiança. É a partir desta confiança que se
gerará uma relação de credibilidade. O interlocutor terá mais facilidade em aceitar conselhos e
até em declinar aqueles que colidam com as suas convicções.
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2.2. Níveis da comunicação
Os níveis da comunicação verbal e não-verbal são: o conteúdo, a expressão emocional e a
relação que se estabelece entre o emissor e o recetor. Sobre estes três níveis assenta todo o
processo de comunicação, sendo que os entraves e erros podem ocorrer aos três níveis (2).

Conteúdo
A acessibilidade à informação, de forma clara e simples, para que seja percebida, constitui um
dos problemas enunciados pelos doentes e que leva muitas vezes a interpretações erradas (2).
Os profissionais, ao tentarem proteger o utente da confrontação com a realidade, podem não
transmitir a informação de forma clara e honesta.
A utilização de termos técnicos e as diferenças linguísticas entre o doente/família e a equipa
de cuidados, as diferenças culturais e a quantidade de informação podem resultar em
dificuldades na compreensão e processamento dos conteúdos por parte dos doentes e
familiares (2).
A falta de tempo para comunicar constitui uma justificação frequente, tanto dos profissionais
de saúde, como dos doentes, sobre a falta de tempo para comunicar. Isto revela barreiras à
partilha de informação pois a transmissão unívoca não permite o processo de comunicação e
não tem em conta o facto de que a qualidade da comunicação não é diretamente dependente
do tempo disponível (2).

Expressões emocionais
As expressões emocionais, referem-se ao recurso à linguagem não-verbal(2) . Reportando-se à
maior parte da comunicação esta faz-se através da componente não-verbal, pelo que não deve
ser esquecida pelos profissionais de saúde, devendo ser evitados comportamentos de
demasiada proximidade e familiaridade ou pelo contrário ser ríspido ou adotar um tom
monocórdico que pode implicar dificuldades em processar a mensagem.

Relação emissor/recetor
Situações como uma história de relações difíceis, desequilíbrio de poderes excessivo, ou
tensão na relação, afetam negativamente a qualidade da comunicação. A relação de poder e
controlo demonstrada pelos profissionais provoca no doente/família um sentimento de
incompetência dificultando a troca de informação e a participação na tomada de decisão, ou
seja, o estabelecimento de uma aliança terapêutica. A falta de um espaço e tempo próprios
para a comunicação de más notícias ou a discussão de objetivos realistas e desejáveis para o
doente/família entre todos os intervenientes numa relação de igualdade podem contribuir
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para o acentuar de diferenças na troca de informação e a participação na tomada de decisão
ser desvalorizada (2).

2.3. Competências básicas no processo de comunicação em cuidados paliativos
Uma comunicação adequada constitui uma competência a adquirir por todos os membros de
uma equipa multidisciplinar que presta cuidados aos doentes do foro paliativo, não sendo
exclusiva de alguns profissionais como o médico, o enfermeiro ou o psicólogo. Existem autores
que referem que a comunicação constitui um agente terapêutico muito poderoso, podendo
contribuir para o alívio da dor em situações em que analgésicos extremamente fortes falharam
(8)
.
Em cuidados paliativos é impossível realizar um bom controlo de sintomas sem que haja
simultaneamente uma comunicação eficaz (9). Só através da ampla compreensão do doente
como pessoa se pode gerir eficazmente a sua dor e, tal só acontece por meio da comunicação.
Por vezes, comunicar pode até ser a única medida terapêutica adequada ao doente e, sem
dúvida, a sua utilização exige maior reflexão e planeamento do que a prescrição de qualquer
medicação(9).
Tal como se treinam outras práticas, estas, as competências de comunicação, também são
treináveis, pois saber comunicar eficazmente é um requisito indispensável na intervenção
paliativa. Obviamente que falar sobre o tema da morte, o processo de morrer, inicialmente
pode representar várias dificuldades, uma vez que a sua abordagem constitui desconforto e
estranheza, tanto para a unidade doente e família, como também para a equipa de saúde. Esta
dificuldade tem origem em fatores culturais, como o contexto particular de cada doente e de
cada profissional, tanto a nível social como da sua preparação e treino. Recomenda-se que no
seio das equipas mais inexperientes sejam realizadas formações e role plays entre os vários
elementos (com recurso a gravação para visualização posterior) antes da abordagem destas
temáticas com os doentes e famílias.
Constituem competências básicas na área da comunicação em cuidados paliativos a escuta
ativa, a compreensão empática e o feedback (2).

Escuta ativa
A Escuta Ativa, tem a ver com o processo de escuta e desenvolve-se em quatro etapas: ouvir,
codificar, interpretar e responder. Escutar transcende o ouvir, porque nos surge como um ato
voluntário, que implica a globalidade da pessoa da enfermeira em relação com a globalidade
da pessoa do cliente (10). Isto significa que um aspeto fulcral que se reveste de grande
simplicidade consiste em saber escutar o doente/família para se identificarem as suas
necessidades, as suas expectativas e os seus medos. É uma competência fundamental para a
eficácia da comunicação em cuidados paliativos, envolvendo aspectos físicos, técnicas
facilitadoras da comunicação e compreensão empática(9).

Compreensão empática
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Para se entender o que é a compreensão empática é necessário conhecer o conceito de
empatia que se define como “ o acto de comunicar a um outro ser humano que
compreendemos o que ele está a sentir e o que o faz sentir dessa maneira” (11). Permite
identificar a emoção que o doente está a vivenciar e a sua causa. Para se demonstrar esta
competência tem de haver um contato próximo com o outro, no momento, de se colocar “no
seu lugar”, mas simultaneamente ter consciência de que se trata de um problema “do outro” .
O vocabulário a utilizar deve permitir especificar a compreensão da vivência do outro e validar
as suas emoções (2).

Feedback
O Feedback é um processo que permite controlar a eficácia da comunicação, perceber a
intenção do receptor e a sua reacção(2). Tendo sempre em atenção outros dois princípios
básicos, que são a honestidade, e a individualização dos cuidados e da comunicação em cada
uma das situações.
Quando no processo de comunicação o profissional aplica estas estratégias previne o
distanciamento e permite criar uma relação em que o doente e família podem expor o seu
sofrimento. A competência dos profissionais, relativa à comunicação, está patente, em parte,
na forma como a unidade familiar se consegue adaptar às exigências que a doença despoletou.
A habilidade no diálogo e a espontaneidade, podem ser úteis em determinados contextos, mas
deve ter-se presente que em determinados momentos o silêncio é mais expressivo e oportuno
que as próprias palavras (12).

2.4. A complexidade da abordagem comunicacional em cuidados paliativos
As variadas técnicas usadas e desenvolvidas permitem a abordagem de temas definidos como
problemáticos em cuidados paliativos e que são: o doente que quer saber o prognóstico, o
doente com agressividade, o doente em negação, a transmissão de más notícias e a
conspiração do silêncio (2,9). Pela sua frequência e complexidade serão abordadas as duas
últimas.

2.4.1. Transmissão de más notícias
As más notícias são definidas como qualquer informação que envolva mudança drástica na
perspetiva do futuro num sentido negativo (8). Na transmissão será essencial individualizar e
considerar alguns elementos e variáveis que podem servir de orientação, no momento de dar
a informação do diagnóstico e prognóstico ao doente/família. Implica também que se deva
estar capacitado para responder às manifestações psicoemocionais do doente, como também,
posteriormente, planear o seguimento dos cuidados indo de encontro às necessidades e
problemas específicos (8). Transmitir más notícias constitui uma ação de difícil desempenho
que pode ser comprometida com a inexistência do treino adequado associada ao desconforto
e à incerteza o que pode implicar um desinvestimento pelos profissionais culminando num
afastamento emocional dos doentes.
O protocolo de Buckman constitui uma base de trabalho flexível e adaptável a cada doente e
situação específica e que consta de seis passos (9):
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 Preparação do local e do ambiente: que se prende com a preparação do encontro
(como identificar quem é que pode e quem é que deve estar presente, quem vai
informar), estruturação da conversa, preparar o ambiente físico e criar um ambiente
emocionalmente correto;
 Descobrir o que o doente já sabe: deve tentar perceber-se o que é que já foi dito e
como foi entendido pelo doente, quais as emoções vividas e responder com respeito
a esses sentimentos;
 Descobrir o que o doente quer saber: deve ser respeitado o Direito do doente a
saber a verdade ou a não querer saber, ter presente que a mesma informação é
trabalhada sempre de forma diferente por cada doente, a informação deve
tendencialmente ser oferecida e não imposta e nesta transmissão devem ser
respeitadas as preferências do doente, e ainda rever acontecimentos anteriores
significativos para os doentes;
 Partilhar a informação: neste item a informação a transmitir deve ser adaptada às
necessidades do doente e deve haver a preocupação de avaliar sistematicamente a
compreensão do que foi dito e clarificar más interpretações;
 Responder às emoções do doente: permitir e responder às emoções do doente,
partilhar emoções, podem ser necessários momentos de silêncio terapêutico e nesta
fase pode ser crucial o toque;
 Planear o acompanhamento: nesta fase devem ser resumidos os assuntos
abordados, elaborar um plano de seguimento em função das necessidades e
prioridades do doente, rever planos futuros e efetuar contrato com o doente e
família no sentido de serem seguidas as orientações estipuladas por todos os
intervenientes. Poderá ser conveniente encaminhar para grupos de auto-ajuda,
outros profissionais, ou mesmo alargar a sua rede social.

2.4.2. Conspiração do silêncio
A conspiração do silêncio tem a ver com o facto de não se informar o doente sobre a gravidade
da sua situação. Normalmente esta pretensão era manifestada pela família que não queria que
o doente fosse informado sobre o seu diagnóstico e/ ou prognóstico e agia como se se tratasse
de uma situação de doença aguda da qual brevemente o doente iria recuperar (13).
Esta situação apresenta-se com maior frequência nas situações oncológicas. Segundo a Carta
dos Direitos do Doente Internado (14) o doente tem direito a ser informado sobre a sua
situação de saúde. Habitualmente o que acontece é que a família é informada e o doente não.
Nestes casos a atuação do profissional de saúde deve ser, por um lado perceber quais são os
motivos que levam a família a fazer este pedido (aqui incluem-se razões como o sentimento de
proteção e a incapacidade de lidar com as exigências colocadas por esta nova situação) e por
outro lado explicar que o silêncio e a omissão da verdade podem aumentar sentimentos de
abandono e isolamento, impedir a morte em paz e impedir despedidas.

2.5. Estratégias de comunicação em cuidados paliativos
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Cada doente tem o Direito e não a obrigação de ser informado sobre a sua situação e sobre
todos os aspectos implícitos. A incerteza pode ser vir a tornar-se mais difícil de suportar do que
conhecer verdadeiramente os factos.
A informação deve ser dada ao doente quando ele estiver preparado para a receber. Se o
doente optar por não falar acerca da sua situação terminal, esse facto deve ser respeitado
De seguida serão apontadas alguns pontos a considerar nesta situação:
- Evitar a “Conspiração do Silêncio”
- O encontro deve acontecer em local privado, calmo e com tempo
- O discurso deve ser objetivo, claro e adaptado às características do doente/família
- A transmissão das notícias deve ser feita de forma gradual de forma a permitir o
processamento da informação
- Atender à individualidade de cada doente
- Providenciar suporte emocional
- Transmitir um sentido de direção, segurança e mensagens positivas, sem alimentar
falsas esperanças
- Responder ao doente no sentido de permitir a reflexão e a expressão das suas
emoções, estando preparado para reações emocionais intensas
- Reconhecer de que em algumas situações o silêncio e a escuta podem ser mais
eficazes, refletir sobre o que foi dito pelo doente/família e evitar a tentação de terminar
com o mau estar gerado
- Verificar a compreensão da informação, colocando algumas questões sobre o que
acabou de ser dito e desta forma ter a garantia de que entendeu a mensagem

3. Considerações Finais
Devido ao número crescente de doentes cuja situação evolui para uma situação terminal com
uma complexa problemática implícita devem ser promovidas medidas no sentido de
proporcionarem a maior qualidade de vida possível a este doente/família de forma a
enfrentarem esta etapa como uma etapa natural do processo de vida.
A comunicação em cuidados paliativos é caracterizada por especificidades como o facto de
envolver constantemente decisões muito importantes relativas à saúde, ao bem estar e ao
conforto máximo do doente e família, onde acresce o facto de todos os atores intervenientes
(o doente, a família e os profissionais de saúde) interagirem imbuídos em contextos
emocionais muitas vezes adversos e intensos, assim como tantas outras condições e
particularidades que a condição paliativa introduz no processo da vida e especificamente na
comunicação.
Treinar competências de comunicação tem sido possível ao longo dos tempos, com protocolos
devidamente estruturados, como é demonstrado na literatura face à identificação da
necessidade de formação e treino adequado de técnicas específicas que possibilitem o
incremento de qualidade das competências de comunicação nos temas e situações
particulares dos cuidados paliativos.
Mesmo quando uma pessoa está próxima da morte esta pode ter a esperança de não morrer
sozinha ou de ter uma morte tranquila (8). Ou também ter a esperança de que há uma equipa
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preocupada, formada e treinada para a ajudar, a esperança de não ter dores, e a esperança de
não ser abandonado.
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Resumo
O abuso em pessoas idosas é um fenómeno complexo, que engloba diferentes formas de
abuso, com graves repercussões em termos sociais e de saúde pública. A carência de
instrumentos de rastreio adequados e com aplicabilidade em diferentes contextos é uma
lacuna na intervenção social no abuso à pessoa idosa. Metodologia: Foi desenvolvida e
avaliada uma sub-escala de screening, Avaliação de Violência e Maus-tratos contra a Pessoa
Idosa (QBRA) que fez parte integrante de um instrumento global de rastreio para pessoas
idosas, RNAR75. Foram analisados os instrumentos de avaliação do abuso na literatura
científica e limitados os pressupostos para a construção da escala: heteroadministração, de
aplicação rápida, em contextos diversos, questões com reduzido grau de subjectividade, que
contemplem várias formas de abuso e que não replicassem questões observadas noutras
escalas. Resultados: Do total dos sujeitos da amostra n=240, 71 idosos responderam
afirmativamente a um dos itens de abuso: agressão verbal (n=45), abuso financeiro (n=20) e
abuso físico (n=6) e apenas alguns apresentavam aspecto descuidado (n=17), sendo as
equimoses visíveis um factor invulgarmente identificado (n=1). Elevado grau de associação
entre os diferentes tipos de abuso (p<0,05) foi verificado. Uma associação significativa foi
verificada entre as premissas agressão verbal e género, abuso físico e pessoas na mesma casa,
aspecto descuidado e consumo de álcool. Os resultados da escala de Gijón evidenciam um risco
associado com as diferentes formas de abuso e com o cuidado na aparência. Na análise aos
indicadores de abuso destaca-se a associação entre o abuso financeiro e o défice visual,
auditivo e cognitivo, assim como o abuso verbal com indicadores de depressão. Conclusões:
Verificou-se através do reduzido coeficiente alpha de cronbach (0,3) que a agressão verbal, o
abuso físico e financeiro não representam um constructo de abuso homogeneamente
mensurável devido à multidimensionalidade do conceito. O QBRA permite de forma rápida
rastrear o risco relativo a três formas específicas de abuso a idosos nos diversos contextos.
Palavras-chave: abuso, idosos, rastreio
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Abstract
The elderly abuse is a complex phenomenon that includes different forms of abuse, with serious
repercussions in social and public health. The lack of appropriate screening tools and their
difficult applicability in different contexts is a gap in the social intervention in elder abuse.
Methodology: We developed and evaluated a screening sub-scale "Evaluation of Maltreatment
and Violence against the Elderly" (QBRA) that was part of a comprehensive geriatric
assessment tool, RNAR75. We analyzed the abuse assessment tools in the scientific literature
and three assumptions limited the scale construction: hetero-administration, quick application
in different contexts, questions with low degree of subjectivity that include different forms of
abuse. Results: Of the total of the sample n = 240, 71 responded affirmatively to an item of
abuse: verbal aggression (n = 45), financial abuse (n = 20) and physical abuse (n = 6) and few
had sloppy appearance (n = 17), and visible bruises was a factor unusually identified (n = 1).
High degree of association between different types of abuse (p <0.05) was observed. A
significant association was found between gender and verbal aggression, physical abuse and
people in the same house, look neglected and alcohol consumption. The results show a range of
Gijón risk associated with different forms of abuse and appearance care. The analysis of the
indicators of abuse highlights the association between financial abuse and vision impairments,
hearing and cognitive functions as well as verbal abuse with depression indicators. Conclusions:
It was noted by the low Cronbach's alpha coefficient (0.3) that the verbal abuse, physical abuse
and financial abuse do not represent a homogeneous measurable construct of abuse due to the
multidimensionality of the concept. The QBRA allows the rapid screening of the risk related to
three specific forms of elderly abuse in different contexts.
Keywords: abuse, elderly, screening
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Introdução
São óbvias as graves alterações demográficas observadas a partir da década de 50. Esta
mudança faz com que o estudo do envelhecimento e da velhice seja foco de atenção
(Benedetti, Borges, Petroski, & Gonçalves, 2008). Torna-se, portanto, necessário incluir todas
as formas de intervenção na sociedade, a partir da vigilância à saúde, da protecção e educação
em saúde, tendo como parceiros a família, os profissionais e o estado (Paz, Santos, & Eidt,
2006). Sendo o rastreio uma das principais formas de intervenção na sociedade, uma
aproximação sistemática (Fletcher et al., 2002) que facilite o acompanhamento geriátrico
eficaz dentro da comunidade (Mann et al., 2004) é uma ferramenta imprescindível, uma vez
que esta prática preventiva e antecipatória dos problemas que afectam os pacientes idosos
produz benefícios ao nível da diminuição da mortalidade, das admissões em hospitais e
instituições e da qualidade de vida (Fletcher, Jones, Bulpitt, & Tulloch, 2002). Não obstante,
constata-se a carência na aplicação de programas de rastreio que avaliem a pessoa idosa
segundo uma perspectiva multidimensional, principalmente no que respeita à problemática do
abuso a idosos. O abuso em pessoas idosas é um fenómeno complexo, que engloba diferentes
formas de abuso, com graves repercussões em termos de saúde pública, sendo igualmente um
grave problema social. Parece ser, no entanto, um fenómeno excessivamente ignorado, quer
do ponto de vista preventivo como de métodos interventivos. Não só a dificuldade na clara
definição dos factores predisponentes e precipitantes envolvidos no abuso (e.g. depressão,
partilha da habitação, dependência financeira, dependência de cuidados), mas também o
estigma associado a esta temática assim como a carência de instrumentos adequados e com
aplicabilidade em diferentes contextos parece estar na base da lacuna na intervenção social no
abuso à pessoa idosa. Em Portugal, para além dos escasssos dados da Associação Portuguesa
de Apoio à Vítima, da Linha do Cidadão Idoso e de dois estudos desenvolvidos no Concelho de
Braga (Afonso, Alves, Daly, & Martín, 2012; Alves & Sousa, 2005), não existem estudos
populacionais concisos que permitam estimar a magnitude deste problema (Gonçalves, 2006).
Todavia, não há qualquer dúvida que o abuso a idosos tem uma dimensão importante, sendo o
rastreio uma ferramenta de reconhecimento e de intervenção precoce (Alves, 2006). Desta
forma, este artigo científico apresenta uma revisão de estudos publicados sobre instrumentos
de rastreio e avaliação de abuso a idosos, e a construção de uma metodologia de rastreio que
contempla um Questionário Breve de Rastreio de Abuso (QBRA).

Metodologia
Neste estudo foi desenvolvida e avaliada uma sub-escala de screening, Avaliação de Violência
e Maus-tratos contra a Pessoa Idosa (QBRA) que será parte integrante de um instrumento
global de rastreio para pessoas idosas vulneráveis com mais de 75 anos, RNAR75 uma vez que
para a averiguação do risco de abuso é necessário uma avaliação multidisciplinar (Paixão,
Reichenheim, Moraes, Coutinho, & Veras, 2007).
São objectivos específicos deste estudo avaliar as características psicométricas do QBRA,
sendo necessário verificar as justaposições entre diferentes riscos de abuso; o grau de
correlação entre os diferentes riscos; o índice da consistência interna dos indicadores de autorelato; a presença de factores de risco no risco de ser abusado e criar diferentes modelos
preditivos através dos factores significativos.
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Instrumentos

Protocolo RNAR75
Trata-se de um protocolo de rastreio multidimensional para idosos com 75 ou mais anos
constituído por uma bateria de escalas seleccionadas de forma rigorosa e adequadas ao
contexto cultural português. A análise de diferentes construtos, permite categorizar e
comparar as categorizações para a posterior gestão de casos e avaliação do tipo de cuidados
que o indivíduo necessita (McDowell & Newell, 1996).

Questionário Breve de Rastreio de Abuso (QBRA)
Da revisão sobre instrumentos de avaliação do abuso (anexo I - quadro síntese de vinte
instrumentos de avaliação de abuso), apenas nove foram seleccionados como sendo os mais
promissores. Destes, 8 foram excluídos por inadequação aos objectivos (i.e. questões de
heteroadministração orientadas à pessoa idosa, de rápida aplicação, que possibilite a aplicação
em contextos diversos, que apresente questões com reduzido grau de subjectividade, que
contemple várias formas de abuso e que não replicassem questões contempladas noutras
escalas). O QBRA foi fundamentado numa Revisão ao Caderno de Atenção Básica do Sistema
de Saúde Brasileiro (Paixão & Reichenheim, 2005, 2006a), onde constavam 14 questões que
contemplam a agressividade verbal, o abuso físico e o financeiro, dimensões igualmente
consideradas no questionário desenvolvido. Verificou-se que a cada factor de risco apenas os
sinais físicos (aparência física e presença de equimoses), assim como a história familiar, não
eram contemplados no instrumento sendo criadas questões de despiste no protocolo RNAR75.
O QBRA apresenta indicadores por heteroadministração e por observação do entrevistador
(tabela 1). É composto por três questões dicotomizadas de resposta directa, que avaliam a
agressividade verbal, o abuso financeiro e o abuso físico. Os outros itens criados são: um item
acerca da relação com as pessoas próximas do idoso (foi criada uma questão codificada de 1 a
4, onde o 1 corresponde a agressões e o 4 a uma boa relação); um item que avalia o consumo
de álcool ou drogas; e a avaliação por observação do aspecto físico e da existência de
equimoses. Classifica as pessoas como “em risco” ou “sem risco”, sendo o ponto de corte a
resposta positiva a qualquer item.
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Tabela 1. Instrumentos de Medida do Abuso da Pessoa Idosa e dos Factores de Risco
(QBRA) Questões de Resposta Directa de Abuso
Agressividade Verbal
Abuso económico
Agressividade física
Negligência ou auto-negligência
Aparência descuidada
Agressividade física
Equimoses em diferentes estados

Neste último ano, alguma das pessoas que estão próximas de si gritou
consigo sem razão?
Neste último ano, algumas das pessoas que estão próximas de si tem
usado o seu dinheiro sem ser da sua vontade?
Neste último ano alguma das pessoas que estão próximas de si o
empurrou ou bateu-lhe?
Observação do entrevistador
Observação do entrevistador
Observação do entrevistador
Observação do entrevistador

Relação Multidimensional com Factores de Risco da Pessoas Idosa
Estado precário de saúde e deterioração
funcional

Deterioração cognitiva
Abuso de substâncias ou enfermidade
mental do cuidador
Agressor depender da vítima
Coabitação
Factores stressantes
Isolamento social
História de violência

Escala de Actividades de Vida Diária de Katz (Katz, Ford, Moskowitz, &
al., 1963);
Escala de actividades instrumentais de vida diária de Lawton (Lawton,
Moss, Fulcomer, & al., 1982);
Indicadores de Risco Geriátrico (distúrbio nutricional, sensorial, de
sono, polifarmácia, queda, incontinência urinária, obstipação);
Índice de Comorbilidade de Charlson (Charlson, Pompei, Ales, &
McKenzie, 1987).
Short Portabel Mental Status Questionaire de Pfeiffer (SPMSQ)
(Pfeiffer, 1975).
Escala de Gijón (García-González et al., 1999);
Tem conhecimento que alguém próximo de si consuma álcool ou
drogas em excesso?
Dados de identificação - caracterização socio-económica,
Escala de Gijón .
Dados de identificação - caracterização socio-económica.
Escala de depressão Geriátrica (GDS-15) (Shelk & Yesavage, 1986).
Escala de Gijón.
Como é a sua relação com as pessoas que estão próximas de si?
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Amostra
Foi realizada uma amostragem não-aleatória por cotas a indivíduos com 75 anos ou mais,
utilizadores de cuidados de saúde primários (n=120) ou utilizadores de serviços comunitários
(n=120). A amostra final é composta por 240 idosos, distribuídos de forma equitativa pelas
cotas, de forma a controlar, à priori, a variável do contexto onde são recolhidos os dados e a
apresentar-se coomo uma mais valia, uma vez que a maioria dos casos triados de abuso de
idosos se processa em contexto de urgência, pela dificuldade no rastreio em situações de
ausência de lesão aparente (Paixão & Reichenheim, 2006b).

Tabela 2. Análise Descritiva da Amostra (N=240)
Contexto
Cuidados Saúde
Serv. Comum
Primários
n (%)
n (%)
Sexo
Feminino
Masculino
Idade (anos)1
Média (Desvio Padrão)
Mínimo-Máximo
Estado Civil
Solteiro
Casado
Viúvo
Separado/Divorciado
Nível Escolaridade
Nunca frequentou a escola
Não completou o ensino superior
Ensino primário
Ensino preparatório
Ensino profissional
Ensino universitário
Não respondeu
Com quem vive actualmente
Sozinho
Irmãos
Cônjuge
Sobrinhos/parentes próximos
Filhos
Vizinhos/amigos
Genros/Noras
Netos
Outros
Cônjuge e Filho
Cônjuge e Netos
Filhos e Genros/Noras
1

Total

n (%)

70 (29,2)
50 (20,8)

76 (31,7)
44 (18,3)

146 (60,8)
94 (39,2)

80,85(0,42)
75-94

78,97 (0,29)
75-88

79,87 (0,26)
75-94

7 (3,9)
44 (18,4)
68 (28,1)
1 (0,4)

11 (4,6)
56 (23,4)
49 (20,5)
3 (1,5)

18 (7,5)
100 (41,8)
117 (49)
4 (1,7)

53 (22,1)
44 (18,3)
19(7,9)
3 (1,3)
0
0
1 (0,4)

21 (8,8)
37 (15,4)
55 (22,9)
1 (0,4)
4 (1,7)
2 (0,8)
0

74 (30,8)
81 (33,8)
74 (30,8)
4 (1,7)
4 (1,7)
2 (0,8)
1 (0,4)

44 (18,6)
0
37 (15,6)
0
18 (7,6)
0
0
0
7 (3)
6 (2,5)
1 (0,4)
5(2,1)

44 (18,6)
3 (1,3)
43 (18,1)
2 (0,8)
13 (5,5)
0
0
2 (0,8)
7 (3)
4 (1,7)
1 (0,4)
0

88 (37,1)
3 (1,3)
80 (33,8)
2 (0,8)
31 (13,1)
0
0
2 (0,8)
14 (5,9)
10 (4,2)
2 (0,8)
5 (2,1)

Dados estatístico-descritivos da tendência central e dispersão.

A amostra é maioritariamente feminina representando 60,8%, sem diferenças significativas
nos contextos. A média de idades é de 79,87 + 0,26 anos, compreendidas no intervalo entre 75
e 94 anos. Na sua maioria são viúvos (49%) e casados (41,8%). No que diz respeito à
escolaridade 30,8% nunca frequentou a escola, 33,8% não completou o ensino primário e
30,8% completou o ensino primário. Observa-se que 37,1% vivem sozinhos, enquanto 33,8%
vivem com o cônjuge ou com os filhos (13,1%).
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Procedimentos
O estudo considerou todos os princípios éticos implícitos às condutas de recolha de
informação. Foram obtidas as autorização das entidades responsáveis pelos serviços supra
mencionados. Todos os entrevistadores tiveram formação prévia para a aplicação do protocolo
(treino para a estandardização na aplicação e role-playing), nomeadamente sobre os
conteúdos dos diferentes instrumentos nele inseridos, preenchimento, metodologia de
resolução de problemas e conhecimento acerca da população alvo de forma a aumentar a
fiabilidade entre os diferentes entrevistadores. Realizou-se um pré-teste, para colmatar
eventuais falhas, não sendo necessário alterar nenhuma das questões criadas no protocolo. O
tempo médio de aplicação do protocolo de rastreio RNAR-75 foi de 20-25minutos, sendo que
destes 2 minutos são para a avaliação de abuso.
A estratégia de dados utilizou principalmente uma análise que permitisse a diferenciação de
categorias de pessoas relativamente ao abuso. Recorreu-se ao cálculo dos rácios dos produtos
cruzados (odds ratio) por permitir diferenciar um grupo de indivíduos em risco de não risco.
Analisou-se também a consistência interna dos itens de abuso, com o alfa de cronbach.
Realizou-se uma análise entre itens do questionário breve de rastreio de abuso, usando-se um
estatístico de associação Phi para variáveis nominais. Executou-se uma regressão logística para
analisar as variáveis que na análise dos odds ratio apareceram significativamente associadas
como factores de risco.

Resultados

Análise do Questionário Breve de Rastreio de Abuso
No total da amostra de 240 inquiridos, 71 responderam positivamente a um dos itens. Da
análise dos resultados a maioria (45) refere sofrer uma agressão verbal, 20 mencionam abuso
financeiro e apenas 6 referem abuso físico. Relativamente ao aspecto apenas uma minoria
apresenta aspecto descuidado (17) e exclusivamente 1 idoso apresentava equimoses visíveis
(ver tabela 3).
Tabela 3. Análise Descritiva das Variáveis Associada a Abuso
QBRA
(itens de resposta directa, heteroavaliados)

Outros itens QBRA
(itens codificados pelo entrevistador)

Item

n (%)

Item

n (%)

Agressão verbal

45 (18,8)

Aspecto descuidado

17 (7,1)

Abuso financeiro

20 (8,3)

Equimoses

1 (0,4)

Abuso físico

6 (2,5)

Realizou-se uma análise entre itens do QBRA, usando-se um teste estatístico de associação Phi
para variáveis nominais. Paralelamente foi identificado o número de pessoas que responderam
afirmativamente a mais de um item acerca de abuso. Ambos os resultados são descritos na
tabela 4.
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Tabela 4. Valores Cruzados e Matriz de Correlações Entre os Itens do QBRA
Agressão Verbal

Abuso
Financeiro

Abuso Físico

Aspecto
descuidado

Equimoses

Agressão verbal
1
N=45

-

-

-

-

-

Abuso financeiro
N=20

10 (50,0%)
0,24 (.000)

-

-

-

-

Abuso físico
N=6

4 (66,7%
0,20 (.002)

2 (33,3%)
0,15 (.025)

-

-

-

Aspecto descuidado
N=17

6 (37,5%)
0,13 (.049)

2 (12,5%)
0,04 (.541)

0 (0,0%)
-0,4 (.505)

-

-

0 (0,0%)
-0,031 (.631)

0 (0,0%)
-0,02 (.760)

0 (0,0%)
-0,011 (.871)

0 (0,0%)
-0,018 (.787)

-

Equimoses
N=1

2

3

1- valor relativo ao número de pessoas que referenciaram abuso no item
2- valor relativo ao número de pessoas que referenciam abuso em duas categorias
3- percentagem relativa ao valor da coluna

Os resultados revelam um grau elevado de associação entre os itens relativos a agressão
verbal, abuso financeiro e físico, uma vez que os seu índices de correlação Phi são significativos
(p<0,05). Nesta amostra existe uma associação significativa entre as pessoas que responderam
afirmativamente ao item de agressão verbal, com os que respondem positivamente nos itens
de abuso físico e financeiro. Relativamente ao abuso financeiro existe uma relação significativa
das pessoas que responderam positivamente, pontuem noutro tipo de abuso. Quanto ao
abuso físico dos idosos que responderam positivamente ao item, distribuem-se
equitativamente nos itens de agressão verbal e abuso financeiro.
O resultado da análise com alpha de cronbach para determinar a consistência interna dos três
items revelou um valor baixo (0,3). Partiu-se erradamente da ideia de que o abuso é um
constructo mensurável de forma única. No entanto após a análise de correlação e da
consistência interna conclui-se que os itens não podem ser um todo, mas sim questões que
medem diferentes tipos de abuso.

Análise dos Factores de Risco

Efectuou-se o cálculo dos rácios dos produtos cruzados (odds ratio) e o seu intervalo
de confiança para as seguintes variáveis: contexto, género, idade, estado civil,
escolaridade, pessoas que vivem com o idoso na mesma casa, pessoas que consumam
álcool e drogas, pessoa que não vive só e é a única fonte de rendimento, serviços
sociais e escala de Gijón (tabela 5 e 6).
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Tabela 5. Odds-ratio de Risco de Abuso Associados a Variáveis Sócio-Familiar
Contexto

Género

Idade

Estado Civil

Escolaridade

Agressão verbal

1,19
(0,62 – 2,28)

2,26
(1,08 – 4,73)

0,54
(0,28 – 1,05)

0,73
(0,37-1,43)

1,57
(0,76-3,25)

Abuso
financeiro

1,26
(0,50 – 3,15)

2,02
(0,71 – 5,75)

0,46
(0,18 – 1,20)

0,58
(0,21-1,56)

1,01
(0,29-2,65)

Abuso físico

5,22
(0,60 – 45,36)

3,26
(0,38 – 28,38)

0,91
(0,18 – 4,60)

Não aplicável
-

0,54
(0,11-2,72)

Aspecto

1,48
(0,54 – 4,03)

0,90
(0,33 – 2,46)

0,11
(0,02 – 0,49)

0,74
(0,26-2,06)

4,34
(0,97-19,46)

Sendo o Odds Ratio analisado segundo o intervalo resultante do risco significativo associado às
variáveis sócio-familiares é verificável nos intervalos que não compreendem o valor 1.
Encontrou-se assim um risco significativo associado às premissas agressão verbal e género
[OR=2,26; %95 I.C.= 1,08 – 4,73], aspeto e idade [OR=0.11; %95 I.C.= 0.02 – 0.49]. Observando
a tabela 6 foi significativo o risco associado ao abuso físico e pessoas na mesma casa [OR=9,04;
%95 I.C.= 1,04 – 78,65], assim como aspecto descuidado e consumo de álcool [OR=3,13; %95
I.C.= 1,12-8,73]. Relativamente à escala de Gijón, demonstrou um risco associado significativo
com a identificação de uma pessoa como agredida verbalmente, abusada financeiro e
fisicamente, assim como ter um aspecto descuidado e evidenciar estatisticamente risco social
[OR=1,34; %95 I.C.= 1,02-1,77], [OR=1,72; %95 I.C.= 1,32-2,23]; [OR=1,72; %95 I.C.= 1,17-2,52];
[OR=1,74; %95 I.C.= 1,32-2,26].

Tabela 6. Odds-ratio de Risco de Abuso Associados a Variáveis Sócio-Familiar
Pessoas na
mesma casa

Pessoas que
consumam
álcool ou drogas

Não vive
só/única fonte
de rendimento

Serviços sociais

Gijón

Agressão verbal

1,86
(0,96-3,57)

1,88
(0,89-3,95)

1,70
(0,88-3,26)

1,26
(0,65-2,43)

1,34
(1,02-1,77)

Abuso
financeiro

2,25
(0,90-5,68)

1,38
(0,48-4,01)

2,37
(0,93-6,02)

1,36
(0,53 – 3,45)

1,72
(1,32-2,23)

Abuso físico

9,04
(1,04-78,65)

1,01
(0,11-9,21)

Não aplicável

4,55
(0,52 – 39,54)

1,72
(1,17-2,52)

Aspecto

1,24
(0,46-3,39)

3,13
(1,12-8,73)

2,22
(0,81-6,04)

1,28
(0,47 – 3,49)

1,74
(1,32-2,26)

Efectuou-se o cálculo dos rácios dos produtos cruzados e o seu intervalo de confiança para as
variáveis relativas à vulnerabilidade de carácter funcional, sensorial e psíquico (tabela 7). As
variáveis analisadas foram a capacidade funcional pelas Escalas de Lawton (AVDI), Índice de
Katz (AVDB), e indicadores de risco sensorial relativos a visão e audição. Analisaram-se
igualmente as variáveis depressão e cognitiva, com a escala de depressão geriátrica e o Short
Portable Mental Status Questionnaire de Pfeiffer.
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Tabela 7. Odds-ratio de Risco de Abuso Associados a Variáveis Sócio-Familiar
Lawton

Katz

Visão

Auditiva

Depressão

Cognitiva
A

Cognitiva
B

Agressão
verbal

1,20
(0,58–2,49)

1,47
(0,71 – 3,05)

1,60
(0,77 – 3,33)

1,37
(0,68 – 2,76)

0,22
(0,09- 0,55)

Não
Aplicável

0,60
(0,31-1,16)

Abuso
financeiro

2,55
(0,72-9,00)

2,44
(0,94 – 6,32)

3,54
(1,00 –12,54)

1,69
(0,62 – 4,62)

0,29
(0,08- 1,04)

Não
Aplicável

0,55
(0,21-1,44)

Abuso
físico

2,55
(0,25-18,72)

1,70
(0,49 – 1,53)

1,22
(0,22 – 6,83)

1,51
(0,27 – 8,41)

0,45
(0,05- 4,08)

0,32
(0,04-2,93)

1,08
(0,21-5,46)

Aspecto

2,06
(0,57-7,41)

1,01
(0,31 – 3,22)

8,46
(1,09- 65,91)

4,84
(1,06- 22,18)

0,31
(0,07- 1,45)

0,29
(0,07-1,14)

0,21
(0,06-0,77)

Relativamente aos indicadores de abuso, a visão demonstrou um risco associado significativo
entre a identificação de uma pessoa como abusado a nível financeiro e estar estatisticamente
com défice visual [OR=3,54; %95 I.C.= 1-12,54], apresentar aspecto descuidado com défice
visual [OR=8,46; %95 I.C.= 1,09 – 65,91], assim como com défice auditivo [OR=4,84; %95 I.C.=
1,06-22,18] e défices cognitivos [OR=0,21; %95 I.C.= 0,06-0,77]. Encontrou-se ainda um risco
associado significativo entre uma pessoa estaticamente abusada verbalmente e depressão
[OR=0,22; %95 I.C.=0,09-0,55].
De seguida foi realizada uma regressão logística utilizando para a criação dos modelos as
variáveis que na análise dos odds ratio se evidenciaram como factores de risco significativos.

Tabela 8. Regressão Logística Tipos de Abuso Relativos aos Factores de Risco
Beta

SE

Wald Statistic

df

P -value

Odds ratio

95% CI

Depressão

0,658

0,212

9,690

1

0,002

1,932

(1,276-2,924)

Escala de Gijón

2,208

0,432

26,060

1

0,000

9,095

(3,897-21,229)

Escala de Gijón

0,814

0,196

17,155

1

0,000

2,256

(1,535-3,316)

Idade

2,416

0,754

10,272

1

0,001

11,195

(2,556-40,043)

Estado Cognitivo

1,488

0,655

5,161

1

0,023

4,428

(1,227-15,989)

Agressão verbal
Modelo Final

Aspecto
Modelo Final

Foi aplicado um modelo de regressão logística com uma forma de extracção Backward
Conditional no sentido de predizer os diferentes tipos de abuso, como obaservável na tabela 8.
Os resultados são relativos aos modelos finais das variáveis de Agressão Verbal e Aspecto
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Físico (negligencia), não sendo possível obter o modelo de Abuso financeiro pela falha na
dicotomicidade da variável.
Relativamente aos modelos de predição da agressão verbal, tendo em conta as variáveis
depressão e escala de Gijón, são preditos de forma acertada 79,3% dos casos totais, no
entanto este modelo não consegue predizer acertadamente em nenhum dos casos (0%) em
que foram considerados como risco de agressão verbal.
Relativamente aos modelos de predição do aspecto o modelo final contempla as variáveis
escala de Gijón, idade e estado cognitivo, sendo que este consegue predizer de forma acertada
93,5% dos casos totais, não conseguindo predizer acertadamente nenhum dos casos (0%)
considerados como risco de aspecto descuidado.

Conclusão
Há algum tempo que o atendimento do paciente geriátrico é orientado para a avaliação
interdisciplinar dos distúrbios funcionais. Torna-se, portanto, natural incorporar a avaliação e
atendimento do idoso vítima ou envolvido em actos violentos nessa abordagem geriátrica
geral (Paixão e Reichenheim, 2006).
Do total dos sujeitos da amostra n=240, 71 idosos responderam afirmativamente a um dos
itens de abuso, sendo um resultado significativo que evidencia a proporção de idosos que
afirmam serem agredidos verbalmente, abusados financeiramente e fisicamente. E tendo em
conta que, segundo Fulmer et al. (2004) é pouco provável que os idosos façam a denúncia
quando são vítimas de maus tractos e que mais de 70% dos casos de identificação de maus
tractos a idosos é feita por outra pessoa e não pelo idoso, todo o processo de sinalização de
casos de abuso é observado como difícil e subjectivo, revelando a subnotificação como uma
realidade que se repercute também na amostra. Encontram-se associados a este problema
não só a falta de instrumentos de rastreio adequados e de fácil administração mas,
igualmente, a dificuldade na detecção do abuso, em especial o abuso psicológico e a
negligência, e uma deficiente consciencialização do tamanho e dimensão do problema.
Esta baixa (contudo significativa) prevalência de determinados tipos de abuso geram
problemas metodológicos. Embora o instrumento não permita predizer mais casos de risco de
abuso, pela necessidade de uma maior consistência e precisão, identificam-se as variáveis do
ponto de vista de uma estratégia de rastreio que podem predizer as variáveis de abuso.
Os resultados deste projecto apontam para uma associação muito significativa entre as
pessoas que responderam ao item agressão verbal com os que responderam positivamente
aos itens de abuso físico e financeiro, o que se traduz no facto da agressão verbal ser a mais
comum das formas de abuso.
No entanto a utilização de itens discretos para avaliar os diferentes abusos pode ser uma
metodologia alternativa interessante à utilização de escalas extensas.
Da análise da consistência interna, verificou-se através do reduzido resultado do coeficiente de
alpha de cronbach (0,3) na análise da agressão verbal, abuso físico e financeiro com os
restantes, que estes não representam um constructo de abuso homogeneamente mensurável,
sendo que cada item do questionário mede diferentes questões. Esta multidimensionalidade
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do conceito de abuso será a limitação de partida deste estudo, mas também a sua vantagem
uma vez que o QBRA permite de forma rápida rastrear o risco relativo a três formas específicas
de abuso nos diversos contextos.
Relativamente às variáveis associadas ao abuso foram observados resultados interessantes. O
indicador relativo ao défice visual apresentou um risco significativo associado quer ao item de
risco de abuso financeiro quer ao item do aspecto, nomeadamente o de apresentar aspecto
descuidado. Existe igualmente um risco significativo de se considerar uma pessoa com aspecto
descuidado quando apresenta défice auditivo ou défices cognitivos. Ainda se verificou um risco
preditivo significativo na associação entre a identificação positiva de abuso verbal com sinais
depressivos. Isto é explicado, uma vez que o mau estar existe, caracterizando-se (James &
Asenath, 2005) por um humor depressivo, e por uma perda de prazer ou interesse,
conjuntamente com alguns de outros sintomas (diminuição clara do interesse pelas
actividades, perda de peso, insónia ou hipersónia agitação ou lentificação, fadiga ou perda de
energia, sentimento de desvalorização diminuição da capacidade de pensamento e
concentração, pensamentos recorrentes acerca da morte, ideação suicida recorrente), sendo
apontada como um factor de risco por diferentes autores (Alves, 2006; Lachs & Phillemer,
2004; Tortosa, 2004).
A escala de Gijón (instrumento estruturado de avaliação social de pessoas idosas) revela ser
um instrumento válido no estudo do abuso em todas as dimensões consideradas, pois
apresenta um risco associado significativo aos items de agressão verba, abusa financeiro,
abuso físicoa, ter um aspecto descuidado e apresentar pro provável risco social. Esta escala de
avaliação sócio- familiar é um. O instrumento avalia a situação familiar, económica, habitação
e relações sociais, demonstranto uma relação explicita com o abuso da pessoa idosa ao
classificá-la como em “Risco Social Elevado”, “Risco Social Intermédio” e “Risco Social Baixo”,
encontrando-se este risco associado a uma maior vulnerbilidade individual.

Benefícios identificados no Rastreio de Abuso da Pessoa Idosa com o QBRA
Até agora na literatura existem instrumentos de rastreio de abuso, no entanto, a barreira mais
importante no desenvolvimento do rastreio e dos instrumentos de avaliação é a falta de
critérios normalizados para o diagnóstico e para a validação dos maus tratos (Fulmer,
Guadano, Dyer, & Connoly, 2004).
O QBRA, contemplado num protocolo de avaliação geriátrica ampla facilita uma avaliação
integrada de vários domínios, pouco usual na análise de abuso, pelo que permite a aquisição
de um historial abrangente e o uso de instrumentos válidos para quantificar medidas de saúde
psicológica e capacidade funcional. O protocolo de rastreio RNAR75 contorna algumas das
limitações de avaliações integradas, contemplando uma avaliação por qualquer profissional da
área, com duração de aplicação de 20 a 25 minutos em média. No âmbito do rastreio de abuso
centra-se essencialmente nos factores de risco.
Os dados recolhidos neste projecto evidenciaram a sinalização de um número significativo de
idosos, no entanto, predizem-se mais valias na aplicação do instrumento multidimensional em
contextos mais abrangentes, e inclusive em contextos onde sinais de abuso, mal trato ou
negligência a idosos sejam mais facilmente ignorados, uma vez que permite uma ponderação
sobre diversas situações de risco.
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Para desenvolver um melhor entendimento sobre os instrumentos de rastreio para idosos,
como forma de identificar pessoas que requerem tratamento e intervenção, os instrumentos
relativos à detecção devem ser melhorados e a sua aplicabilidade analisada de forma crítica.
Será importante mais investigação neste campo, o que irá ajudar a que haja mais progressos
na instrumentalização para melhor detecção do abuso e maus tractos a idosos.
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Anexo I. Revisão de Instrumentos
Instrumentos

Psicometria
relatada

Items

Grupo
avaliado

Akron General Medical Center
Geriatric Abuse Protocol
(Jones, Dougherty, Schelbe,
Cunningham, & Akron., 1988)

Sn

46

Vit.

AMA Assessment Protocol
(A.M.A., 1992)

Insuf

Lista verificação
suspeita de
abuso

Adeq

Sn

Brief Abuse Screen for the Elderly
(Reis & Nahmiash, 1998)

Caregiver Abuse Screen (CASE)
(Davies, 1997)
Case Detection Guidelines
(Rathbone-MacCuan & Voyles,
1982)

Comentário

inicial
Sem evidência de validade e
fiabilidade



Vit.

Depende da eficácia clínica;
todos os ambientes clínicos



5

Vit/Cuid

Screen rápido e adequado a
serviços de urgência ou a
doentes externos



41

Cuid

Sem evidência de validade e
fiabilidade
Direccionado a médicos com
pouca experiência em maus
tractos a idosos; todos os
ambienteis clínicos.

Insuf

8

Vit/Cuid

Conflict Tactits Scale (CTS-1)
Straus M. (1979)

Adeq

19

Vit.

Ambientes com doentes internos
ou externos; questões sensíveis.

Elder Abuse Assessment Protocol
for Nurses(EAPN)
(Davies, 1997)

Sn

80

Vit.

Sem evidência de validade e
fiabilidade

Elder Abuse Assessment TOOL
(Fulmer, 1984) (modificado em
1992,2000)

Elder Abuse and Neglect Protocol
(Tomita, 1982)

HALF
(Ferguson & Beck, 1983)
Health Status Risk Assessment



Adeq

42

Vit.

Ins

Delineamento
abrangente

Vit/Cuid

Avaliação profunda e definição
de um plano de intervenção para
agências de serviços sociais



Sn

37

Vit/Cuid

Requer um historial social longo;
para todos os ambientes clínicos



Sn

60

Vit.

Sem evidência de validade e
fiabilidade



Adeq

15

Vit.

Screen rápido para serviços de
emergência ou doentes externos

Vit/Cuid

Requer entrevista aprofundada;
ambiente não especificado, deve
ser completado por profissionais
após uma avaliação domiciliar
cuja duração chega a 2 ou três
horas.

Vit/Cuid

Direccionado a profissionais de
enfermagem na avaliação de
idosos e seus cuidadores no
domicílio. Avalia seis dimensões:
violência física, cuidados
médicos, psicossocial, ambiental,
direitos humanos e financeira.
Requer no mínimo duas visitas ao
domicílio.

Indicators of Abuse Screen (IOA)
(Reis & Nahmiash, 1998)
Adeq

40

QUALCARE scale
(Philips, Morrison, & Chase, 1990)
Adeq
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Requer treino, de fácil
administração, adequado à
prestação de cuidados em casa,
hospital, serviço de urgência.

(Jonhnson, 1991)
Hwalek- Sengstock Elder abuse
Screening Test (H- S/EAST)
(Hwalek & Sengstock, 1986)

Exclusão

40

Rastreio de Abuso na Pessoa Idosa

Risk of Elder Abuse in the Home
(REAH)
(Hamilton, 1989)

Insuf

34

Vit/Cuid

Screening Protocol for
Identification of Abuse and Neglect
(SCREENPROT)

Sn

38

Screening protocols for the
Identification of Abuse and Neglect
in the Elderly
(Jonhson, 1981)

Insuf

18

Adeq

Combinação de
instrumentos;
inclui um
protocolo de
referência

Sreening Tools and Referral
Protocol Stopping Abuse Against
Older Ohioans: A Guide for Service
Providers
(Bass, Anetzberger, & Ejaz, 2001)
Vulnerability to Abuse Screening
Scale (VASS)
(Schofield, Reynolds, Mishra,
Powers, & Dobson, 2002)
Envelhecimento e Saúde da Pessoa
Idosa Minist. da Saúde
(Paixão & Reichenheim, 2006a)

Adeq

Sn

12

14

Sem evidência de fiabilidade



Vit/Cuid

Sem evidência de validade e
fiabilidade



Vit/Cuid

Usado como um screening
rápido; ambiente não
especificado



Vit.

Toda uma série de medidas
qualitativas e quantitativas por
parte do médico que leva a uma
percepção do quadro de abuso e
violência; ambientais clínicos



Vit.

Medida do auto-relato com
quatro factores: vulnerabilidade,
dependência, depressão e
coacção.

Vit.

Instrumento que avalia possíveis
situações de violência contra
pessoas idosas. Avalia Agressividade Verbal, Abuso
Financeiro e Abuso Físico.

Sn = sem resultados numéricos; Adeq = fiabilidade/validade de construto, critério ou análise factorial adequadas; Insuf =
fiabilidade/validade de construto, critério ou análise factorial insuficientes; Vit=Vitima; Cuid.= Cuidador.
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Os trabalhos que se incluem neste volume resultam do conjunto de
apresentações realizadas no âmbito do Ciclo de Conferências
“Gerontologia Social: Perspetivas de Análise e Intervenção”. Esta edição
constitui-se como a expressão de um processo de reflexão e construção de
conhecimento, enquadrado nas mais recentes abordagens no campo da
gerontologia social, sendo as propostas aqui apresentadas da inteira
responsabilidade dos seus autores. Assinala-se, desde já, a qualidade,
diversidade e nível de especificidade dos problemas que têm vindo a
constituir objeto de estudo e reflexão, num campo profundamente
marcado pela sua multi e interdisciplinaridade.
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