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RESUMO 

O presente trabalho situa-se no âmbito das representações sociais do corpo envelhecido e, tem 

como objectivo identificar e caracterizar as diferentes representações que os idosos do meio 

rural fazem acerca do seu corpo, verificando se estas os impedem de expressar a sua 

personalidade, ou seja, se os idosos se sentem ou não prisioneiros de corpos que já não lhes 

permitem expressar a sua verdadeira identidade. Para tal, procedeu-se a uma revisão 

bibliográfica que permitiu a definição das categorias de análise, tendo como objectivo uma 

posterior aplicação de uma entrevista semi-estiuturada, numa amostra de vinte e cinco sujeitos, 

com uma média de idades de 74 anos. Para a interpretação do corpus do trabalho recorreu-se à 

aplicação da técnica "análise de conteúdo" na sua função confirmatória. Apesar das 

representações sociais que vigoram, da imagem social dos mais velhos não revelar fortes 

indícios de ser valorizada, os idosos que constituíram a amostra, consideram-se pessoas 

respeitadas pelos mais novos. No entanto, apercebem-se que o seu papel social se foi diluindo 

através do tempo, fruto da desvalorização do seu atributo principal, o conhecimento adquirido 

através da experiência pessoal. Apesar de terem consciência da fraqueza dos seus corpos, não se 

identificam com esta fase da sua vida, demonstrando que não há um paralelismo entre o 

envelhecimento físico e a jovialidade do restante ser. A eles permanece ligada uma juventude 

interior que sentem como eterna. O confronto entre esta juventude, considerada eterna, e, o 

envelhecimento do corpo, pode produzir uma situação de tensão, onde o corpo se manifesta 

como corpo prisão. Não se verifica nos sujeitos entrevistados, o desejo e esforços empreendidos 

no sentido de recusar ou retardar o envelhecimento biológico. O corpo, para estes idosos, é um 

instrumento de trabalho, aparecendo este como o factor organizativo da sua existência. 

Exigindo o trabalho, no meio rural, grande esforço físico, é a diminuição da força e da saúde 

que ao impedi-los de trabalhar, não lhes permite expressar plenamente a sua verdadeira 

identidade, pois a identidade do eu foi construída com base na identidade do papel. Ao idoso, 

deste meio, não interessa enquadrar-se nos padrões estéticos impostos pela sociedade 

consumista, mas sentir-se vivo, participante, retirando prazer daquilo que, ainda, pode realizar. 

Como raramente se dá a ruptura com o trabalho, os idosos sentem-se úteis, conservando um 

certo grau de satisfação pessoal, que se verifica ser de extrema importância para a sua 

existência. 

Palavras Chave: Velhice; Corpo; Representações Sociais; Meio rural 
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Introdução 

1 - INTRODUÇÃO 

A sociedade actual é caracterizada por profundas alterações, efectuadas a 

um ritmo nunca antes observado. Vivemos numa época de mudança. 

Lipovetsky (1998) considera que, associada a esta mudança, assistimos a uma 

reconfiguração da hierarquia axiológica, onde os valores tidos como de baixa 

hierarquia emergem agora em lugares cimeiros. Os valores considerados 

fundamentais, em gerações anteriores, já não o são actualmente, resultando, por 

vezes, um fosso ideológico. Vive-se em ruptura com o passado, estando as 

tradições sociais a desaparecer a um ritmo nunca antes visto, em que mesmo as 

mais arreigadas vão sendo alteradas ou mesmo eliminadas. O passado, 

manancial riquíssimo de conhecimentos, crenças, hábitos, valores, experiências, 

modos de ver e actuar, parece nada ter para nos dar. 

Giddens (1994) evoca a ideia de um "mundo desenfreado" em que o 

ritmo da mudança intervém e altera, profundamente, práticas sociais e modos 

de comportamento preexistentes. São geradas, a cada instante, novas fontes de 

conhecimento, provocando inerentes alterações na estrutura social. O 

conhecimento acumulado ao longo de inúmeras gerações anteriores não parece 

ter outro valor que não o folclórico, pois a sociedade actual privilegia o 

conhecimento científico em detrimento do "saber ságico" (Garcia, 1999). O 

saber dos mais velhos tornou-se quase dispensável, sendo atribuído ao idoso 

um baixo estatuto social. 

Este conceito de envelhecimento não é, portanto, de modo algum, 

semelhante ao de outras sociedades em que a idade avançada era motivo de 

orgulho, onde os homens envelheciam, segundo Le Breton (1990), com o 

sentimento de prosseguir uma marcha natural, que os mantinha ligados a um 

reconhecimento social acrescido. Os costumes, os hábitos, as experiências 

mudavam lenta e imperceptivelmente, mantendo-se quase inalterados de 

geração para geração. O ancião não só tinha tempo para acumular uma 
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Introdução 

experiência preciosa como não se arriscava minimamente a sentir-se 

ultrapassado e diminuído por aqueles que haviam crescido e que se tinham 

formado em novas e diferentes condições. Actualmente, a sociedade atribui ao 

idoso um papel muito diferente, pois com a velocidade das descobertas que se 

vão realizando, em todos os sectores da nossa vida, valorizamos, 

excessivamente, tudo o que é novo, os últimos conhecimentos, os últimos 

inventos, esquecendo-nos, muitas vezes, de ir beber ao saber acumulado de 

experiências, de vivências feitas pelas pessoas que foram "percorrendo", com 

grande qualidade, trajectos singulares. 

Apesar de tudo, nos meios rurais, o decréscimo da importância dos mais 

velhos não é tão nítido. Os idosos são respeitados e consideram que os seus 

conhecimentos ainda são úteis e necessários, embora se apercebam que o seu 

papel social se foi diluindo, através do tempo, fruto da desvalorização do seu 

atributo principal, o conhecimento adquirido através da experiência pessoal. Na 

verdade, enquanto na cidade o idoso chega à idade da reforma e é afastado 

como "algo" que nada mais tem a dar, de quem nada mais se espera, no mundo 

rural a transição faz-se duma maneira mais suave, mais delicada, continuando o 

idoso a ser "alguém" que tem muita experiência e que, apesar da sua força física 

ir diminuindo, ainda é tratado como alguém de quem se precisa. 

Ao mesmo tempo que verificamos uma mudança de valores na nossa 

sociedade, assistimos a uma profunda alteração do uso do corpo (Garcia, 1999). 

Sendo o corpo um produto da biologia e da cultura, ele retrata, com fidelidade, 

a sociedade a que pertence (Garcia, 1997). 

A ênfase na aparência física realça-nos um processo exacerbado na nossa 

sociedade ocidental e urbana, sociedade da imagem, onde o "culto" do corpo 

ocupa um lugar privilegiado. Cada um constrói e molda o corpo à sua vontade, 

em prol de um ideal a que aspira. É promovido um corpo jovem, belo, 

saudável, o oposto de um corpo envelhecido que conduz a uma imagem social 

negativa referente ao idoso, em que são atribuídas representações de 

decadência, fragilidade, dependência. 
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Porém, o envelhecimento e a passagem do tempo não são percebidos da 

mesma maneira pelos indivíduos, dependendo da vivência de diferentes 

situações, de acordo com a experiência de vida (Santiago, 1999). 

Assim, na sociedade ocidental e urbana, todos os nossos esforços se 

dirigem no sentido de disfarçar o tempo que passa por nós, queremos dissipar, 

com toda a veemência, a nossa idade (Breton, 1990), fazendo sacrifícios para 

permanecermos jovens. Qualquer indicador de negligência no cuidado com o 

corpo é sinónimo de desleixo, de baixa auto-estima e mesmo de decadência 

moral. 

Por outro lado, no meio rural, aqueles que vão ficando velhos, não 

tentam travar o curso do tempo, numa tentativa desesperada de escapar ilesos e 

sem marcas. O corpo, para estes, é um instrumento, uma componente estrutural 

do processo de trabalho, uma força produtiva (Costa, 1992), aparecendo a 

questão do trabalho como o factor organizativo da sua existência. Para os idosos 

deste meio, o importante não é enquadrar-se nos padrões estéticos impostos 

pela sociedade consumista, mas sentirem-se vivos, participantes, retirando 

prazer naquilo que ainda podem realizar, enfim, produzir. 

Decorrente do que até aqui foi dito e, sabendo que o corpo faz parte da 

nossa identidade mais profunda, sendo mesmo o elemento fulcral no projecto 

do "ser", constatamos que a construção da identidade dos idosos do meio 

urbano e do meio rural difere, na medida em que, os primeiros constroem a sua 

identidade com base na aparência, no aspecto exterior e, os segundos 

fundamentam a sua identidade no trabalho, na capacidade produtiva. 

Garcia (1999), também refere que o envelhecimento não é encarado da 

mesma forma, no mundo rural e no mundo urbano, porque a ruptura com o 

mundo do trabalho nunca se verifica plenamente para os idosos do meio rural, 

ao contrário do que acontece com os idosos do meio urbano. Ao manter um 

vínculo com o trabalho, embora débil, os idosos sentem-se ainda úteis à 

sociedade, conservando um certo grau de satisfação pessoal, que se verifica ser 

de extrema importância para a sua existência. Exigindo o trabalho, no meio 
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rural, grande esforço físico, a diminuição da força e da saúde, ao impedi-los de 

trabalhar, poderá dificultar-lhes a manifestação do seu verdadeiro "eu". 

É nossa intenção identificar e caracterizar as diferentes representações 

que os idosos, do meio rural, fazem acerca do seu corpo, verificando se estas os 

impedem de expressar a sua verdadeira personalidade, ou seja, se os idosos se 

sentem prisioneiros de corpos que já não lhes permitem expressar, plenamente, 

a sua verdadeira identidade. 



Revisão Bibliográfica 

2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - O ENVELHECIMENTO DEMOGRÁFICO. REALIDADES E 

PERSPECTIVAS 

De entre as várias tendências de evolução da estrutura social, o 

aparecimento de novos perfis demográficos, merece a nossa profunda reflexão 

(Bento, 1999). O envelhecimento da população, característica visível e notória na 

nossa sociedade, origina uma nova estrutura etária da mesma. 

A população idosa reflecte, actualmente, uma categoria social que não 

pode ser ignorada e as questões do envelhecimento representam um fenómeno 

de grande significado no contexto das sociedades de todo o mundo, e, uma das 

principais preocupações dos intervenientes das áreas da saúde e da acção social. 

Os dados estatísticos demonstram que a população mundial está a 

envelhecer. De acordo com as projecções estatísticas da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em 1951 havia, aproximadamente, duzentos milhões de pessoas 

cora 60 anos ou mais em todo o planeta. Em 1975, esse número aumentou para 

350 milhões. Globalmente, o número de idosos poderá mais do que triplicar -

de 606 milhões em 2000 para quase dois mil milhões em 2050. O aumento 

poderá ser ainda mais acentuado na faixa acima dos 80 anos, passando de 69 

milhões em 2000 para 379 milhões em 2050. 

Portugal é o quinto país menos envelhecido no conjunto dos países da 

União Europeia (EU), tendo em conta a percentagem de idosos na população 

total (dados de 1996), sendo o Alentejo, Algarve e Centro as três regiões mais 

envelhecidas do país. No extremo oposto, situam-se a Região Autónoma dos 

Açores, a Região Autónoma da Madeira e o Norte, havendo um maior 

envelhecimento na população feminina, decorrente da sua maior esperança de 

vida (INE, 1999). 

9 



Revisão Bibliográfica 

A população idosa portuguesa tem crescido, acentuadamente, e, a passos 

largos. Segundo os dados recolhidos pelo INE (1999), entre 1960 e 1998 a 

população portuguesa teve um crescimento global de 12,3%. O grupo de jovens, 

que em 1960 representava 29,2% do total da população, viu essa posição 

reduzir-se a 16,9% em 1998. Simultaneamente, o grupo dos idosos não deixou 

de crescer e elevou-se de 8% para 15,2% no mesmo período. Prevê-se que o 

crescimento do número de idosos prossiga e ultrapasse o número de jovens 

entre 2010 e 2020, atingindo o peso dos idosos os 18,1% em 2020, enquanto que 

a proporção de jovens diminuirá para 16,1%. 

De facto, a população, residente em Portugal, envelheceu. Enquanto o 

número de jovens baixou fortemente, as pessoas idosas registaram os ritmos de 

crescimento mais acentuados. É o resultado da diminuição da fecundidade e do 

aumento da esperança de vida. 

Para Rosa (s/d), o envelhecimento será tanto mais acentuado quanto 

maior for a conjugação entre a baixa de natalidade e o aumento da longevidade. 

Assim, o aumento do número de nascimentos poderá desempenhar um papel 

fulcral sobre a redução do envelhecimento da população portuguesa. 

Sardinha (1999) perfilha esta opinião na medida em que considera não só 

a redução do número de nascimentos mas, também, a sua insuficiência para 

garantir a renovação das gerações, razões do aumento proporcional de idosos. 

De acordo com as projecções estatísticas da Organização das Nações 

Unidas (ONU), em Portugal, a taxa de fertilidade total aumentará de 1,45 em 

2000 para 1,83 em 2050, ficando, no entanto, ainda abaixo dos 2,1 filhos por 

mulher, que é considerada a taxa de substituição. 

O crescimento no seio da população idosa portuguesa é bastante 

heterogéneo. O ritmo de crescimento mais forte pertence à população com 85 e 

mais anos, o que retrata o envelhecimento da própria população idosa. 

Paralelamente, assistir-se-á ao aumento de proporção da população com 75 e 

mais anos, que se elevará a 7,7% em 2020, contra 5,6% em 1995. 
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Segundo Fragoso e Vieira (1999) nos últimos 10 a 15 anos verificou-se um 

crescimento acentuado do grupo de idosos, com mais de oitenta anos e, um 

estreitamento da base da pirâmide demográfica, resultante da diminuição da 

fertilidade. 

De facto, o fenómeno do envelhecimento é bem perceptível quer na base 

da pirâmide, como já referido pelo autor acima citado, quer no topo, pelo 

alargamento que corresponde ao acréscimo da população idosa, resultante do 

aumento da esperança de vida. 

A esperança de vida em 2000 era de 76,2 anos e em 2050 deverá ser, a 

verificarem-se as projecções actuais, de 81 anos. 

Este aumento dos valores da esperança de vida vai traduzir-se por um 

aumento do número médio de anos que cada um pode esperar viver e, 

consequentemente, por um aumento do número daqueles que atingem as 

idades mais avançadas (Rosa, s/d). Estes indivíduos são, potencialmente, de 

maior risco e de maior grau de dependência. 

Fernandes (1997) alega que, pela sua dimensão, este é um cenário que 

tem preocupado cientistas e governantes e que se faz acompanhar de um 

espectro de dificuldades relacionadas com os encargos dos idosos sobre as 

gerações futuras, com os custos que o seu grande número representa e com a 

falência dos sistemas de reforma. Entre outros aspectos deverá referir-se o 

"conservadorismo" e a falta de vitalidade e dinamismo que tal envelhecimento 

acarretará para as sociedades num futuro próximo. 

A pirâmide de idades, da população residente em Portugal, deixou de o 

ser, denotando um estreitamento na base, como resultado da diminuição da 

fecundidade e um alargamento no topo, decorrente do aumento da esperança 

de vida. Assiste-se, assim, a uma transição demográfica que origina a 

"inversão" da pirâmide de idades. 

Rosa (s/d) considera que, para além dos factores acima referidos, 

existem outras componentes do processo de envelhecimento demográfico que 

também o caracterizam nomeadamente: 1) o envelhecimento no seio de cada 
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um dos três grandes grupos de idade (jovem, activa e idosa); 2) a alteração das 

relações estatísticas entre os indivíduos jovens e idosos e aqueles que pertencem 

à parcela da população em idade activa, ou seja, cujas idades se situam dentro 

do intervalo etário 15-64 anos; 3) as características da estrutura do estado civil 

da população; 4) modificações relativas à composição familiar segundo a idade. 

De acordo com Spirduso (1995), o principal factor responsável pelo 

aumento da esperança de vida, no início do séc. XX, foi o declínio dos índices de 

mortalidade neonatal, infantil e também maternal. Natário (1992) refere que o 

elevado número de mortes, nos primeiros anos de vida, se deviam às doenças 

infecto-contagiosas. 

Nos últimos anos, acentuou-se o declínio no campo da mortalidade 

infantil, situando-se a respectiva taxa em 1992 abaixo dos 10%, em 2000 nos 

6,1 % e descerá, segundo as estimativas actuais, para os 4,2% em 2050. 

Para Sardinha (1999), a descida da mortalidade infantil bem como o 

aumento do número de pessoas que atingem idades avançadas deveram-se, 

principalmente, à ciência, à produtividade, às medidas de saúde pública e de 

saneamento e aos cuidados individuais de saúde. 

Relativamente à diminuição da fecundidade, o Instituto Nacional de 

Estatística (1998) apresenta, como factores explicativos, o retardar da idade 

média da mulher no primeiro casamento e no nascimento de um filho, que se 

reflecte no encurtar do período de procriação; a difusão dos métodos modernos 

de contracepção, cada vez mais eficazes, a dificuldade dos jovens no acesso à 

habitação e ao primeiro emprego e o consequente adiamento da saída de casa 

dos pais; o prolongamento da escolaridade obrigatória; o aumento do nível de 

instrução e da actividade profissional da mulher; a afirmação social e 

profissional do casal; a dificuldade em conciliar a vida profissional e familiar; o 

processo de urbanização e as correntes migratórias (a emigração, se não tiver 

contrapartida em imigração, provoca a saída de população em idade de 

procriar e uma consequente transferência de nascimentos). 
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Nazareth (1999), por sua vez, refere como factores globais que 

influenciaram o declínio secular da fecundidade a passagem de uma economia 

agrícola para uma economia industrial e de serviços bem como de um modo de 

vida rural para um modo de vida urbano, "a secularização", a valorização do 

indivíduo, o aumento do nível educacional, a mudança do papel da mulher na 

sociedade, os modernos meios de contracepção, a passagem de uma situação, 

em que a criança tinha "valor económico", para uma nova situação onde a 

criança tem "custo económico". 

Com o desaparecimento das sociedades rurais na Europa, esvaneceu-se, 

igualmente, a necessidade das famílias numerosas, onde os filhos eram 

pensados, não apenas como objectos de afecto mas, sobretudo, como uma mais 

valia de trabalho, de protecção na velhice e garantia da continuidade do nome. 

Desta forma, os filhos passaram então a ser uma fonte de despesa e não uma 

fonte de rendimento, havendo então tendência para a redução do número de 

filhos por casal. 

Passando a afectividade a ser um valor fundamental no desenvolvimento 

da criança, o casal opta por reduzir o número de descendentes, com a finalidade 

de lhes proporcionarem melhores condições de vida. 

Baptista (2000) defende que, embora a entrada das mulheres no mundo 

de trabalho possa ser considerado um factor importante para a explicação da 

diminuição da taxa de fecundidade e do número de filhos por casal, este factor 

só poderá ser, perfeitamente, compreendido quando analisado numa 

contextualização sócio-cultural específica. Assim, há a destacar no aspecto 

religioso a não aceitação rígida dos cânones ditados pela Igreja, fugindo "à 

norma" "tantos filhos quantos Deus quiser" e no campo da escolarização 

feminina o já elevado número de mulheres com formação superior que, 

consequentemente, traz alterações no que concerne à tomada de decisões, 

relativamente, ao número de filhos desejados. 

Rosa (s/d) considera que, apesar de a "decisão última", relativa a ter 

filhos caber ao casal, esta é condicionada por inúmeros factores bastante 
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complexos e exógenos, nomeadamente, pela sociedade em constante mudança 

em termos económicos, culturais e sociais. 

O aumento do percentual de idosos na população, repercute-se nos 

diversos sectores, nomeadamente a nível social, cultural, económico e, em 

diversas áreas do conhecimento. 

Sendo a idade mais do que uma variável cronológica, a alteração da 

estrutura etária vai, naturalmente, reflectir-se sobre múltiplos domínios da 

sociedade, nomeadamente: o encerramento de algumas escolas primárias por 

falta de alunos, o aumento do número dos que se encontram na idade da 

reforma e o aumento do número de idosos hospitalizados por períodos mais 

longos (Rosa, 1996). De facto, paralelamente ao envelhecimento da estrutura 

etária, verifica-se o aumento do número de indivíduos na situação de reforma, 

que, segundo o autor acima citado, tende a agravar-se devido ao alongamento 

dos limites do período de vida pós-activo e encurtamento do período activo, 

fruto do alargamento do período de escolaridade e da precocidade na entrada 

na fase pós-activa. Assim, e de uma forma bastante contraditória, tal como 

verifica Fernandes (1997), caminhamos para uma antecipação da idade da 

reforma devido a um desenvolvimento tecnológico acelerado e, consequente, 

desqualificação dos trabalhadores mais velhos. 

Em suma, podemos dizer que as consequências do envelhecimento 

demográfico são múltiplas: dificuldades em financiar as pensões de reforma; 

aumento das despesas com a saúde e o equipamento social; diminuição da 

população activa; quebra da produtividade e o incremento dos encargos fiscais 

(impostos) sobre os activos (trabalhadores); diminuição do consumo; 

envelhecimento dos dirigentes, perda da capacidade de inovação e dinamismo, 

tendência para atitudes e comportamentos conservadores. 

Mas se o envelhecimento é o fenómeno social mais importante deste 

novo século, chamado o "século do envelhecimento", será, tal como refere João 

Paulo II, na Carta aos Anciãos (1999), sempre "mais urgente promover esta 

cultura da ancianidade acolhida e valorizada, não marginalizada", tendo em 
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atenção que o século do idoso poderá, e deverá, ser o século da sabedoria da 

vida. 

Apesar do aumento da esperança de vida constituir um fenómeno real e 

positivo, receia-se, no entanto, que este seja mais de natureza quantitativa do 

que qualitativa (Sardinha, 1999), pois verifica-se uma grande vulnerabilidade 

dos idosos ao empobrecimento, com baixos níveis sócio-económicos, com um 

sistema de protecção social reduzido, com deficientes condições de habitação, 

difícil acesso aos equipamentos sociais, ao convívio e lazer; e o insuficiente 

apoio e solidariedade familiar e de vizinhança (Dias e Afonso, 1999). 

Fernandes (1997) considera que, para além da tendência do 

envelhecimento demográfico, verificam-se alterações das características físicas, 

intelectuais e psicológicos dos ditos "idosos", ou seja, constata-se um recuar do 

envelhecimento fisiológico. 

Os avanços da ciência e progressos da medicina em particular, tornaram 

os idosos de hoje mais independentes, autónomos, mais aptos e capazes de 

realizar as actividades da vida diária com o aproveitamento de todas as suas 

capacidades, permitindo que ao aumento da esperança de vida corresponda 

uma vida com qualidade, um combate eficaz à sua exclusão social e uma 

melhor integração na sociedade e na família. 

É importante que, a evolução da estrutura demográfica seja entendida 

como um processo em busca de qualidade de vida, de um sentido e razão de 

viver, com garantia dos meios de subsistência, apoios e cuidados de saúde 

necessários. 

A Constituição da República Portuguesa contém dois parágrafos 

expressamente dedicados à Terceira Idade: 

1) As pessoas idosas têm o direito à segurança 

económica e a condições de habitação e convívio familiar e 

comunitário que respeitem a sua autonomia pessoal e 

evitem e superem o isolamento ou a marginalização social; 
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2) A política de Terceira Idade engloba medidas 

de carácter económico, social e cultural tendentes a 

proporcionar às pessoas idosas oportunidades de 

realização pessoal, através de uma participação activa na 

vida da comunidade. 

Poderíamos assumir, então, como principal desafio do séc. XXI, a 

melhoria da qualidade de vida durante a velhice De facto, é pouco 

compreensível que a evolução da ciência conceda mais anos de vida aos seres 

humanos, e não os possamos viver com qualidade e alegria (Mota, 1999). 

Visto desenvolverem-se continuamente esforços no sentido de prolongar 

a vida humana, sendo este o maior desejo e aspiração de toda e qualquer 

sociedade, é importante criar e oferecer condições adequadas aos idosos para 

que possam viver com dignidade (Natário, 1992). 

Para isso, é necessário considerar o idoso um historiador legítimo e 

imprescindível do passado, um depositário de uma experiência e de um saber 

únicos e exclusivos, um portador de memória que deve ser transmitida às 

gerações mais jovens, assegurando e garantindo, assim, o respeito pelos mais 

velhos (Debret, 1997). 

O reforço da cidadania das pessoas idosas, com o necessário 

reconhecimento dos seus direitos e do seu papel na perspectiva da construção 

de "uma sociedade para todas as idades", deve ser preocupação a orientar uma 

intervenção nesta área, assim como o reforço das redes de solidariedade 

intergeracional e o desenvolvimento qualitativo e quantitativo das respostas 

nas áreas social e da saúde. 

O envelhecimento demográfico não tem de ser, forçosamente, um 

processo que a sociedade terá de gerir de forma penosa, embora se tenha a 

noção que ele possa trazer uma desaceleração do ritmo de inovação, uma 

diminuição da flexibilidade e da mobilidade da mão-de-obra, um acentuar do 

conservadorismo político e uma diminuição da propensão para o consumo. No 
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entanto, não podemos alhear de que a inovação não é contrária à experiência e 

que a adaptação dos idosos às novas tecnologias pode ser alcançada, 

dependendo o conservadorismo político mais do envelhecimento das 

instituições e das mentalidades do que do envelhecimento demográfico (Rosa, 

s/d). 

Costa (1999) considera que o envelhecimento demográfico tem originado, 

na nossa sociedade, importantes e profundas alterações, a nível social e 

económico. O autor centra a sua análise há 40/50 anos atrás, onde envelhecer 

era visto como um processo natural, inevitável, pois não só as pessoas que 

envelheciam não eram muitas como a imagem que a sociedade tinha dessa 

população era diferente da que hoje tem. 

Assim, a explicação, para tal, não pode cingir-se ao aumento do número 

e do peso dos indivíduos idosos, mas o que essa alteração na estrutura etária 

representa, no contexto da sociedade portuguesa, em particular, onde o modo 

como se vê a velhice não se compadece com a existência de um crescente 

número de indivíduos, nesta etapa da vida (Rosa, s/d). 

Antes, ser-se velho, era sinónimo de sabedoria, de mais valia. O idoso era 

o amigo que elucidava, que aconselhava, que preservava e transmitia os 

saberes, "a memória das gerações"(Costa, 1999). 

Para Fernandes (2000), o envelhecimento demográfico pode ter efeitos 

nocivos no equilíbrio social, não tanto pelo número crescente de indivíduos 

idosos mas, sobretudo, pelo modo discriminatório como a sociedade os encara. 

De facto, a importância dos idosos, quer ao nível social, económico e 

político não resulta do número de idosos, mas sim da atitude discriminatória e 

de desvalorização da sociedade, esquecendo-se que isso constitui um corte na 

cultura do homem. 
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2.2 - O QUE É ENVELHECER? 

Levet (1998) considera que envelhecer não é nem uma doença, nem uma 

mania, nem um problema e, refere, também, que nada justifica a rejeição do 

velho, pois se a velhice anuncia o fim da vida e a morte é inevitável, alegremo-

nos vê-la recuar no tempo. 

No entanto, à palavra "velho" associa-se antigo, ultrapassado, decrépito, 

senil, atribuindo-lhe, assim, uma conotação negativa, o que contribui para 

manter preconceitos, ideias pré-concebidas acerca da velhice. Estes preconceitos 

estão muitas vezes ligados ao desconhecimento do processo de envelhecimento 

que se reflectem nos estereótipos que a sociedade tem do idoso, provocando-

lhes perturbações, uma vez que negam o seu processo de crescimento e os 

impedem de reconhecer as suas potencialidades (Fernandes, 2000). 

A velhice vai-se desenvolvendo e construindo, durante toda a vida, por 

nós mesmos. O envelhecimento não é uma doença: vive-se e, como tal, 

envelhece-se, faz parte da sequência da vida. 

O envelhecimento da população revela-se como uma tendência positiva, 

que está, intimamente, ligada à maior eficácia das medidas preventivas em 

saúde, ao progresso da ciência no combate à doença, a uma melhor intervenção 

no meio ambiente e, sobretudo, à consciencialização progressiva de que somos 

os principais agentes da nossa própria saúde. 

É fundamental prepararmo-nos para a chegada da velhice nos seus 

aspectos físico, psicológico e social. A passividade perante as alterações e 

modificações provocadas pela idade, o deixar-se levar pelo declínio físico e 

mental é um começo para o processo de deterioração (Simões, 1994). 

Enfim, o envelhecimento constitui um óptimo acontecimento e um 

grande desafio científico e ético. No entanto, tem um lado cruel em termos 

sociais e culturais, pois já ninguém espera nada dos velhos e, estes, por sua vez, 

já não têm esperança. Toda a gente deseja chegar a velho mas, na verdade, é 
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com grande receio que se antevê essa etapa, na medida em que a velhice é uma 

idade vulnerável em que ligada à diminuição das capacidades físicas e 

psíquicas se verifica, muitas vezes, a exclusão social. 

Para Spirduso (1995), o envelhecimento refere-se ao processo ou conjunto 

de processos que ocorrem nos organismos vivos que, com o passar do tempo, os 

leva à perda de adaptabilidade, diminuição da capacidade funcional, associado 

a alterações físicas e fisiológicas e, por fim à morte. 

Também Zambrana & Rodriguez (1992) consideram o envelhecimento 

um processo de degeneração biológica que tem uma evolução contínua e que é 

acompanhada, entre outros aspectos, pela limitação das capacidades de 

adaptação do indivíduo e pelo aumento das probabilidades de morrer. 

Para Ladislas (1996), o envelhecimento é caracterizado pela incapacidade 

progressiva do organismo para se adaptar às condições variáveis do seu 

ambiente. 

De facto, o envelhecimento é caracterizado por um conjunto, bem 

conhecido, de processos involutivos que se repercutem nos diversos aparelhos e 

sistemas do organismo (Barata e Clara, 1997). 

Sendo o envelhecimento um processo inevitável, em que se verificam 

alterações progressivas na funcionalidade dos diversos órgãos, com respectivas 

repercussões na funcionalidade, mobilidade, autonomia e saúde, reporta-se a 

mudanças físicas, psíquicas e sociais que conduzem à modificação da imagem 

que a pessoa tem de si mesma, influenciando, de maneira decisiva, os seus 

comportamentos. 

Ramilo (1994) define o envelhecimento como um processo progressivo e 

irreversível que ocorre, de forma diferente, de indivíduo para indivíduo e é 

caracterizado pela redução da capacidade de resposta aos estímulos, a 

diferentes níveis. 

Também Cordeiro (1999) considera que o envelhecimento é um processo 

normalmente lento, progressivo, individual e variável, o que poderá justificar a 

tendência para denominar os idosos de grupo heterogéneo. 
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Uma característica fulcral, das pessoas idosas, é a sua maior 

heterogeneidade, relativamente, a outros grupos etários. Com o 

envelhecimento, verifica-se um processo de diferenciação em que as pessoas se 

tornam cada vez mais individualizadas, mais diferenciadas (Neto, 1999). 

Gagnon e Blackburn (1995) corroboram da mesma opinião, na medida 

em que considera que as pessoas idosas não constituem um grupo homogéneo, 

esquecendo-nos, muitas vezes, que este grupo é composto por pessoas com 

personalidades próprias e que viveram experiências diferentes. Se queremos 

apontar uma característica comum às pessoas com 65 anos e mais, será a da 

exclusão feita pela sociedade em que vivemos. 

De facto, as pessoas envelhecem de maneiras diferentes. As variações 

individuais das características biológicas tendem a ser maiores entre os idosos 

do que entre os jovens: as características de dois jovens de dez anos são muito 

mais semelhantes do que as de dois homens de oitenta anos de idade. 

Também as pessoas idosas, neste século, vão ser diferentes das do século 

anterior. Com a chegada destes novos "recém - reformados", a velhice será 

transformada e ainda mais heterogénea do que hoje. Sendo mais escolarizados e 

informados do que as gerações precedentes, eles serão mais exigentes na 

ocupação dos tempos livres. Por outro lado, eles serão, possivelmente, menos 

dóceis não se deixando alienar ou enquadrar por atitudes paternalistas. 

Privilegiando os valores individuais preservarão a sua individualidade, 

adoptando atitudes agressivas contra quem lhes queira controlar o seu destino 

(Gagnon e Blackburn, 1995). 

Os idosos do futuro, com melhores condições de vida, acesso à educação 

e cultura, assistência médica eficiente desde o nascimento, condições às quais as 

gerações anteriores não tiveram acesso, vão garantir a chegada em maior 

número, a idades mais avançadas e provavelmente vão contribuir para a 

alteração do conceito de velhice e para a falência dos princípios assistenciais e 

dos sistemas de reforma actuais (Fernandes, 1997). 

20 



Revisão Bibliográfica 

Sendo assim, a própria concepção de velhice será, profundamente, 

reformulada e reconstruída. No entanto, apesar dos ganhos que se farão sentir, 

globalmente, nas condições de vida das pessoas idosas , não é menos verdade 

que haverá também pessoas que continuarão a ser afectadas por perdas de 

autonomia, pelo isolamento e pela pobreza. 

O envelhecimento de cada indivíduo depende de inúmeros factores, 

incluindo o biológico e o cultural, se vive num país industrializado ou em vias 

de desenvolvimento, e dentro deste, em áreas urbanas ou rurais. O clima, a 

localização geográfica, o tamanho da família, a maneira de viver e a experiência, 

são factores que tornam as pessoas cada vez menos semelhantes à medida que 

envelhecem, embora o desfecho seja o mesmo: a morte. 

A situação social, o modo de vida, o envolvimento cultural aceleram ou 

retardam a evolução bio-fisiológica e introduzem-nos no grupo dos "velhos" 

em idades muito diferentes (Minois, 1989). 

Spirduso (1994) considera como potenciais colaboradores, no 

retardamento do processo de envelhecimento, uma dieta alimentar equilibrada, 

a abstenção da ingestão de álcool e de drogas, não fumar, os bons hábitos de 

dormir, a ausência de stress e a participação em actividades físicas. 

Convergindo as opiniões de vários especialistas, verificamos que o 

envelhecimento é considerado um processo gradual, progressivo, complexo, 

universal mas, variável de indivíduo para indivíduo, podendo ser acelerado ou 

não, mas nunca revertido, embora a humanidade o tente evitar. Da mítica fonte 

da juventude ao conhecimento proteico, tudo tem sido tentado para ultrapassar 

as agruras do tempo. Entender o processo de envelhecimento é compreender, 

de forma abrangente, os aspectos individuais e colectivos da vida, desde os 

factores genéticos, biológicos, físicos, químicos e nutricionais aos aspectos 

psicológicos, sociológicos, económicos, comportamentais, ambientais e, 

sobretudo, a pessoa. 

O envelhecimento é um processo multidimensional. Existe uma 

componente biológica, que se refere à transformação física propriamente dita, 
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uma componente psicológica, que se trata da experiência subjectiva gerada por 

essa transformação e uma componente sociológica que lida com a influência 

que a sociedade exerce na experiência individual, que se tem do 

envelhecimento. As três componentes estão em interacção constante e o 

envelhecimento deve ser, sempre, encarado dentro deste contexto. 

McKenzie (1980) divide o envelhecimento em três grandes categorias: 

biológico, social e psicológico. Nenhuma delas pode ser vista isoladamente pois 

estão em constante interacção e a mudança de uma, parece provocar a mudança 

das outras. 

Baker e Martin (1994) também se refere ao envelhecimento como um 

conjunto de alterações nos domínios biológico, psicológico, cognitivo e social. 

Segundo Paul e Fonseca (1999), o envelhecimento, para além de ser um 

processo complexo da evolução biológica dos organismos vivos, é também um 

processo psicológico e social do desenvolvimento do ser humano. O indivíduo 

vai sofrendo alterações não só funcionais, mas também de papeis sociais, 

provocando constantes adaptações e novos equilíbrios. 

Com o envelhecimento, verificam-se inúmeras perdas, o que implica que 

o indivíduo faça uma constante readaptação, pois as perdas sucedem-se: a 

perda da amiga que morreu, perda do corpo que deixou de ser bonito, a perda 

da agilidade intelectual, a perda do marido... Manos (1998) considera as perdas 

do aspecto físico, de capacidades, do estatuto social e das pessoas mais 

significativas, aquelas que são, sentimentalmente, mais importantes. 

De facto, quando se fala em envelhecimento, pensa-se em vários 

aspectos: o envelhecimento biológico, cronológico, psicológico e social, todos 

eles interligados e exigindo esforços de adaptação de cada indivíduo a novas 

condições do seu quotidiano familiar e sócio-profissional. 

Nesta mesma ordem de ideias, segundo Fernandes (2000) e Fontaine 

(1999), podemos considerar quatro tipos de idades: 1 - a idade cronológica: 

determinada pelo calendário, que corresponde à idade apresentada no Bilhete 

de Identidade; 2 - a idade biológica: está ligada ao envelhecimento orgânico, à 
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maturação biológica e às influências exógenas e é medida pelas capacidades 

funcionais do organismo, que pode ou não coincidir com a idade cronológica; 3 

- a idade social: refere-se aos papéis, aos estatutos e aos hábitos que o indivíduo 

assume na sociedade, avaliada através de padrões de comportamento; é 

fortemente determinada pelo contexto social em que o indivíduo está inserido; 

4 - a idade psicológica: é o somatório da experiência e maturidade mental e 

refere-se às capacidades e competências comportamentais de o indivíduo se 

adaptar ao meio, nomeadamente, as capacidades mnésicas (a memória), as 

capacidades intelectuais (a inteligência), a aprendizagem, as motivações, etc. 

Sendo o conceito de velhice muito controverso, impreciso, vago, a 

terminologia utilizada para falar dos idosos é bastante conflituosa. São vários os 

termos utilizados para classificar um idoso, dos quais podemos salientar: 

Terceira Idade, velhos, gerontes, anciãos. Mas o que é afinal ser velho? É físico? 

É espírito? Quando é que nos tornamos velhos? É idade? Qual? 55, 60,65,70 

anos? É a combinação de todos estes aspectos? É a mesma para ambos os sexos? 

É a mesma nos diferentes povos? É diferente "ser velho", "parecer velho", ou 

"sentir-se velho"? Será o olhar dos outros que um dia nos classifica entre os 

velhos? E se tivermos em consideração a profissão? A reforma? O corte com a 

vida activa? 

Todos estes aspectos têm sido muito discutidos e relacionados com o 

conceito de velhice, de envelhecimento. Mas, nada se revela mais flutuante do 

que os contornos da velhice, que é um complexo fisiológico, psicológico e social. 

Não é fácil definir, nem atribuir, uma idade para o começo da "velhice" com 

exactidão, existindo vários conceitos a considerar, nomeadamente, o 

envelhecimento bio-psico-social e a passagem à reforma, cujo momento é mais 

determinado pelos constrangimentos socio-económicos do que pela idade real. 
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2.2.1 - ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO 

Mckenzie (1980) refere-se ao envelhecimento como um conjunto de 

mudanças anatomofisiológicas que ocorrem ao longo do tempo, nos vários 

sistemas do organismo: sistema nervoso, digestivo, reprodutor, muscular, 

ósseo, cardiovascular, respiratório e excretor, entre outros. Estão, ainda, 

incluídas as mudanças nas estruturas celulares e moleculares dos tecidos, 

imunidade, hormonas, metabolismo, enzimas e incidência na patologia física. 

Segundo Matsudo (1995), o envelhecimento pode ser definido como uma 

série de processos, que ocorrem nos organismos vivos e que, com o passar do 

tempo, leva à perda da adaptabilidade, à alteração funcional e, necessariamente, 

à morte. 

O processo de degeneração biológica aparece muito antes daquilo que 

entendemos por velhice e, vem associado a limitações nas capacidades de 

adaptação do indivíduo e, infelizmente, de um aumento das possibilidades de 

morrer (Zambrana, 1992). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) caracteriza a velhice como o 

prolongamento e o término de um conjunto de modificações fisiomórficas e 

psicológicas ininterruptas à acção do tempo sobre as pessoas. Visando 

classificar a velhice, estabelece 4 estágios, partindo de pressupostos 

cronológicos/biológicos: meia-idade - 45-59; idoso- 60 a 74; ancião - 75-90 anos 

e velhice extrema - de 90 anos em diante. Mais recentemente, estabeleceram-se 

outras classificações em relação à categoria dos idosos: os "jovens idosos" cuja 

idade varia de 60 a 69 anos; os "meios idosos" que se encontram na faixa de 70 a 

79 anos, e acima de 80 anos os "idosos velhos". 

Como referem Barata e Clara (1997) não existe uma idade concreta a 

partir da qual se possa enquadrar a definição de idoso. 

Temos de ter em atenção que a idade real do indivíduo nem sempre 

corresponde ao estado funcional do seu organismo, ou seja, que a idade 
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cronológica, nem sempre, é coincidente com a idade biológica. Um indivíduo 

com 70 anos pode apresentar-se como um indivíduo de 50 anos, ou vice-versa. 

Do assincronismo entre o envelhecimento biológico, expresso pelas 

alterações estruturais e funcionais que ocorrem no organismo e o 

envelhecimento cronológico, medido pelo calendário, decorrem as variações 

físicas e mentais que apresentam os idosos com os mesmos anos de vida 

(Ermida, 1999). 

Simões (1994) considera que a idade cronológica não atinge todos os 

órgãos e sistemas com a mesma intensidade e ao mesmo tempo, o que difere da 

idade biológica que, dependendo de algumas condições, pode acelerar ou 

retardar o ritmo da senescência. 

Estes dois tipos de idades podem ser classificados da seguinte forma: 

(Carvalho, 1996 e Spirduso, 1995 ) 

Quadro n°l - Classificação Etária 

Idade Cronológica Idade Biológica 

A - Idosos Jovens - entre os 65 e 74 

anos, que em princípio não têm restrições 
Corresponde à maior ou menor 

óbvias na sua actividade do quotidiano 
capacidade de adaptação de cada um, 

B - idosos Médios - entre os 75 e 85 
habitualmente avaliada em termos de 

anos, com uma pequena limitação. 
resistência aeróbia, força, flexibilidade, 

C - Idosos Velhos - mais do que 85 
coordenação e capacidade de trabalho, 

anos, que à partida têm limitações físicas 

mais acentuadas. 

O envelhecimento fisiológico é o resultado de um processo contínuo de 

mudanças irreversíveis, ao longo da vida. Portanto, não é um factor estático ou 

determinado por uma única causa específica. O envelhecer de cada indivíduo 

relaciona-se com o próprio passar dos anos, em interacção com múltiplos 

aspectos ambientais, além dos factores genéticos. Em geral, a atitude da 
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sociedade para com os velhos é ambígua, pois não demarca nitidamente o "rito 

de passagem" para a velhice, como é estabelecido para a adolescência e para a 

fase adulta (Beauvoir, 1983). 

A explicação para as variações individuais ainda não é totalmente 

conhecida, no entanto, pensa-se que para além da influência genética, doença e 

diferentes ritmos dos sistemas fisiológico e biológico, factores como a 

alimentação, estilos de vida, sexo, cultura, educação e estatuto sócio-económico, 

entre outros, tenham um papel importante neste processo (Spirduso, 1995). 

Barreiros (1999) considera, no processo de regressão e na diminuição das 

capacidades ao longo da vida que caracterizam o envelhecimento, a influência 

de diferentes variáveis, como os factores genéticos, danos acumulados, 

condições de vida e factores nutricionais. 

Esses factores são produtos dinâmicos e transformadores da idade, que 

podem influenciar no ritmo e na forma como o envelhecimento se processa. 

Calvo (1995) estabelece uma diferenciação do envelhecimento em dois 

processos distintos, embora simultâneos: 

- Envelhecimento intrínseco: diminuição das reservas corporais, 

Envelhecimento extrínseco: produto da resposta a factores exteriores. 

Segundo Franceschini (1997) o primeiro está relacionado com a 

hereditariedade, com mudanças ocorridas nas células e funções dos órgãos; o 

segundo está relacionado com os factores a que o organismo está sujeito, 

nomeadamente, a exposição ao sol, a ingestão de bebidas alcoólicas, os radicais 

livres, as mudanças de comportamento advindas dos acontecimentos da vida 

em sociedade. 

Furtado (1997) refere que ocorrem inúmeras alterações na aparência e na 

aptidão do indivíduo que envelhece. Também realça que, apesar de existirem 

diferenças individuais para o envelhecimento, alguns sinais denunciam o 

envelhecimento, como por exemplo: o embranquecimento dos cabelos, a 

calvície, as rugas, a obesidade, a diminuição da força muscular e da agilidade 

motora, entre outros, ou seja, o aspecto exterior. 
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A pele enruga-se, empalidece, torna-se seca, perde a sua suavidade, a 

jovialidade, a tonicidade, a elasticidade, aparecem pigmentações, manchas e 

verrugas. A pele é considerada uma das primeiras estruturas a modificar-se 

com a idade, a primeira a denunciar, socialmente, o seu inexorável 

envelhecimento e distingue-se pelas suas relevantes funções de protecção, face 

aos agentes agressores externos. A camada superficial da pele, a epiderme sofre 

uma diminuição na profusão sanguínea dos seus tecidos mais profundos. Este 

reflexo negativo, a nível da nutrição das células epidérmicas, sobrepostas em 

várias camadas, implica uma reprodução celular mais lenta (Spirduso, 1995). 

Segundo Santiago (1999), o envelhecimento da pele segue o processo 

global de redução da actividade dos restantes tecidos e órgãos, reflectindo-se na 

sua aparência, na sua textura, na sua consistência bem como nas suas funções. 

Franceschini (1997) refere que, para além da pele ser um órgão e longe de 

ser apenas um invólucro, assume uma enorme função social, intelectual, 

psicológica e afectiva, numa sociedade que tenta apagar as marcas visíveis da 

velhice e que supervaloriza a imagem, a aparência bela e jovem (Santiago, 

1999). 

O cabelo embranquece devido à diminuição da actividade dos 

melanócitos, torna-se mais fino, mais quebradiço, menos oleoso, diminui e cai. 

Os folículos pilosos diminuem, há uma queda do cabelo, dos pêlos e verifica-se 

uma diminuição na produção dos pigmentos que dão a coloração aos cabelos, 

resultando a tão característica cabeleira esbranquiçada do idoso. As unhas 

tornam-se mais fracas e quebradiças (Franceschini, 1997). 

Relativamente ao aparelho ósteo-articular, com o envelhecimento, 

surgem proeminências ósseas e calcificações das cartilagens e dos ligamentos, 

em especial das vértebras. Verifica-se, como repercussão, uma perda da 

elasticidade e da amplitude articular (Gonçalves, 1993). As articulações tornam-

se menos flexíveis, perdem a sua mobilidade e a sua elasticidade e, em geral, a 

estatura diminui, devido à compressão das vértebras e o esmagamento dos 

discos intervertebrais. 
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As alterações degenerativas da coluna vertebral que decorrem do 

processo de envelhecimento, afectam a postura. Com a idade os discos 

intervertebrals tornam-se progressivamente menos espessos e com maior 

rigidez. O caminhar, levantar, subir escadas, constituem-se importantes factores 

de stress para estas vértebras mal posicionadas. Para além disto, o desgaste 

contínuo ao longo da vida, as lesões e a má postura podem induzir diferenças 

no comprimento dos membros inferiores, as quais podem provocar 

compensações posturais que, por sua vez, aumentam o risco de quedas 

(Spirduso, 1995). 

No idoso 1/3 da diminuição da estatura parece resultar das modificações 

próprias do esqueleto, que são consequência da idade (ex: fragilidade muscular, 

alterações posturais, cifose, escoliose, osteoporose, deterioração e compressão 

dos discos intervertebrais) e os 2 /3 restantes resultam das alterações próprias 

do crescimento em altura (Fragoso e Viera, 1999). 

A osteoporose, associada a outras alterações músculo-esqueléticas, altera 

as cabeças das articulações, favorecendo o desgaste e aumentando a 

probabilidade de fractura (Gonçalves, 1993), que constitui uma causa 

importante de morbidez e até de mortalidade no idoso. 

Ainda, segundo o autor acima citado, verifica-se uma alteração da 

fisionomia da coluna com um aumento das cifoses, com o seu encurtamento e 

desaparecimento das lordoses. 

A curvatura dorsal acentua-se, a cabeça inclina-se para a frente, o que 

leva a uma perda constante do equilíbrio. 

As alterações estáticas na coluna provocam nos M.I. uma flexão das 

articulações coxo-femurais e dos joelhos (Gonçalves, 1993). A marcha torna-se 

mais lenta e as passadas mais curtas e menos seguras. Sabe-se, também, que os 

sujeitos idosos são mais lentos a realizar adaptações posturais perante uma 

perda inesperada de equilíbrio (Spirduso, 1995). 

Tal como a altura, também o peso diminui com a idade mas, de forma 

distinta, para o sexo feminino e masculino. Após um aumento inicial na idade 
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adulta madura, estabiliza mais cedo nos homens (65 anos) do que nas mulheres 

(75 anos), a partir do qual se verifica uma diminuição ponderal que é mais 

acentuada no sexo feminino (15% nas mulheres e de 5% nos homens) (Fragoso e 

Viera, 1999). 

Verifica-se, também, uma diminuição da tonicidade muscular, perda de 

força muscular, aumento de gordura corporal, da flacidez. Geralmente, 

observa-se que os idosos apresentam um aumento de gordura corporal, 

justificado pelo facto de, a partir dos 30 anos, repetindo-se a cada década, 

ocorrer a diminuição de cerca de 3% do metabolismo basal, e pela ausência ou 

diminuição da actividade em geral (Boas, 1988). 

A quantidade total de água diminui com a idade. Este factor associado ao 

aumento da massa gorda, traduz a maior dificuldade de adaptação em 

ambientes com temperaturas extremas. Também, se verifica uma diminuição do 

tecido ósseo (massa, densidade e arquitectura ósseas) (Spirduso, 1995). 

Há, também, uma deterioração do aparelho respiratório, uma perda da 

elasticidade torácica. A elasticidade dos pulmões diminui, o que pode afectar a 

capacidade pulmonar na absorção de oxigénio. A perda da mobilidade das 

cartilagens costais e nas articulações costo-esternais, originadas pelo processo 

de calcificação e ossificação, reduzem a função pulmonar, nomeadamente na 

inspiração (Géis, 1991; Casado, 1995). 

O passar dos anos repercute-se também no aparelho cardiovascular, 

onde se verificam limitações na capacidade funcional do coração, espessamento 

do ventrículo esquerdo, as pressões sistólica e diastólica elevam-se, a frequência 

cardíaca máxima diminui, o volume sistólico diminui, a circulação sanguínea 

diminui, etc. Spirduso (1995) refere que a diminuição do volume sistólico deve-

se não só à diminuição da pré-carga, mas também ao aumento das resistências 

periféricas, à diminuição da capacidade ventricular e ao maior período de 

tempo necessário para que o coração consiga atingir a sua força contráctil 

máxima. 
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Os órgãos sensoriais, como a visão, a audição, o paladar, o olfacto e o 

tacto, sofrem, com a idade, alterações variáveis em grau e natureza, de 

indivíduo para indivíduo (Antón, 1995). O ouvido é o órgão que envelhece mais 

rapidamente, bem como a visão que é bastante afectada com o envelhecimento. 

A diminuição da sensibilidade a nível dos sentidos, relaciona-se, 

intimamente, com o envelhecimento do sistema nervoso (Weineck, 1992). Com 

a idade, o tecido nervoso é afectado, uma vez que não pode reparar-se ou 

renovar-se a si próprio (Ramilo, 1993). 

O indivíduo, à medida que se vai tornando idoso, apresenta um aumento 

de sensibilidade ao frio e rápida exaustão ao calor. Com a idade, as glândulas 

sudoríparas diminuem; consequentemente, acelera-se a exaustão pelo calor e, 

simultaneamente, perde-se o revestimento gorduroso da pele, daí o maior frio 

(Burnside, 1979). 

No que se refere à capacidade mental do idoso, quanto mais elevado for 

o nível intelectual do indivíduo, mais lento é o decréscimo das suas faculdades 

mentais. Se ele continuar exercitando o seu raciocínio e inteligência, pode 

conservá-la intacta (Beauvoir, 1983). 

Em suma, o envelhecimento biológico é caracterizado por um declínio a 

nível morfológico e funcional, cujos efeitos gerais têm sido amplamente 

descritos (Vários autores, Revista Horizonte, n°67, pp.36-39,1995): 

Quadro n°2 - Efeitos Gerais do Envelhecimento 

EFEITOS GERAIS D O ENVELHECIMENTO 

Incremento do peso 
Nível 

Diminuição na massa livre de gordura 
Antropométrico 

Diminuição da altura 
Incremento da gordura corporal 
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Diminuição da massa muscular 

Diminuição da densidade óssea 

Perda de 10-20% na força muscular 

Diminuição na habilidade para manter força estática 

Maior índice de fadiga muscular 

Menor capacidade para hipertrofia 

Diminuição no tamanho e número de fibras musculares 
Nível 

Diminuição na actividade da ATPase miofibrilar 
Muscular 

Diminuição das enzimas glicolíticas e oxidativas 

Diminuição dos níveis de ATP, CP, glicogénio, proteína mitocondrial 

Diminuição na velocidade de condução 

Aumento do limiar de excitabilidade da membrana 

Diminuição na capacidade de regeneração 

Diminuição do gasto cardíaco 

Diminuição da frequência cardíaca 

Diminuição do volume sistólico 

Diminuição da utilização de oxigénio pelos tecidos 

Diminuição do V02 máx. 

Aumento na pressão arterial 

Aumento na diferença arteriovenosa de oxigénio 

Aumento na concentração de ácido láctico 

Aumento no débito de Oxigénio 

Menor capacidade de adaptação e recuperação do exercício 

Nível 

Cardiovascular 
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Diminuição da capacidade vital 

Aumento no volume residual 

Nível - Aumento do espaço morto anatómico 

Pulmonar - Aumento da ventilação durante o exercício 

Menor mobilidade da parede torácica 

Diminuição da capacidade de difusão pulmonar oxigénio 

Diminuição do número e tamanho dos neurónios 

Diminuição na velocidade de condução nervosa 

Nível - Aumento do tecido conectivo nos neurónios 

Neural - Menor tempo de reacção 

Menor velocidade de movimento 

Diminuição no fluxo sanguíneo cerebral 

Diminuição da agilidade 

Diminuição da coordenação 

Diminuição do equilíbrio 
Outros 

Diminuição da flexibilidade 

Diminuição da mobilidade articular 

Aumento na rigidez de cartilagem, tendões e ligamentos 
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2.2.2 - ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS DO ENVELHECIMENTO 

Na explicação do processo de envelhecimento, Paul e Fonseca (1999) 

consideram que, para além da perspectiva biológica, é inevitável considerar 

variáveis psicológicas e sociais. 

A velhice não só considera a idade como um processo biológico, mas 

também, como uma construção social e cultural, a que correspondem papéis 

sociais, valores e expectativas que "cimentam" a identidade dos indivíduos 

idosos (Almeida, 1999). 

Em termos biológicos, ser-se mais velho, não tem sempre o mesmo 

significado do que em termos sociais. De facto, a velhice, para além de ser um 

facto natural que envolve o nascimento, crescimento e morte é, também, um 

facto social e histórico, ou seja, é também uma "categoria socialmente 

produzida" (Debert, 1994). 

A velhice não é apenas uma realidade biológica mas, também, uma 

convenção sociocultural, à qual correspondem papéis sociais, valores e 

expectativas que interagem na construção da identidade dos idosos. 

As palavras "velho", "idoso", "Terceira Idade", embora relacionadas 

com processos biológicos, são construções sociais e culturais (Woortmann e 

Woortmann, 1999). 

Segundo Barreto (1984), parece não existir um projecto biológico coerente 

para a nossa senescência e, considera que é o desgaste mais ou menos aleatório 

provocado pelo meio ambiente e pelos estilos de vida que vai determinar 

quantos anos viveremos e de que maneira. Portanto, a condição de idoso na 

nossa sociedade é produto de determinadas circunstâncias: culturais, 

económicas, demográficas, etc. 

Para Ermida (1999), o envelhecimento é o resultado da interacção entre o 

genoma, que dita a longevidade do indivíduo, e os factores ambientais que 

condicionam o atingir dessa longevidade. 
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Para McKenzie (1980), o envelhecimento social diz respeito às mudanças 

relacionadas com a idade, sobre um indivíduo ou um grupo e que resultam de: 

- forças impostas pela sociedade em que o indivíduo vive; 

- respostas do indivíduo ou grupo a essas forças impostas pela sociedade. 

A visão preconceituosa, que prevalece na nossa sociedade, reforça a 

imagem negativa face à velhice e relega os idosos para um grupo social 

problemático, impedindo de apreciarem e assumirem os valores positivos da 

velhice. A forma como a sociedade considera a velhice afecta o juízo que os 

idosos fazem de si mesmos, a imagem que têm de si próprios, bem como as 

condições e circunstâncias que envolvem todo o envelhecimento (Fernandes, 

2000). 

Furtado (1997) afirma que a senilidade produz-se no seio de uma 

sociedade, dependendo, directamente, da natureza dessa sociedade e do lugar 

que o idoso nela ocupa, especialmente, sob o ponto de vista cultural. 

Ressaltamos, portanto, que a velhice não é um facto estático e determinado, mas 

o resultado de um processo contínuo, influenciado pela organização social, 

pelos valores culturais e pela dinâmica das sociedades. 

Sob o ponto de vista social, a velhice significa uma "desorganização", 

uma perda das relações sociais significativas, uma redução da sociabilidade, da 

importância e reconhecimento social, do reconhecimento e das 

responsabilidades familiares e um aumento do isolamento e solidão (Santiago e 

Lovisolo, 1997). 

Bento (1999) considera que as alterações da estrutura familiar, o corte 

brusco com muitas dimensões da vida provocado pela reforma, a consequente 

diminuição de contactos sociais, a resignação, o isolamento e o decréscimo da 

capacidade de rendimento corporal têm uma influência decisiva na estrutura 

social do idoso. 

Cabrillo & Cachafeiro (1990) consideram, sob o ponto de vista 

económico, que um trabalhador chega a velho quando deixa de produzir e 

passa a viver de uma pensão de reforma. 
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Os limites de idade, tanto da juventude como da chamada "Terceira 

Idade", não são apenas limites cronológicos nem biológicos mas, 

eminentemente, sociais e culturais, traçados, fundamentalmente, pela sua 

capacidade activa, ou seja, pela capacidade de participação na produção da 

própria sociedade. 

O decréscimo da capacidade de rendimento, com o avançar da idade, 

conduz à falta de vivências de sucesso, à perda de prestígio social e a outras 

formas de discriminação (Bento, 1999). 

A actual organização social e económica, que tem do trabalho uma visão 

produtiva, uma visão de lucro e rentabilização imediatas, conduz os idosos à 

inactividade, à inércia, à apatia, pois percepciona o seu trabalho improdutivo, 

ultrapassado e inadequado à evolução dos tempos (Costa, 1999). 

Para além de os idosos não produzirem riqueza, também não são 

grandes consumidores, encontram-se, assim, fora do "jogo económico 

decisivo"(Barreto, 1984). Com a sociedade de consumo a despontar, os jovens 

adquirem poder económico, tornando-se o alvo preferencial da publicidade, a 

audiência principal da televisão e aprendendo melhor do que ninguém os 

mecanismos do mercado e do consumo. 

De facto, com a chegada da velhice tanto a produção como o consumo 

diminuem; o idoso já não produz como quando era jovem e, consequentemente, 

é marginalizado no próprio mundo que ajudou a edificar (Simões, 1994). Esta 

marginalização e perda da condição social do velho na sociedade moderna 

mostra a associação do envelhecimento às "perdas e privações", remetendo o 

nosso velho ao preconceito e ao isolamento. 

Assim, para além das perdas que são inerentes ao processo do 

envelhecimento, também este fenómeno está cercado de preconceitos, 

nomeadamente, o deixar de ser produtivo numa sociedade baseada em valores 

económicos. Esquece-se que o país existe em função das pessoas que o 

construíram, pois cada ancião é como um arquivo vivo, ou uma biblioteca, que 

35 



Revisão Bibliográfica 

conserva e que pode transmitir experiências, ensinamentos, costumes e 

sentimentos essenciais para a sobrevivência da comunidade (Barreto, 1984). 

Podemos dizer que a velhice pode ser vista de duas maneiras. Por um 

lado, é percebida como um período de calma, paz, tranquilidade, onde não 

existem dúvidas, nem conflitos, donde ressalta a experiência, a sabedoria que 

operam como conhecimentos acumulados, para serem transmitidos às novas 

gerações. Por outro lado, é marcada por um sentimento de perda, de 

improdutividade que leva à desvalorização social, de dificuldade de adaptação, 

de perda de respeito, de solidão e até de desprezo (Almeida, 1999) que se 

reflecte na auto-estima. Assim, enquanto que para uns, o idoso é fonte de 

conhecimento e de valores, para outros, é deixado de lado, não produz mais, 

não tem valor, é velho (Cancian e Dias, 2000). 

Para além da organização social e económica e a visão social do trabalho 

dos idosos, Costa (1999) menciona, sem excluir outras vertentes, outros factores 

que são importantes no fenómeno actual do envelhecimento: a alteração na 

estrutura das relações familiares e a desvalorização da família tradicional. 

Para Barros (1998), a maior perda e o maior trauma com que se 

confrontam as pessoas idosas é a morte de um cônjuge pois, segundo Neto 

(1999), desaparece a principal companhia nas actividades quotidianas, 

verificando-se um corte nos laços emocionais mais profundos. 

Lima e col. (1993) consideram, também, que o círculo de relações 

familiares e de amigos diminui, o que remete o idoso a um sentimento de 

inutilidade, de marginalização social, tendo a noção de perder, bruscamente, a 

sustentação da sua existência como ser social. O indivíduo sente-se cada vez 

com menos amigos que lhe davam suporte psicológico e social (Spirduso, 1995). 

De facto, o ambiente social influencia o envelhecimento da pessoa. 

Sentindo-se respeitado, querido, integrado na família e útil, não perde a sua 

autoconfiança, nem se sente como uma carga (Cabrillo & Cachafeiro, 1990). 

Mas, muitas vezes, os pais chegando à velhice passam por uma inversão de 

papéis, tornando-se muitas vezes dependentes dos seus filhos. A inversão do 
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papel familiar e social causa no idoso insegurança, medo, tensão, inadaptação 

que se manifesta através da irritabilidade, acomodação ou indiferença, levando-

o ao isolamento e ao sentimento de inutilidade (Simões, 1994). 

A família exerce uma grande influência na vida dos idosos, pois verifica-

se, nesta faixa etária, um aumento da dependência ao ambiente familiar, sendo 

este caracterizado pela estabilidade e protecção. No entanto, a família só será 

um habitat primordial e satisfatório se proporcionar aos seus membros 

reciprocidade de respeito e amor. Se o idoso é posto de lado, terá problemas de 

ajustamento e de perda da sua identidade (Cancian e Dias, 2000). 

A noção de família tradicional, em que avós, pais, filhos e netos viviam 

debaixo do mesmo tecto, à volta da mesma mesa, tende a alterar-se, mercê de 

factores sociais e migracionais. Verifica-se, também, uma diminuição ou mesmo 

uma quebra das relações familiares, pois os jovens afastam-se dos meios rurais 

em busca de melhores condições de vida que lhes poderão ser proporcionadas 

pelo trabalho nas cidades e, os mais idosos permanecem nos meios rurais 

(Costa, 1999). 

Além disso, os familiares para se libertarem de "fardos incómodos", 

instalam os seus progenitores em hotéis de luxo, em lares de 3a idade ou 

depositam-nos em hospitais, inviabilizando o convívio das gerações. Assim, os 

jovens ficam a desconhecer a dignidade com que se deve enfrentar a vida e a 

morte e, que a grandeza do ser humano lhe advém do facto de ser pessoa, 

independentemente da idade e das suas consequências (Ferreira, 1999). 

O distanciamento entre gerações, a falta de lugar do ancião na sociedade 

moderna e a marginalização que lhe está inerente provocam no idoso 

perturbações, atitudes negativas e falta de esperança (Zambrana, 1992), não 

esquecendo que as limitações vivenciadas pelas perdas orgânicas inerentes ao 

envelhecimento, abalam a segurança e auto-estima, afectando de maneira 

negativa a auto-imagem (Filho, 1998). 

As perdas mais referidas pelas pessoas mais velhas são: o isolamento 

social e afectivo, devido à reforma e ao fragmentar da família; insegurança 
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social devido à perda do estatuto social e económico, inversão dos papéis 

sociais e familiares, ausência de um lugar social e de reconhecimento social; 

preocupações com a saúde e ausência de perspectivas para o futuro. Juntamente 

a estas perdas, verifica-se um declínio nas capacidades físicas que, provocam no 

idoso, uma perda de confiança em si, angústia, depressão. Toda esta situação 

"realimenta" o estereótipo negativo do idoso como uma pessoa chata, que 

reclama das doenças e que só pensa na morte (Vendruscolo e Lovisolo, 1997). 

Por sua vez, Coleman (1996) considera que a maior perda é a mudança 

global da sociedade em que viviam. O mundo mudou reflectindo-se, 

necessariamente, no sujeito. 

Assim, para além das pessoas idosas se confrontarem com perdas a todos 

os níveis, muitas vezes, também se deparam com preconceitos e discriminações 

baseadas em crenças negativas sobre o envelhecimento (Neto, 1999). 

No entanto, ao longo da nossa existência vamo-nos, gradualmente, 

adaptando às perdas que sofremos, quer modificando, quanto possível, as 

próprias situações, quer alterando a sua representação. Esta é influenciada por 

vários factores, nomeadamente por acontecimentos recentes, pela avaliação do 

passado, pela expectativa de futuro, pelas atitudes das outras pessoas e pela 

tonalidade afectiva (Barreto, 1984). 

Filho (1998) considera que a forma como o indivíduo se vê, está 

relacionada com a história de sua vida, com as suas experiências de sucessos e 

fracassos. 

A satisfação de vida do indivíduo resulta da avaliação que este faz da 

sua vida e o padrão externo de referência ou as suas expectativas ou ideais 

(Paul e Fonseca, 1999). Para Barreto (1984), a satisfação com a vida depende da 

imagem positiva de si mesmo que resulta da percepção da sua capacidade de 

consecução dos seus objectivos pessoais e da manutenção de uma interacção 

social adequada, das trocas interpessoais. 
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Não são os anos vividos que caracterizam a velhice, mas a falta de 

sintonia com a mentalidade do tempo presente, a perda dos ideais da juventude 

e a falta de expectativas para o futuro. 

Ferreira (1999) considera que, cabe aos idosos saber envelhecer com 

dignidade, devendo assumir-se como "sujeitos do seu próprio processo de 

envelhecimento", empenhando-se na criação de um mundo melhor e 

promovendo a sua auto-estima, pois são fontes vivas de sabedoria, detentores 

de um património inestimável, o que lhes permite um melhor conhecimento do 

passado, uma vivência mais real do presente e uma melhor programação do 

futuro. 

Os idosos que consideram a velhice um fenómeno natural dão sentido à 

vida, são mais felizes, integram-se melhor no meio e na sociedade, reconhecem 

em si aspectos positivos, apreciam-se mais, encontram vantagens no 

envelhecimento, temem menos a morte e utilizam as experiências passadas para 

partilhar com os outros (Fernandes, 1997). 

Cabe à sociedade compreender que a integração social dos idosos é o 

caminho para lhes reduzir a dependência, preservar a auto-confiança e 

contribuir, de forma positiva, para a prosperidade da mesma. Cada vez mais 

ocupam um lugar de destaque na sociedade, com uma maior força social pelo 

seu número, uma maior força cultural pela sua sabedoria e mais força 

económica pelo consumo (Fernandes, 2000). Podemos considerar a velhice um 

privilégio pelos muitos anos de vida e sobretudo pela riqueza da experiência 

social que se atinge. 

A construção social do envelhecimento realçou a ideia de que, por mais 

importantes que sejam as alterações a nível biológico da pessoa, estão 

sobredeterminadas pela estrutura das relações sociais, assentando as suas raízes 

em valores socioculturais. A condição do idoso não é dada simplesmente pela 

idade, mas também pelo contexto social, cultural e histórico de uma sociedade. 

Nem todos os indivíduos, da mesma idade, são igualmente velhos; tudo 

depende da história de vida de cada um (Woortmann e Woortmann, 1999). 
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2.2.2.1 - REFORMA - "Primeiro passo para a emergência da velhice 

enquanto categoria social" 

A reforma é, decerto, um dos maiores problemas com que se defrontam 

os idosos em Portugal. Habituados a uma vida activa, com obrigações diárias e 

horários a cumprir, como ocupa a Terceira Idade a fase da reforma em que vinte 

e quatro horas do dia passam a ser, na sua maioria, todos iguais e sem 

obrigações pré-definidas, diríamos, quase sem sentido face a tudo aquilo que foi 

o seu passado? 

A reforma é vista, genericamente, como um tempo de liberdade de 

movimentos, de não obediência a horários, de possibilidade de realização de 

uma grande variedade de actividades (Fonseca e Paul, 1999). É a saída do 

emprego, que ocupou largo período de tempo da existência das pessoas, que 

representou o mundo profissional, com as suas actividades e os seus gestos, 

com os seus calendários e ritmos, com os seus espaços, com as suas relações 

com outros parceiros sociais, com as suas formas de comunicação e de cultura. 

No mundo do trabalho, o tempo de vida dos humanos ficou dividido em 

três ciclos: o ciclo de vida definido pelas actividades educativas e formativas de 

preparação para o trabalho e para a profissão; o ciclo de vida central 

estruturado pelo trabalho e o ciclo de vida marcado pelo cessar do emprego, 

pelo tempo da reforma. 

Filho (1998) refere que a razão de todo o trabalho profissional move-se 

no sentido de garantir a participação do homem no caminho natural que o 

permita intervir nos processos de decisão, afirmando-se e dominando o mundo. 

O trabalho tem ocupado lugar de destaque na história da nossa existência 

enquanto prática fundamental e manutenção da vida (Mascarenhas, 2000). A 

questão do trabalho aparece, assim, como o factor organizativo da nossa 

existência e da sociedade. 

40 



Revisão Bibliográfica 

A partir da época moderna, o trabalho deixou de estar associado ao 

sofrimento, ao esforço; ganhando positividade e ascensão como a mais 

valorizada das actividades humanas. Passou de uma posição desprezível e 

desvalorizada à mais estimada e considerada actividade humana, à fonte de 

toda a riqueza, à origem de toda a produtividade, ao reflexo e expressão da 

humanidade. 

O trabalho define a posição do actor na estrutura social (Fernandes, 

1997). Conforme Arendt (1981), ao se referir à importância do homo faber no 

mundo contemporâneo, ao tentar dizer "quem é" a própria linguagem induz a 

dizer "o que alguém é", reservando um lugar de destaque ao papel de 

trabalhador. 

Para Marx (1998) o trabalho é a condição de existência do homem, é visto 

como uma possibilidade de realização humana. O trabalho aparece, também, 

como categoria primeira da sociabilidade humana (Mascarenhas, 2000). 

Segundo Cabrillo e Cachafeiro (1990), na nossa sociedade, o trabalho é 

mais uma forma importante de integração social do que uma fonte de 

rendimento. O trabalho representa um atributo de valor fundamental da nossa 

sociedade, onde a sua ausência constitui um factor de exclusão social. 

Simões (1994) considera que a reforma está relacionada com a velhice e 

define-a como o término da vida funcional de um trabalhador, devido ao tempo 

de serviço, idade, doença ou invalidez, continuando a receber o vencimento na 

sua totalidade ou parcialmente. Também para Fernandes (1997), o momento da 

reforma está associada à entrada na velhice, constituindo mesmo o "atestado 

oficial da chegada à velhice". A reforma é a primeira forma instituída de 

definição da velhice e é uma componente eminentemente social da noção de 

pessoa. A velhice constitui o elemento biológico. A reforma significa a exclusão 

do trabalho e é, normalmente, considerada como a entrada oficial na velhice. 

Assim, os pré-reformados passaram a ser considerados, profissionalmente, 

velhos antes de o serem física e psiquicamente. 
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A passagem à reforma pode ser considerada como uma transição de 

estatuto: o indivíduo passa da categoria dos trabalhadores activos à dos 

reformados, dos inactivos ou da Terceira Idade (Fontaine, 1999). Mudar de 

estatuto modifica o comportamento, as atitudes e sobretudo o modo de inserção 

na sociedade. A mudança de situação tem, igualmente, o efeito de romper ou 

distender as relações do indivíduo com a classe social que ele abandona. A 

passagem à reforma corresponde ao momento mais importante da 

restruturação dos papéis sociais. 

Com a reforma, o homem passa do estádio de actividade profissional, em 

que o trabalho é encarado e exaltado como "virtude cardeal", ao estádio de 

repouso compulsivo, livremente consentido ou imposto (Bize e Vallier, 1985). A 

transição da idade adulta para a Terceira Idade contrasta com outras transições 

verificadas na vida dos indivíduos das sociedades contemporâneas (juventude, 

casamento e trabalho) não só pela compulsividade com que é vivida mas 

também pela falta de preparação cultural em que é realizada. O reformado 

deixa de pertencer a uma categoria social de grande prestígio e estatuto, 

passando a fazer parte de uma colectividade - os reformados - que, 

actualmente, têm um estereótipo negativo, que não tem uma identidade 

positiva nem um lugar definido na rede social (Fericglia, 1992). 

O afastamento da actividade laboral significa uma perda ao nível do 

desempenho profissional e das relações daí decorrentes (Fernandes, 1997). 

Segundo Filho (1998), na idade da reforma, o trabalhador mantém ainda 

algumas funções, socialmente, reconhecidas, como sogro, pai, avô, no entanto, 

embora esses papeis possam trazer um razoável grau de satisfação, o facto de se 

restringir ao ambiente familiar reduz, significativamente, a sua identidade 

social. 

Para Santiago (1999), à perda do espaço profissional associa-se a perda 

do estatuto social, pois é no trabalho que o homem encontra as hipóteses da 

vida. Nas sociedades produtivistas, industrializadas, em que o estatuto social 

está intimamente ligado à contribuição dos indivíduos para a expansão 
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económica do país, a paragem do trabalho remunerado constitui um dos 

principais factores de exclusão das pessoas idosas. Este afastamento do mundo 

do trabalho faz aparecer uma etapa de vida caracterizada pelo princípio do 

envelhecimento na sua definição de inutilidade, de passividade e de 

dependência. Não é de admirar, neste contexto, que desde a Terceira Idade se 

atribua às pessoas reformadas um conjunto de características que as definem 

negativamente e as privam de funções sociais reconhecidas e valorizadas 

(Gagnon e Blackburn, 1995). 

O envelhecimento pode ser mais o produto de códigos sociais e 

legislativos do que limites naturais. É a passagem à reforma que baliza o 

envelhecimento mais do que a perda dos pais, o nascimento do primeiro neto 

ou mesmo a viuvez (Fernandes, 1997). 

O trabalho "funciona" como factor de inserção social, favorecendo o 

contacto entre as pessoas, a troca de experiências; logo, quando se verifica o 

rompimento do vínculo com o trabalho e o insuficiente número de espaços de 

integração para a população idosa, manifestam-se comportamentos depressivos 

(Jacques e col, 1999). Fonseca e Paul (1999) partilham da mesma opinião, 

considerando que a vida profissional assume, uma condição de exigência social 

e de estatuto pessoal, logo, a "passagem à reforma" poderá ocasionar 

percepções, expectativas e sentimentos capazes de alterar, significativamente, a 

vida do indivíduo, com consequências inevitáveis na sua identidade e no seu 

equilíbrio psicológico. 

A reforma é vivenciada como um castigo e não como um prémio 

usufruído por merecimento. Representa uma grande perda e associa-se a 

outras, nomeadamente, a perda do papel de pais e mães provedores pela saída 

dos filhos de casa, a perda do convívio com os colegas de trabalho, a perda do 

papel social. Esta situação é agravada pela inexistência de um papel social 

definido para a Terceira Idade, na nossa sociedade (Vieira, 1999). De facto, a 

reforma, devido ao rompimento brusco com o ambiente de trabalho, além de 

associar-se a perdas de ordem física, intelectual e social, também dá a sensação 
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de perda do estatuto social, do prestígio que até então tinha junto das pessoas 

de suas relações (Filho, 1998), o que poderá conduzir a sentimentos de 

frustração ou de menor competência pessoal, na medida em que a reforma 

"choca" não apenas com a imagem de si próprio, enquanto "indivíduo activo", 

mas, também, porque interfere nas relações sociais organizadas em torno do 

papel de trabalhador (Fonseca e Paul, 1999). 

A reforma é responsável por muitos males que actuam sobre o 

indivíduo, quer a nível físico quer psíquico, pois poucos a consideram uma 

"conquista social" e não procuram novas alternativas, novas formas de 

integração social (Lima e col, 1993). Muitas pessoas apelidam, mesmo, a 

reforma como "morte social", pois sentem-se inúteis, postas de lado (Laforest, 

1991; Fontaine, 1999). 

De facto, o momento da reforma, obriga o indivíduo a enfrentar o 

estigma social do idoso (Almeida, 1999). A reforma, a viuvez, a diminuição de 

saúde retiram aos indivíduos muitos dos papéis e relações nucleares sobre os 

quais se construíram as suas identidades (Neto, 1999). O reformado vê-se, 

assim, obrigado a reordenar a sua auto-identidade, a pautar a sua vida segundo 

novos valores, em função das suas novas rotinas (Santiago, 1999). 

Assim, além de razões económicas, justificativas psicossociais são 

comuns para explicar a continuidade do vínculo com o trabalho. Este permite 

não só uma suplementação da renda mensal, mas também confere valorização e 

reconhecimento social, evitando o termo "improdutivo", que se encontra 

associado ao ócio e é sinónimo de marginalização social (Jacques e col., 1999). 

Os preconceitos relativos aos idosos derivam da estrutura social que 

privilegia a produtividade, corpos rentáveis e ágeis, para que não percam 

tempo, pois "tempo é dinheiro" (Simões, 1994). A nossa sociedade de consumo 

e, sobretudo, desumanizada, classifica a população idosa como "improdutiva". 

Perante a juventude, a vivacidade, a agressividade, a produtividade, a agilidade 

e a rapidez (valores estes preponderantes na sociedade actual), os anciãos só 

poderão oferecer maturidade e experiência (Zambrana, 1992). 
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Numa sociedade materialista, puramente económica, o que não produz, 

o que não gera riqueza, passa a ser "descartável". Exclui-se, assim, a memória, a 

história bem como os seus arquivos vivos (Loureiro, 1999). 

A ausência de trabalho representa "deixar de ser útil" num contexto 

social. Logo, a manutenção do vínculo com o trabalho, representa o retardar da 

exclusão e da marginalização, visto a sociedade não oferecer outras alternativas 

de integração aos idosos (Jacques e col, 1999). 

A sociedade tende a olhar apenas para a sua participação no trabalho e 

para o seu declínio com o envelhecimento, esquecendo os inúmeros contributos 

que os idosos oferecem à sociedade. A diminuição do número de idosos no 

trabalho remunerado, deve-se essencialmente ao declínio da capacidade 

funcional e não, necessariamente, a uma inadequação para o trabalho. No 

entanto, as necessidades físicas de muitas profissões ficaram diminuídas pelos 

progressos tecnológicos, o que permite a pessoas com menores capacidades 

físicas continuarem, economicamente, produtivas. Enfim, o facto de haver 

menos idosos no mundo do trabalho remunerado deve-se, na maioria dos 

casos, mais à falta de formação profissional, do que propriamente à idade. 

Cabrillo e Cachafeiro (1990) consideram que o que determina a presença ou a 

retirada do trabalho é o meio em que as pessoas se desenvolvem. Por exemplo, 

os velhos agricultores, artesãos mantêm-se activos até idades mais avançadas 

do que os trabalhadores das empresas industriais. 

Os homens, também parecem experimentar maior descontinuidade com 

a reforma, enquanto as mulheres experimentam menor descontinuidade pois 

mantêm pelo menos as suas responsabilidades domésticas (Neto, 1999). 

Segundo Fernandes (1997), a idade a partir da qual se começa a 

envelhecer varia não só pela forma diferencial com que se perdem as 

capacidades físicas e intelectuais, mas também pelas características e tipo de 

trabalho. Os agricultores, industriais, os que exercem profissões liberais e os 

grandes comerciantes são os que, em maior número, continuam a sua 

actividade para além dos 65 anos. 
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A reforma é um direito adquirido pelo homem. Porém, em vez de 

aproveitar e gozar os próximos anos de vida com tranquilidade e por mérito 

pelos tantos anos de trabalho, passa a ser um peso na vida do idoso, surgindo 

um sentimento de inutilidade (Simões, 1994). 

Ortega y Gasset (1989) já entrevia nos anos 40 do século passado, o XX, a 

angústia que o tempo livre de trabalho poderia causar nas pessoas que tiveram 

sempre como visão do mundo o trabalho, elemento central e organizativo das 

suas vidas. A geração que agora vive esta situação foi educada num quadro de 

valores onde o trabalho era o fundamento da vida. Garcia e Pereira (2001) 

realçam tal paradoxo, mostrando que o homem aspira sempre o momento em 

que se liberta da "ditadura" do trabalho mas, quando atinge esse momento, 

angustia-se perante a ideia de nada ter para realizar. 

Fonseca e Paul (1999), consideram como estratégias capazes de alterar o 

sentimento de menorvalia com que se identifica a "passagem à reforma", 

inventar formas de prolongar e enriquecer a actividade que antes desenvolvia, 

manter e reforçar o sentido de utilidade, evitar o isolamento, a solidão e 

acreditar, enfim que melhores dias virão. 

De facto, quando as pessoas expressam a sua utilidade, através de 

qualquer actividade, conseguem, realmente, realizar-se na sua própria vida. 
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2.2.3 - ENVELHECIMENTO PSICOLÓGICO 

O envelhecimento psicológico refere-se às mudanças produzidas na 

capacidade individual de adaptação, de ajustamento, bem como à capacidade 

individual de responder às contingências ambientais e modificações internas 

(McKenzie, 1980). 

Assim, o envelhecimento psicológico caracteriza-se pela grande 

variabilidade inter-individual. 

Investigações longitudinais colocaram em causa o declínio intelectual 

global e progressivo, evidenciando que certas aptidões podem mostrar-se 

estáveis ou mesmo aumentar até idades avançadas, enquanto outras decaem 

mais precocemente (Shock, 1984). 

Rabbit (1981) afirma que apesar de a idade se fazer acompanhar de 

factores limitantes como a lentidão e a dificuldade no processamento 

controlado da informação, parecem ter um papel menos determinante na 

eficácia cognitiva relativamente a outros factores, como a educação prévia e o 

grau de actividade. 

Bize e Vallier (1985) consideram que a diminuição da audição favorece a 

desconfiança, o ciúme, o egocentrismo e a apatia, a inactividade. O desinteresse 

geral deve-se à diminuição da receptividade sensório-perceptiva e da 

actividade cerebral. 

Fontaine (1999) apresenta a diminuição das capacidades sensoriais, 

auditivas e visuais uma das causas importantes do declínio intelectual com a 

idade, pois as privações sensoriais limitam as estimulações ambientais 

necessárias às actividades intelectuais. 

David e col. (1995) consideram a influência do meio sociocultural 

fundamental no processo de adaptação ao envelhecimento, que está associado à 

perda das capacidades intelectuais e físicas, com consequentes alterações das 

expectativas em relação à vida. A dificuldade em fazer novas amizades e de 
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alterar os hábitos de vida, a saída dos filhos de casa, a morte de familiares e 

amigos, tudo pode originar isolamento, que é agravado pela resistência à 

mudança e pelas dificuldades de adaptação. Também o estado de saúde, o sexo, 

o estatuto socioeconómico e a personalidade, afectam e condicionam a sua auto-

imagem, assim como a percepção que tem da relação com o envolvimento. 

Também Simões (1994) considera que são certas exigências do meio que levam 

o idoso a perder a iniciativa, a motivação, a sentirem-se inseguros e a isolarem-

se socialmente. 

Fernandes (1997) menciona como factores e condicionalismos capazes de 

comprometer o bem-estar da pessoa idosa e responsáveis pelas suas 

perturbações mentais, a reforma, o isolamento, as perdas, a falta de recursos 

económicos, a adaptação, o reajustamento, as condições ambientais. Também a 

alteração do papel familiar e social do idoso provoca, na maioria das vezes, 

insegurança, medo, tensão e dificuldades de adaptação que, dependendo de sua 

intensidade ou continuidade, são expressos através de irritabilidade, 

acomodação ou indiferença, levando o idoso ao isolamento e ao sentimento de 

inutilidade, podendo, assim, afectar a própria personalidade (Simões, 1994). 

Ao envelhecer, a personalidade enriquece-se e diferencia-se. As 

modificações mais acentuadas dizem respeito ao carácter e às atitudes. 

Envelhecer é ser-se cada vez mais igual a si próprio "no bom e no mau". 

No processo do envelhecimento, verifica-se também, uma diminuição 

das funções mnemónicas. A perda da memória, a curto prazo, está na base das 

distracções banais características de certas pessoas idosas. A retenção na 

memória de factos recentes torna-se cada vez mais difícil; não se consegue reter 

o que é novo. Em compensação, todas as recordações antigas, mesmo as que 

remotam à infância, irrompem, frequentemente (Bize e Vallier, 1985). 

Bromley (1990) afirma que as alterações psíquicas e sociais que 

acompanham o processo do envelhecimento têm as suas bases nas modificações 

que se operam a nível biofísico. 
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A auto-imagem sendo a forma como o indivíduo se vê está ligada à sua 

história de vida, às suas experiências de sucessos e fracassos. As limitações, 

vivenciadas pelas perdas orgânicas inerentes ao envelhecimento, afectam a 

segurança e a auto-estima de uma forma negativa (Filho, 1998). A depressão no 

idoso é vista como uma resposta normal às múltiplas perdas e ao stress, 

associados ao envelhecimento, nomeadamente, a diminuição da atracção física e 

da saúde, restrição de oportunidades e falta das principais actividades socio

económicas (Bromley, 1990). 

Segundo Norman (1995), o envelhecimento é, frequentemente, 

acompanhado por depressões, perda de auto-estima e sensação de isolamento 

social. Segundo o autor, os factores psicológicos podem ter um papel 

importante no declínio da saúde física, mesmo não havendo quaisquer razões 

fisiológicas para que tal aconteça, considerando-os, também, um dos mais 

importantes preditores de saúde e de longevidade. No entanto, sendo, também, 

o processo de envelhecimento psíquico caracterizado pela diminuição das 

capacidades intelectuais e estando em estreita relação com as alterações 

biológicas e sociais, se o estado de saúde piorar, se aumentar o isolamento, a 

perda de autonomia e as restrições do espaço de vida dos idosos, também o seu 

estado psíquico se vai ressentir negativamente (Bento, 1999). 

O bem-estar psicológico e a satisfação na velhice têm sido alvo de 

estudos da gerontologia, por meio de dimensões como o envolvimento e apatia, 

equilíbrio entre as metas desejadas e alcançadas, auto-conceito positivo, humor, 

felicidade, ajustamento, moral, saúde, longevidade, etc. Por sua vez, estas 

dimensões são influenciadas por inúmeras variáveis como saúde, nível socio

económico, idade, raça, profissão, estado civil, integração social, entre outras 

(Neri, 1995). 

Assim, podemos afirmar que, o bem-estar psicológico e a satisfação do 

idoso só poderá ser compreendida perante uma visão multidimensional, 

cabendo ao idoso manipular, cognitivamente, as suas percepções a fim de 

manter o bem-estar psicológico, adequado a situações adversas. 
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2.3 - ENVELHECER ATRAVÉS D O S TEMPOS 

« Era uma vez... uma sociedade onde o contar histórias era um meio expressivo para se transmitir 
conhecimentos de geração em geração, com o intuito de preservar as tradições, os mitos, as crenças e os 
costumes da vida em comunidade. Era uma vez... a nossa sociedade actual, objectiva e veloz, na qual há 
pouco espaço para se transmitir e recriar experiências através da linguagem oral, das histórias e das 
parábolas. "Tempo é dinheiro" e contar e ouvir histórias, talvez, como toda a arte, são considerados 
"inúteis" e "supérfluos", sacrificando o "sabor" e o prazer que essas experiências podem trazer às nossas 
vidas. Mas, felizmente... era uma vez uma grata lembrança de uma avó que contava histórias do "arco da 
velha", de um avô que nos apresentava personagens interessantíssimos do seu lugarejo de infância, 
histórias macabras das cidadezinhas, mundos maravilhosos dos contos de fadas...» 

(Malheiros, 1999: 179) 

Nas sociedade primitivas, onde não havia grandes fontes de informação 

como as que hoje abundam, nomeadamente a televisão, rádio, livros, os jovens 

ouviam as (his)estórias contadas pelos mais velhos. Os velhos eram estimados 

pelos seus conhecimentos, pela sua sabedoria, pela experiência adquirida, 

sendo venerados e constituindo um dos pilares da sociedade de então (Soares, 

1999). Eram admirados pelos jovens que deles recolhiam conhecimentos e 

conselhos para a vida, sendo detentores, normalmente, de cargos importantes. 

Havendo, nesse período, uma grande valorização da tradição, todos os 

membros da família seguiam, quase que cegamente, os exemplos dos de maior 

idade. 

Ortega y Gasset (1989) refere que, em gerações anteriores, a juventude 

vivia preocupada com a maturidade, admirava os mais velhos e recebia deles as 

normas para a sua vida. A mudança ocorrida nesta concepção é significativa: 

hoje, a juventude parece dona indiscutível da situação. 

Antigamente, os idosos eram reconhecidos pela sua sabedoria e pelos 

seus conhecimentos. Hoje, os padrões já não são os mesmos, prevalece a 

juventude portadora de grandes ideias e esperanças, sendo os idosos 
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considerados figuras solitárias e encargos para a sociedade. Na Sociedade 

Ocidental, os velhos são tão numerosos que já não despertam interesse, pois a 

escassez é que dá valor (Aries e Duby, 1991). O escasso número de pessoas 

velhas conferia-lhes maior prestígio. 

Houve tempos em que chegar à velhice era uma raridade, por isso, os 

idosos eram respeitados, acarinhados e os seus conselhos sempre bem recebidos 

(Barreto, 1984). Coleman e col. (1996) consideram que o elevado número de 

pessoas mais velhas originou a perda do valor de "raridade" e, 

consequentemente, o tratamento especial. 

Não se envelhece sempre da mesma maneira e não foi sempre idêntica a 

posição dos velhos na sociedade (Alba, 1992), constatando-se, assim, uma 

variabilidade histórica e cultural do valor adstrito à velhice e das posições 

socialmente reconhecidas aos mais velhos. Minois (1989) considera que cada 

sociedade tem os velhos que merece, pois, cria um estereótipo de homem ideal 

do qual, depende a valorização ou desvalorização da velhice. Assim, podemos 

dizer que a velhice é fruto da civilização, um produto cultural (Cabrillo & 

Cachafeiro, 1990) sendo vista de maneira diferente de cultura para cultura e nas 

diversas épocas da história do homem. 

Os velhos tanto ocuparam os lugares mais altos da sociedade, quanto os 

mais baixos (Beauvoir, 1983 e Minois, 1989), ou seja, tanto se valorizou o idoso, 

como se exaltou o vigor e a fecundidade, características da juventude. Segundo 

Loureiro (1999), é a sociedade que determina as lentes pelas quais se vê a 

velhice. 

Assim, parecem haver, ao longo da história dois estereótipos, duas ideias 

pré-concebidas, duas imagens relativas a um corpo envelhecido. Uma, realça o 

declínio, quer a nível físico quer a nível intelectual, a fraqueza e a necessidade 

de ajuda. A outra, por sua vez, considera que o idoso caminha para a 

"contemplação, consumação e perfeição", encarnando a sabedoria e a 

experiência de vida. 
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Zambrana (1992) afirma que a velhice é encarada de diversas formas e 

por vezes de uma maneira bastante rude, ao longo da história. Tanto se 

respeitou e admirou o ancião, conferindo-lhe, nomeadamente, o melhor 

rebanho, a melhor divisão da casa, a melhor comida como também se 

classificou a velhice como um mal incurável. Considera, ainda, que a sociedade 

actual valoriza o idoso com um bom nível sócio-económico, enquanto que o 

pobre, o miserável, o inválido, o dependente que continuam a existir em larga 

escala, caem no esquecimento. 

Tal como refere Robert (1994), a atitude face aos idosos variou consoante 

o contexto económico, ou seja, o respeito pelos mais velhos dependia do estado 

dos recursos. Se as suas condições materiais e a colheita for abundante, o idoso 

é referenciado pela família; se, pelo contrário, vivia em condições de penúria e 

necessidade prolongada, a sua eliminação fazia parte dos costumes. 

De facto, a importância social do idoso tem oscilado de maneira 

surpreendente, entre a exterminação em alguns povos primitivos e a 

gerontocracia em Roma; desde a sua admiração e veneração religiosa à rejeição 

e receio dos inquisidores (Cabrillo & Cachafeiro, 1990). Enquanto que em 

muitos países africanos e asiáticos os velhos são vistos como aqueles que 

ganharam sabedoria, noutras culturas estes valores tendem a desaparecer. 

As sociedades que reconheciam o valor e a importância aos seus velhos, 

conviviam, porém, com a sua deterioração física e não esqueciam a sua 

caducidade. O velho, que se tornava inútil pelas suas deficiências físicas e 

mentais, era quase sempre eliminado, porque representava uma carga adicional 

para a sua comunidade. Por exemplo, os índios Ojibwa, do lago Winnipeg, 

abandonavam e sacrificavam, ritualmente, os velhos de mais idade (Minois, 

1989). 

Em alguns povos da Sibéria, os velhos eram detentores absolutos de 

todos os bens e poderes (Zambrana, 1992). No entanto, nas povoações do 

Grande Norte siberiano, em períodos difíceis, o velho que já não pode caçar 

decide em concordância com a comunidade suicidar-se; deixa-se congelar 
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abandonado, ou caminha até ao esgotamento. A mesma prática é encontrada 

em regiões remotas da ilha de Hokkaido. Muitos povos africanos, desfazem-se 

dos velhos decadentes. Se são chefes, suicidam-se (Minois, 1989). 

Zambrana (1992) refere que outros povos honravam e respeitavam os 

mais velhos, acreditando que eles possuíam poderes mágicos, força e 

capacidades extraordinárias, mas quando estas virtudes se desvaneciam, eram 

assassinados com um golpe de Tomahawk, após terem fumado o cachimbo da 

paz. 

Os Massagetes, povo do norte do Cáucaso, e algumas tribos de índios, 

não marcam uma data para o término da vida, porém, quando um velho fica 

em estado dependente, os familiares reúnem-se, sacrificam-no e comem-no, 

caso não tenha doença declarada. Este tipo de morte é considerada por estes 

povos, como a mais feliz (Minois, 1989). 

Zambrana (1992) refere que em algumas civilizações os jovens punham à 

prova a energia dos anciãos fazendo-os subir ao cimo de uma palmeira. Se as 

forças não o permitissem, não só perdia a vida, como as posições sociais 

adquiridas passavam para os familiares e amigos mais jovens. 

Moreno (1999) chama-nos a atenção para o facto dos velhos da Europa, 

África e Ásia apresentarem características e perspectivas diferentes, quer a nível 

físico quer a nível social. Enquanto que os povos asiáticos mostram uma "face 

encarquilhada, fronte seca e calva" com o olhar a perder-se na imensidão e sem 

objectivos, o povo africano coberto, por uma carapinha branca, reflecte uma 

situação de passividade. 

Os Egípcios, Indianos ou Chineses viviam obcecados em conseguir 

alcançar a eterna juventude (Cabrillo & Cachafeiro, 1990). O povo egípcio 

sempre reflectiu e procurou a cura para a velhice, para a progressiva 

degradação do corpo e da mente, representando os indivíduos idosos nos seus 

caracteres hieroglíficos por uma silhueta encurvada e agarrada a um bastão. Os 

indianos e os chineses procuravam o segredo para o rejuvenescimento, pois 

entendiam que, assim, poderiam melhorar a preparação espiritual para a meta 
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final do Nirvana, quando a alma se liberta das reencarnações para se reunir com 

a alma universal (Minois, 1989). 

A sociedade chinesa considerava que ser-se velho, era ser a pessoa mais 

importante, era um sinal de prestígio, de poder e de realização plena 

(Zambrana, 1992). De facto, a cultura chinesa tradicional valoriza o ancião, pois 

o que é velho perdura através dos tempos (Freire Jr., 1999). 

A civilização Inca, extremamente evoluída para a época e apresentando 

neste domínio uma organização superior, foi, talvez a primeira a desenvolver 

uma classificação dos mais velhos em função da idade: entre 50 e 78 anos, os 

"velhos que ainda estão bem", acima dos 78 anos, as categorias dos 

"desdentados", "surdos" e "os velhos que só se ocupam de comer e dormir" 

(Minois, 1989). Esta civilização, também, tentava integrar os velhos na 

comunidade, não os rejeitando, mas criando-lhes ocupações e entretenimentos. 

Na Grécia, mãe da civilização ocidental e cujo povo procurou 

incessantemente a perfeição humana, a beleza e o desenvolvimento de todas as 

faculdades do ser, a velhice assume posições contraditórias. No âmbito da 

mitologia, a velhice foi considerada como uma maldição (Minois, 1989). Nos 

deuses gregos dominava a juventude, o amor ao corpo, a perfeição, a formosura 

e a vitalidade, características estas, que são desfavoráveis aos mais velhos 

(Cabrillo & Cachafeiro, 1990). No entanto, nas sociedades tradicionais, como na 

antiga Grécia, por exemplo, as pessoas idosas desempenham o lugar social do 

saber, resultado das experiências e conhecimentos acumulados ao longo dos 

anos, garantindo, assim, o poder, a honra e o respeito ao velho (Vendruscolo e 

Lovisolo, 1997). A juventude era uma idade subsidiária e transaccional, numa 

sociedade que prestigiava os anciãos (modelo de governo gerontocrático). 

Segundo Medeiros & Puente (1996), na Grécia Clássica sacrificavam-se os 

jovens, porque se temia o arrojo e a leviandade, que podia pôr em perigo a 

estabilidade das instituições sociais. 

Na Grécia, embora em Atenas os velhos fossem considerados elementos 

importantes da sociedade e os indivíduos que atingiam idades avançadas 
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fossem respeitados, em Esparta, ao atingirem uma situação em que não podiam 

tratar de si próprios eram abandonados às feras ou às aves de rapina (Moreno, 

1999). No entanto, em Esparta, também, existia um Conselho de Anciãos, 

assessor do monarca. 

Nas mais diversas civilizações antigas, o Conselho de Anciãos exercia 

funções consultivas, por vezes legislativas e judiciais, revelando a sua 

experiência em qualquer tipo de problemas. Os velhos eram respeitados e a sua 

influência tão grande, que existem factos históricos que nos relatam que a 

escolha dos Reis era da responsabilidade do Conselho dos Anciãos (Zambrana, 

1992). A velhice era considerada como fonte de prestígio e sabedoria. Os 

anciãos desempenhavam o papel de fiel depositário do saber, de educadores e 

juízes, dada a sua sabedoria e experiência. 

Zambrana (1992) baseado num estudo exaustivo do professor espanhol 

Alonso Arenal, refere que, nos inícios da história de Roma, também havia um 

Conselho de Anciãos que era composto de 100 membros, descendentes dos 

pioneiros que, com Rómulo, fundaram Roma, cuja missão era a de aconselhar o 

monarca. 

Ao longo da história da Antiga Roma, existiu uma estreita relação entre a 

estabilidade da sociedade e o poder dos anciãos. Cícero, na sua obra De 

Senectude, reflectia bem esta visão, quando afirmava que "os Estados têm sido 

sempre arruinados pelos jovens e salvos e reconstruídos pelos velhos" (Cabrillo 

& Cachafeiro, 1990). 

Os senadores, provenientes, dos estratos mais importantes e 

preponderantes da sociedade, antigos combatentes, generais ou cônsules eram 

vistos e considerados sábios, detentores da experiência e sabedoria (Moreno, 

1999). No entanto, os velhos pobres eram assassinados e atirados às águas do 

rio Tiber (Alba, 1992). 

Foi, também, no mundo romano, que apareceu a primeira estruturação 

das etapas da vida como "sociologia das idades". Os primeiros anos da vida, 

eram considerados a infância , a seguir surgia a "puerita" ou adolescência, que 
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se prolongava até aos 28 anos de idade. Seguidamente, a juventude 

("juventus"), que abarcava o período compreendido entre os 28 e 50 anos. A 

"verilitas", era a etapa posterior, compreendida entre os 50 e 60 anos e, por 

último, a "senectus", a partir dos 60 anos (Medeiros & Puente, 1996). 

A partir da Idade Média, a atitude da sociedade face ao idoso, altera-se 

significativamente. As guerras, a fome, as epidemias e a grande taxa de 

mortalidade infantil, contribuíram, de forma inequívoca, para uma diminuição 

do número de velhos. A longevidade era baixa e a ausência de meios para 

corrigir certos sinais de decadência física (perda de audição, visão ou de dentes, 

etc.) agravava a velhice. Muitas vezes parecia-se velho, sem se ser (Alba, 1992). 

A afirmação "a força despendida para se matar um velho, era três vezes 

menor do que a necessária para se matar um adulto", ilustra bem o desprezo a 

que era votado o ancião na Idade Média (Zambrana, 1992). 

Com a chegada do Renascimento e, com ele a implementação do espírito 

burguês, o capitalismo começou a fazer sentir a sua influência. Os velhos, 

sobretudo, os mais ricos eram considerados bastante importantes na sociedade, 

acumulando um grande número de riquezas e benefícios. No entanto, também 

surgem referências menos felizes dirigidas aos velhos, como por exemplo, os 

escritos por D. Francisco de Quevedo: " Como é enrugado e abjecto, com a sua 

boca desdentada e escancarada, o seu nariz pendendo sobre os lábios; a sua 

respiração fétida; é um saco de ossos, a morte em pessoa" (Zambrana, 1992). 

Segundo Alba (1992), com a passagem do renascimento ao racionalismo, 

com a ascensão da burguesia, as condições de vida dos mais velhos, bem como 

o seu tratamento, dependiam da classe social a que pertenciam. 

Com a Revolução Industrial - séculos XVIII e XIX - continuou a existir a 

figura influente e privilegiada do velho rico, mas apareceu, pela primeira vez, a 

figura do velho operário, do velho camponês a quem eram exigidos esforços 

demasiados para a sua idade, devido à inexperiência e falta de prática dos mais 

jovens na execução de determinadas tarefas (Zambrana, 1992). 
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O despoletar da revolução industrial, leva à valorização da fortaleza 

física, enquanto capacidade de gerar riqueza, desenvolvendo-se uma 

perspectiva negativa e pessimista da velhice, considerando-a como uma etapa 

triste da vida (Barba, 1996). 

Segundo Fernandes (1997) na maior parte das sociedades pré-industriais, 

os idosos permanecem integrados nos sistemas económicos e sociais de 

produção, partilhando tarefas e desempenhando funções, praticamente até à 

morte. A redução da capacidade produtiva do idoso era compensada, em parte, 

pelo valor dos conhecimentos e experiências acumuladas, fonte de saber, a 

transmitir aos mais novos. Na sociedade industrial, o idoso passou para um 

plano secundário, sendo desvalorizado, marginalizado devido à perda do 

espaço "produtivo" na sociedade, com a consequente perda do seu valor social 

e simbólico (Vendruscolo e Lovisolo, 1997). 

O processo de industrialização e inovação tecnológica originou que as 

capacidades e conhecimentos dos mais velhos se tornassem desnecessários, 

excluindo-os do processo produtivo. Esta é uma das razões por que se defende 

que, antes da modernidade, estes eram mais valorizados (Feathrestone & 

Hep worth, 1996). Verifica-se uma diminuição da importância dos mais velhos 

na sociedade, originando o esquecimento do papel social que os idosos 

desempenharam ao longo da história, como principais fontes de saber. Como na 

sociedade industrial moderna o que importa é produzir, os idosos fogem à 

lembrança. 

Antes, o velho, o mais experiente, o mais sábio, representava uma fonte 

de riqueza devida à experiência adquirida ao longo de tantos anos vividos. 

Com o passar do tempo e com a crescente importância da produtividade, na 

nossa sociedade, esta posição inverteu-se, foi desvalorizada sendo o velho 

considerado inútil e improdutivo (Simões, 1994). 

O aumento da duração média de vida desvalorizou a longevidade de 

outrora em que a experiência era a base do saber e, o conhecimento em 

constante evolução deixou de ter como base a experiência acumulada ao longo 
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da vida, deixando, assim, os mais velhos de desempenhar o papel de 

"conselheiros sapientes" que, tradicionalmente, exerciam. A racionalização da 

vida social e económica tem feito, efectivamente, prevalecer o saber 

escolarizado sobre o "saber de experiência feito" ou saber fundado na tradição. 

Garcia (1999) considera que vivemos numa sociedade orientada por valores 

juvenis, onde o próprio saber técnico se sobrepõe ao "saber ságico", saber este 

associado ao idoso e cujo tempo não desgasta a mensagem mas pelo contrário, 

aprofunda. 

A juventude é uma realidade social, historicamente, recente, criada pelas 

modernas sociedades industrializadas e escolarizadas. Exalta-se a juventude e 

ser velho é ser antiquado, ultrapassado, fora de moda e pouco atractivo. A 

modernidade é, assim, encarada como um processo histórico que conduz à 

desvalorização do estatuto social do idoso e a uma crescente importância 

sociocultural dos jovens. 

A partir da II Grande Guerra e sobretudo, nos anos 70, com o 

aparecimento de várias manifestações juvenis, começou-se a prestigiar o estilo 

de vida juvenil (Medeiros & Puente, 1996). Os mais velhos diluíram-se na 

sociedade moderna, ao passo que os mais novos são os que mais protagonismo 

ganharam no decorrer dos últimos anos. Ser velho ou criança em 1973 é muito 

diferente do que é agora. Para os mais velhos, a mudança começou 

precisamente em 73, quando se generalizou o direito à reforma e à segurança 

social. Desde então, duas coisas aconteceram: o número de idosos nunca mais 

parou de aumentar, verificando-se uma diluição social do grupo, que quanto 

mais numeroso menos se vê. Assim, desde 1973 que os idosos não pararam de 

perder estatuto - económico, social, político, cívico. 

Morin e col. (1996) consideram o Maio de 68 o momento histórico, na 

Europa, em que a juventude alcançou as suas cartas de nobreza, em que se 

transformou no ideal, em oposição à idade adulta. Os autores chamam atenção 

para as palavras de ordem da época: "Não confiem nunca em alguém com mais 

de 30 anos". Envelhecer deixou de ser a evolução normal e positiva que permite 
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ao homem crescer; é, pelo contrário, um longo desgaste que termina com a 

morte. 

Como podemos verificar, a importância e o significado que o velho tem 

na sociedade não tem sido sempre o mesmo. A condição de idoso não é dada, 

simplesmente, pela idade, mas sobretudo pelo contexto social, cultural e 

histórico da sociedade. 

Na Amazónia, o idoso é respeitado e assume um papel importante, pois 

é portador de conhecimentos, experiências acumuladas ao longo da sua vida. O 

idoso representa a profundeza da cultura indígena (Garcia, 1997). Morris (1994) 

também enfatiza este saber ságico em sociedades tribais. A experiência que 

advém do envelhecimento constituía-se como a principal fonte de 

conhecimento, que assentava na transmissão de tradições culturais, 

indispensáveis à sobrevivência e evolução (Giddens, 1997). Nestas sociedades, 

reconhece-se o valor dos mais velhos bem como o seu elevado estatuto social, 

valorizando-se o seu conhecimento e a sua sabedoria. 

Belmont (1997) considerou, de todas as sociedades do mundo, ter sido a 

chinesa a que tratou a velhice com mais respeito. Culturalmente, os orientais, 

integram os idosos na vida social, considerando-os sábios e não senis. No 

mundo ocidental, verifica-se o inverso, na medida em que a opinião do idoso é 

desvalorizada, pois não se aceita que a velhice traga alguma sabedoria (Simões, 

1994). A velhice assume uma conotação negativa. O velho é representado pelos 

sinais negativos da velhice: a pele mais enrugada, locomoção mais lenta, perda 

de força e resistência, capacidade sensorial diminuída, cabelos brancos, 

rabugento, etc. (Soares, 1997). 

Nas grandes cidades, a sociedade e a família em particular têm uma 

atitude bastante cruel para com a pessoa idosa, ao contrário do que se verifica 

no campo, onde a sociedade é generosa, respeita, dignifica e valoriza o estatuto 

do idoso. O camponês idoso, vivendo na sua própria casa rodeado dos filhos e 

netos, não só tem menos custos, como presta mais serviços à sua família 

comparativamente a um idoso de uma grande cidade industrializada. Apesar 
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da evolução biológica de ambos ser idêntica, as circunstâncias económicas e 

sociais fazem com que as suas vidas tomem rumos bastante diferentes (Cabrillo 

& Cachafeiro, 1990). 

No meio urbano, os idosos não possuem um elevado estatuto social, no 

entanto, no meio rural ele é património de informações e de valores culturais, 

na medida em que transmite normas, saberes e valores aos jovens. O velho é o 

"guardião da memória e da tradição, do saber acumulado, da identidade do 

grupo" (Woortmann e Woortmann, 1999). 

Na sociedade patriarcal e agrícola, os velhos eram donos dos meios de 

produção e os seus filhos trabalhavam para eles nas suas terras, aprendendo o 

ofício do pai. Assim, a experiência e a sabedoria dos mais velhos era válida e 

útil até morrerem, bem como lhes eram reconhecidas autoridade e prestígio 

(Cabrillo & Cachafeiro, 1990). Aos mais velhos era reservado o dever e a honra 

de proporcionar uma continuidade cultural, através da transmissão da 

sabedoria acumulada. 

O idoso era o símbolo do saber, o homem mais importante da 

comunidade, sendo estimado pela sua sabedoria e experiência tão necessárias à 

vida do grupo em que estava inserido. Actualmente, a sociedade atribui ao 

idoso um papel muito diferente, pois com a velocidade das descobertas que se 

vão realizando em todos os sectores da nossa vida, valorizamos, 

excessivamente, tudo o que é novo, os últimos conhecimentos, os últimos 

inventos e esquecemo-nos, muitas vezes, de ir beber ao saber acumulado de 

experiências, de vivências feitas, ao longo de muitos anos pelas pessoas que 

foram "percorrendo", com grande qualidade, trajectos muitas vezes singulares. 

Em tempos idos, o idoso era considerado o homem mais importante da 

comunidade, o garante do saber. Actualmente, assume um papel inverso, 

sendo-lhes atribuído um valor negativo (Garcia, 1999). De facto, actualmente, a 

velhice já não tem a aura que tinha e, tornou-se numa realidade desinteressante 

e incómoda (Barreto, 1984). Este conceito de envelhecimento não é, portanto, de 

modo algum semelhante ao de outras sociedades em que a idade avançada era 
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motivo de orgulho, onde os homens envelheciam, segundo Le Breton (1990), 

com o sentimento de prosseguir uma marcha natural, que os mantinha ligados 

a um reconhecimento social acrescido. 

No entanto, esta situação está a modificar-se, o indivíduo idoso começa a 

ser, nos dias de hoje, um elemento que merece a atenção da sociedade (Dias e 

Afonso, 1999). Hoje, valoriza-se o idoso que age, que toma conta de si, que 

cuida da sua aparência, que salienta que está vivo, activo, ocupado e com 

projectos para o futuro. Não são valorizados pela sua experiência de vida mas, 

pela capacidade de acção, pela jovialidade que possuem (Soares, 1997). 

Cada época histórica privilegia uma fase do desenvolvimento do ser 

humano. A adolescência caracteriza o séc. XX. No entanto, no final deste 

mesmo século, devido ao crescente envelhecimento populacional, a velhice 

assume-se como um marco importante do ciclo de vida. A velhice tornou-se um 

fenómeno de representação social, de pesquisas científicas, políticas públicas, 

tema de debate nos meios de comunicação, etc. (Almeida, 1999). 

A década de 60 manifestou o peso e o poder dos jovens. Contestaram a 

ordem, pediram e tentaram exercícios de imaginação para uma nova ordem e 

uma vida diferente. Por sua vez, na década de 90 constatou-se um novo poder, 

uma nova presença marcante no mundo, a dos velhos. Este poder cresceu 

devido às modificações tecnológicas e sociais que permitiram prolongar a 

esperança de vida e às oportunidades sociais e económicas para investir no 

futuro (Lovisolo, 1997). 

Lyotard (1989) assegura que assistimos a uma recuperação do saber 

narrativo, isto é, à re-emergência de uma outra racionalidade, pelo que é de 

esperar que a figura ética do idoso seja, devidamente, recuperada. O saber 

ságico e, com ele uma certa ideia de tradição e não apenas de mudança, voltará, 

assim, a ocupar um lugar de relevo na nossa sociedade. 

Como testemunho desta mudança verifica-se que algumas marcas 

utilizam, na sua publicidade, pessoas idosas que transmitam ideias relacionadas 

com experiência, sabedoria, confiança, tranquilidade e tradição. Até agora, os 
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conceitos-chave na promoção dos produtos eram a beleza e a juventude. Agora, 

cada vez mais, adoptam estratégias opostas, preferindo comunicar através de 

pessoas mais velhas. Um exemplo é a campanha do BPI online, onde as 

explicações sobre a utilização da Internet são dadas por um homem idoso. O 

Continente conseguiu grande notoriedade com os spots do "século passado". 

Fazendo jus à máxima de que as receitas tradicionais são as melhores, a Triunfo 

publicitou as suas bolachas com uma avozinha, sublinhando que o produto 

mantinha o sabor de tempos remotos. No sector dos automóveis, a Peugeot 

serve-se de um "sénior" para promover o modelo 106. "Com um carrito destes 

também eu chegava a casa de madrugada" foi um dos slogans da campanha. A 

nível internacional, a Persil desenvolveu uma acção de comunicação onde um 

"jovem" avô vestia roupas largas, próprias de teenagers. A acompanhar a foto 

estava a mensagem: "Mantenha o seu vestuário com um aspecto jovem. Nada 

mais". 

Caminhamos, assim, no universo da indústria do consumo, para imagens 

positivas dos mais velhos. Sawchuk (1995) dá conta disto mesmo e afirma que o 

que era assumido como obsoleto e sem valor se está a tornar em ouro, ou seja, 

num segmento de mercado promissor e em visível expansão. 
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2.4 - BREVE VISÃO HISTÓRICA D O CORPO 

O corpo tem sido alvo das mais diversas análises, discussões, opiniões ao 

longo dos tempos em consonância com os valores dominantes da sociedade 

onde está inserido. 

Nesta perspectiva Le Breton (1990) afirma que cada sociedade desenrola 

um saber singular sobre o corpo, dependendo da visão que ela tem do mundo. 

O corpo é alvo da construção individual que se insere na construção simbólica e 

cultural da sociedade de que faz parte, sendo o efeito de uma construção social 

e cultural. Cada sociedade tem uma visão própria do corpo, conferindo ao 

corpo um determinado sentido e valor. 

É importante debruçarmo-nos sobre as várias formas de relacionamento 

do homem com o seu próprio corpo, nas mais diversas culturas, e nos vários 

períodos da nossa história. Existem, desta forma, uma pluralidade de corpos, 

que correspondem a uma pluralidade de culturas que sempre existiram. É 

legítimo, então, considerar o corpo uma construção simbólica que revela em si a 

vivência dos traços próprios de cada sociedade (Alves, 1996). O corpo retrata 

uma estrutura social, sendo ele mesmo um sistema social (Synnot, 1993). 

O corpo não é um dado imutável, revelando-se na sua historicidade, 

sendo a origem e o resultado de um longo processo de elaboração social 

(Crespo, 1990). Na mesma linha de pensamento, Bento (1995) defende que o 

corpo humano não é apenas um organismo, mas também uma construção 

sócio-cultural, isto é, a corporificação da sociedade. 

A compreensão do corpo do homem só é possível de se concretizar 

através do seu enquadramento espaço-temporal (Feijó, 1995), na medida em 

que o corpo " é o tempo temporal, social e cultural do homem" (Bento, 1995, 

p.214). É inaceitável estudar a história do corpo biológico dissociada das 

interferências culturais, sendo necessária a sua inserção no contexto cultural. O 

corpo é modelado de acordo com a sociedade e a cultura que o gera. É como um 
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objecto construído no ambiente em que é gerado, ou seja, é o resultado daquilo 

que a cultura lhe permite ser. 

Segundo Mauss (1989) o corpo é produto do meio e é moldado, 

construído pela sociedade que o produz. Mauss (1993) apresenta o conceito de 

técnicas do corpo, subjacente às quais a sociedade se manifesta. Os hábitos do 

corpo representam técnicas que se ensinam socialmente e cuja evolução não 

acabou. 

Breton (1990) considera que, sem o corpo que lhe dá aparência e que o 

materializa, o homem não existiria. Assim, cada sociedade, no interior da sua 

visão de mundo, desenha um saber singular sobre o corpo. 

A representação do corpo reflecte a auto-consciência que o grupo social 

tem de si: "Diz-me como estimas o teu corpo e dir-te-ei quem és". O modo 

como a sociedade valoriza o corpo interfere na percepção que tem de si e no 

valor que atribui à pessoa humana (Rocchetta, 1993). 

Garcia (1997) argumenta que é possível estabelecer uma história do 

homem através da forma que o seu corpo foi tomando ao longo dos tempos e 

das sociedades. Cada cultura produz os seus corpos e estes por sua vez 

reflectem essa mesma cultura. A cultura é determinante na constituição 

fundamental do homem e é determinante também no conhecimento, uso e 

aceitação do seu corpo. A cultura dita aos corpos aquilo que eles são ou que 

devem ser. Dito de outra maneira, somos resultado do que a cultura produziu 

ou construiu (Soares, 1999). Como o corpo não é um produto acabado da 

natureza, mas a fusão entre esta e a cultura, construído ou moldado por cada 

um de nós, cada povo, cada região, cada estrato social o diferencia dos demais, 

modelando ou ocultando o que temos, expressando o seu entendimento de 

beleza corporal, perseguindo o seu ideal de corpo (Garcia, 1997). Todas as 

sociedades humanas têm manipulado e transformado o corpo, de acordo com 

as suas crenças e origens. O corpo humano é um corpo cultural, produto de 

desejos, crenças e expectativas da sociedade à qual pertence. 
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Segundo Bento (1998) o corpo é "autobiográfico", plural, correspondente 

à diversidade de circunstâncias de existir e viver. O corpo materializa a 

existência, ou, por outras palavras, a ele cabe tornar o homem existente. 

Também o mundo só é mundo na medida em que ele se descodifica no homem, 

por intermédio do seu corpo (Soares, 1999). 

Como refere Bento (1995, p.203) "viver é transportar a condição carnal da 

existência" e "Viver não é mais do que lidar com o mundo" (Ortega y Gasset, 

1989, p.76). Fazemos parte de determinado grupo, sociedade ou cultura, pelo 

que é inevitável que sejamos ou tentemos ser ajustáveis a esse mesmo grupo. 

Entendendo o corpo como o nosso meio mais privilegiado de intervenção 

e percepção no mundo, Jana (1995, p.63) afirma que " o corpo assume, por si, o 

lugar de transcendental no conhecimento, logo do mundo que me é dado 

perceber. O corpo dá-me o mundo, mas o mundo que ele mesmo possibilita. 

Dito de outra forma: eu abro-me ao mundo a partir do meu corpo e segundo o 

regime de funcionamento deste". A abertura ao mundo significa que o ser 

humano está sujeito a estímulos e influências do seu envolvimento. É já um 

lugar comum a afirmação de que o homem é um ser onde se conjugam e 

fundam as dimensões biológica e sócio-cultural. As experiências do homem não 

resultam só dele mesmo, mas também da circunstância de ele estar situado num 

certo momento histórico com determinadas características sociais e culturais 

que condicionam, limitam e influenciam a sua acção, isto é, o modo como ele 

experiência, vive. 

O corpo afigura-se-nos como um meio, por excelência, de intervenção 

com tudo o que nos envolve. Através da sua linguagem podemos conhecer o 

que é o homem e como se relacionou no passado e se relaciona no presente com 

o mundo. O homem necessita de conhecer melhor a sua corporalidade para se 

poder conhecer melhor, como diz Vaz (1993, p.175) " a autocompreensão do 

homem encontra o seu núcleo germinal na compreensão da sua condição 

corporal". 
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O entendimento corporal é originado pela perspectiva sócio-económica-

cultural que prevalece na sociedade num dado momento. Como refere Crespo 

(1990, p.8) "as práticas do corpo não se podem compreender enquanto 

realidades simples e homogéneas mas sim, no entrecruzamento dos múltiplos 

elementos económicos, políticos e culturais de uma totalidade". De acordo com 

os valores e exigências culturais e políticas da sociedade de cada época, define-

se o perfil corporal do homem. 

Portanto, as intervenções estéticas, operacionalizadas nos corpos, 

cumprem atingir objectivos partilhados, e que têm como pano de fundo 

garantir a existência de uma determinada sociedade (Soares, 1999), ou seja, é o 

social que cria o corpo. As modificações temporais do corpo, para além de 

cumprirem funções estéticas e sensuais, realçam partes da anatomia humana 

que consideram fundamentais para estabelecer contacto com o mundo exterior 

e que simbolizam o estatuto do indivíduo. Assim, a estética torna-se numa via 

de acesso para o conhecimento das várias sociedades e o corpo no seu objecto 

(Soares, 1999). 

Não podemos esquecer, que antes de ser um dado pessoal, o corpo é um 

dado da humanidade, que detém em si todos os traços de uma evolução 

histórica, cultural, social e biológica pela qual passou ao longo de toda a sua 

existência. Intervir sobre o mesmo é uma forma de construção de uma 

sociedade e uma forma de assegurar a sua continuidade (Crespo, 1990). O corpo 

é parte integrante do contexto sócio-cultural, dependendo o seu estatuto e 

importância da sociedade em que se insere. 

Nas sociedades primitivas, o corpo era visto como pertencente a um 

todo, onde a interacção e a interdependência, entre os seus elementos, eram 

percebidas. O corpo era percepcionado numa tentativa de explicar toda uma 

realidade estranha e adversa ao homem. Jana (1995) considera, que nas 

sociedades primitivas o corpo estava em interacção com todo o cosmos, ou seja, 

agindo sobre o corpo agia-se sobre uma parte do cosmos e agindo sobre um 

elemento do cosmos, podia agir-se sobre o corpo. 
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Segundo Le Breton (1990), isso é possível pelo facto das matérias que dão 

consistência ao corpo humano e ao cosmos, serem as mesmas, não havendo, por 

isso, uma distinção entre ambos. O corpo não é, portanto, uma realidade 

isolada, podendo ser visto como algo que reproduz em si o macrocosmos (Jana, 

1995). 

Se os homens se integravam no cosmos, na natureza e no seio da 

comunidade (Crespo, 1997), o corpo não podia ser compreendido como 

individual, mas sim como comunitário, o que segundo Gil (1997), implica uma 

vivência em comunhão com as coisas e os outros corpos. Nas culturas 

primitivas moldar o corpo, estava directamente relacionado com as estruturas 

sociais e rituais de iniciação e com a tentativa de se distanciar da natureza. 

Na Grécia Antiga, o desenvolvimento das actividades cívico-religiosas 

relacionava-se com o modelo de educação na medida em que a formação "do 

homem como homem" passava pelo desenvolvimento das suas faculdades 

físicas, intelectuais e morais, tendo em vista o correcto desempenho da 

cidadania. Apesar da escola ser um dos locais privilegiados de aquisição da 

cultura/educação, havia outros espaços culturais onde o grego se aperfeiçoava, 

tais como templos, estádios, teatros. Assim, se compreende todo o processo 

educativo que se iniciava aos sete anos aprendendo escrita, gramática, 

aritmética, música e exercícios físicos que tinham como objectivo levarem as 

crianças a adquirirem ritmo, harmonia e espírito são. Aos quinze anos, o jovem 

iniciava a frequência do ginásio , onde conciliava a prática da cultura física com 

a filosofia. Aos dezoito anos era considerado belo e esperava-se que cumprisse 

os parâmetros da virtude, da moderação, da justiça e do equilíbrio. Assim toda 

a educação ministrada visava a formação integral do cidadão grego. O homem 

cumpria o seu papel cívico. 

Na verdade, na epopeia homérica, o corpo tem um novo estatuto. É 

estimado e é de grande valia, estando associado à valentia, honorabilidade e ao 

valor ético. Verifica-se o gosto pela sua descrição rigorosa, utilizando 

terminologia anatómica (Jana, 1995). 
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Segundo Bento (1995) os Gregos glorificaram, cultivaram o corpo; este 

aprendeu gramática e matemática, cantou, dançou, namorou a beleza, a estética, 

a harmonia, o ritmo, a elegância. As suas esculturas e pinturas demonstravam a 

necessidade de exaltar a beleza do nu humano, por outro lado, os Jogos 

Olímpicos celebravam o poder e a força do corpo masculino (Synnot, 1993). 

Com os pré-socráticos, o corpo passa a ter duas formas distintas: o soma, 

que está relacionado com o que se vê e o que se move, com o que é visível e, 

psykhe, com o que faz mover o corpo, com o invisível (Jana, 1995). 

Com Platão, surge o dualismo corpo-alma, a clara oposição entre alma e 

corpo, com uma atitude nefasta face a este (Jana, 1995). O corpo ocupa um lugar 

subordinado, sendo considerado impuro, espúrio, mau, ao contrário das tarefas 

atribuídas ao espírito, situadas no reino da sabedoria, bondade, pureza. O 

homem é apenas a sua alma, que lhe comanda o corpo; "o homem é a alma, 

imortal, invisível, pura, divina, mas encarcerada num corpo mortal, visível, 

impuro e terreno. Esta união impede a alma, logo o homem, de ser o que é e 

deve ser, isto é, de contemplar a verdade" (Jana, 1995, p.37). 

Platão identificou o homem com a alma, compreendendo-se a morte 

como libertação do corpo. O corpo é um cárcere, ou na, expressão de Górgias, 

precisamente uma tumba. No Fédon, Platão escreve que, enquanto possuirmos 

um corpo, nunca poderemos conseguir aquilo que aspiramos. Por isso, a alma 

tem que fugir do seu corpo, abandoná-lo na medida em que lhe seja possível, 

pois, se quisermos saber verdadeiramente alguma coisa, é preciso que nos 

desprendamos do corpo e que a alma, só, veja as coisas. Assim, a morte será a 

separação, enquanto libertação, da alma e do corpo. 

O corpo, prisão da alma é o antro dos desejos cegos, obstinados, 

anárquicos, por sua própria natureza imperfeito, frágil, demónio do homem; 

paralelamente, a alma, habitat dos ofícios nobres é obrigada a ascender a tal 

desordem, de limitar, controlar e até anular as acções do corpo (Platão, 1975). O 

corpo é referido como "prisão da alma", ao passo que "o desejo do espírito é 

vida e paz". 
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O negativismo e a hostilidade corporal de Platão foi rejeitado por 

Aristóteles (384-322 a.C), que, considerou a alma como princípio da vida e a 

descreveu como sendo uma forma particular do corpo vivido. Na sua 

concepção, alma e corpo não podem viver um sem o outro, sendo necessário 

cuidar do corpo pela saúde da alma (Synnot, 1993). 

Com os Romanos, o corpo perdeu uma parte da harmonia e elegância 

dos Gregos, com a necessidade de se tornarem "gladiadores e lutadores"(Bento, 

1995). Embora a sociedade romana tenha resultado da sobreposição de 

múltiplas influências (etruscas, gregas), o sentido pragmático do romano 

conseguiu sobrepor-se sempre, sendo o exército um dos instrumentos 

principais do seu poder, tendo mesmo o "soldado profissional" substituido o 

"cidadão soldado". Os romanos eram educados nos princípios da subordinação 

individual à disciplina comunitária e da consideração suprema pelo bem 

público. No entanto, este enquadramento condicionador não impediu que a 

cultura romana também exaltasse o valor pessoal e apreciasse as personalidades 

fortes e originais. 

Com o aparecimento dos primeiros cristãos em Roma (cerca de 40 d.C), 

o corpo participa numa ordem mais que puramente corporal: também 

sacramental e mística (Synnot, 1993). 

O cristianismo sofreu influências do pensamento platónico, embora 

algumas das suas ideias básicas não se coadunem com a mensagem bíblica, 

como nos mostra Poitier (1998) ao referir a importância que o corpo assume no 

seu discurso, baseando nele os seus três dogmas mais essenciais: " a encarnação 

de um deus que tomou corpo num filho feito homem", a manducação da 

divindade na eucaristia (ao apresentar a hóstia a cada comungante, o sacerdote 

repete:" o corpo de Cristo") e por fim " a ressurreição da carne". 

No entanto, o pensamento de Platão é acatado pelos cristãos, onde se 

destaca a oposição corpo-alma, com a atribuição de uma conotação negativa ao 

corpo. 
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Lactânio, um escritor cristão, afirmava nos começos do século IV que o 

bom adere à alma e o mau ao corpo; à alma a luz, a vida e a justiça; ao corpo, as 

trevas, a morte e a injustiça. No espírito, têm a sua sede as virtudes e, no corpo, 

os vícios. 

A civilização cristã-ocidental tratou o corpo humano como um inimigo 

perigoso, instrumento e veículo do pecado original. Era, também, considerado 

como menor, desprovido de qualquer interesse e sem relevância para o 

engrandecimento e enriquecimento do Honrem. 

É com S. Tomás de Aquino (séc.XIII) que o corpo adquire valor moral, 

notando-se uma unidade entre o corpo e a alma, entre a forma e a matéria 

(Synnot, 1993). S. Tomás de Aquino defende que a alma separada não é a 

pessoa. 

A Inquisição pretende fazer desaparecer o corpo para apagar qualquer 

rasto de pecado e ignomínia, visto que ao corpo, como portador de espírito, só 

será possível desvanecer-lhe as suas ideias, se for destruído fisicamente, já que a 

sua realidade terrena não se esgota na morte (Garcia, 1997). 

Com o passar do tempo, novos pensadores surgiram com contributos 

valiosos, donde o corpo tirou os seus benefícios, revelando uma maior 

importância no crescente individualismo que se começa a assistir. Desde o 

início do século XIV e, sobretudo, nos séculos XVI e XVII, oficializam-se as 

dissecações de cadáveres humanos, tornando-se o corpo em objecto da 

curiosidade científica. 

Segundo Tibon-Cornillot (1997) as dissecações, ao romper com o limite 

da pele, assumiram um significado físico e essencialmente simbólico. Ao 

transgredir as fronteiras da pele, expondo o que até então estava selado, 

cortaram-se, ao mesmo tempo, as redes simbólicas que envolviam os corpos. 

O século XVII marcou, de forma indelével, a história ocidental, sendo 

caracterizado pelo século da filosofia mecanicista, distinguindo-se o filósofo 

Descartes. Este identificava o homem com a alma pensante, não passando o 
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corpo de pura máquina. A partir de então, tudo é submetido ao mecanicismo, 

inclusive o homem. 

Descartes opta pela dúvida metódica e chega ao cogito para estabelecer o 

seu sistema de verdades evidentes. Trata-se de um dualismo radical: o homem 

é essencialmente res cogitons, embora sujeito a uma união com o corpo, res 

extensa" (Jana, 1995). Continua-se com uma tradição dualista, mas identificando 

a alma com a consciência e pensamento: a alma é coisa pensante. Então, o corpo 

enquanto coisa extensa, não passará de uma máquina, uma espécie de relógio 

que se deu corda. 

A axiologia cartesiana eleva o pensamento e simultaneamente, denigre o 

corpo, reduzindo-o a um acessório da pessoa. Descartes coloca-se, claramente, 

como indivíduo, numa sociedade que dá os primeiros passos em direcção ao 

que será o individualismo (Le Breton, 1990). O incremento do individualismo, 

retira ao corpo o seu carácter simbólico para ser um corpo individualizado. A 

partir deste momento, o homem deixou de ser corpo para ter corpo, ficando-lhe 

subjacente não só o conceito corpo-objecto, centro da curiosidade científica 

(Jana, 1995), mas também, a ideia de corpo máquina. 

Santiago (1999) considera que Descartes construiu o primeiro "sistema 

filosófico coerente", seguido de Espinosa, Leibniz, Locke e Kant, entre outros. 

A axiologia cartesiana, que tende a reduzir o corpo a um acessório da 

pessoa (Le Breton, 1990), é claramente negada por Espinosa, para quem o 

espírito está unido ao corpo e nenhum está subordinado ao outro (Synnot, 

1993). 

Leibniz entende o corpo físico como sendo a manifestação do corpo 

inteligível (Santiago, 1999); Locke, com base no empirismo, vê na experiência 

todo o fundamento para o conhecimento, todo o saber advindo do mundo 

chega-nos através das transmissões dos sentidos; a alma é considerada uma 

folha em branco, que através das experiências vividas pelo corpo vai buscar 

todo o material para o raciocínio e conhecimento (Barata Moura, 1982). 
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A revolução Francesa e a Revolução Industrial são acontecimentos que 

exerceram uma grande influência na civilização ocidental moderna. A partir 

daí, surgiram rápidas e profundas mudanças que se evidenciaram ao nível das 

ideias. 

Kant (1724-1804) considerou o homem um sujeito cognoscente, empírico, 

governado, acima de tudo, pela moral, inserindo-se, assim, no reino inteligível 

dos espíritos (Barata Moura, 1982). 

Hegel (1770-1831) sobrevalorizou o espírito relativamente ao corpo, 

"toda a forma corporal não seria mais do que o retrato da alma" (Ribeiro, 

1997,p.31). 

Assim, podemos dizer que a filosofia e a ciência do corpo foram-se 

desenvolvendo através dos tempos. O antropocentrismo do Humanismo, do 

Renascimento e do Iluminismo era recuperado pela razão moderna, que do 

cogito cartesiano, passando pela razão legisladora da natureza em Kant, se 

erguia às alturas da divindade, mediante a razão dialéctica hegeliana. O espírito 

separa-se, mais uma vez, do corpo, absorve-o e aproxima-se, por fim, da 

identificação com Deus. Porém, o edifício hegeliano, rapidamente, se 

desmoronou, transformando-se, com Feuerbach, Marx, Nietzsche, Freud, etc., 

em materialismo (Borges, 1992). 

Nietzche (1844 -1900) cantou o corpo e rejeitou o cristianismo e o seu 

ascetismo (Synnot, 1993). Também contrapõe Descartes ao considerar que é o 

espírito, a consciência, que é sintoma de alguma da imperfeição do organismo 

(Nietzche, 1997). A relação corpo/alma assume um lugar privilegiado. No 

encalce do sobre-humano, o corpo, na sua dimensão terrena, ocupa um lugar 

central. 

Hughes (1996) vê o corpo na filosofia de Nietzsche como um ponto de 

referência na "revolução de todos os valores", ou seja, ponto de partida para a 

sua crítica à cultura moderna. O corpo no contexto da modernidade está 

agrilhoado. Assim, para uma reavaliação de todos os valores é necessário um 
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processo em que se insere a afirmação do corpo. É o corpo que nos abre ao 

mundo. 

A fenomenologia surge enquanto corrente filosófica que se propõe 

enterrar o dualismo, o reducionismo e o positivismo do homem cartesiano. 

É com Merleau-Ponty que o corpo, através da percepção, surge como 

lugar fundamental face à consciência, a quem ele chamou "consciência do 

corpo" (Jana, 1995). Para Ponty (1994) é através do corpo que percebemos os 

outros e as coisas. O corpo é reconhecido como o símbolo da existência 

realizando-a, e é compreendido como o veículo do ser no mundo. O corpo é 

percebido não mais como objecto do mundo, mas como meio da nossa 

comunicação com ele, um mundo não mais como soma de objectos 

determinados, mas como horizonte latente da nossa experiência presente sem 

cessar, ele também, antes de tudo o pensamento determinante. Na sua 

concepção, ser corpo não é estar no espaço, nem no tempo. Pelo contrário, ele é 

no espaço e no tempo. O interior e o exterior são inseparáveis. 

Segundo Freud (1856-1939), o corpo é erógeno, motor, é corpo do desejo 

inconsciente e de toda a experiência (Ribeiro, 1997), verificando-se a mútua 

inerência do corpo e do espírito. 

Para Mauss (1872-1952) o corpo é o mais natural instrumento do homem 

e, simultaneamente, o seu próprio meio técnico. O uso diferenciado do corpo é, 

para o autor, uma forma de reconhecer a sociedade (Mauss, 1989). 

Foucault (1994) alerta, fundamentalmente, para formas de poder da 

sociedade infligidas ao corpo. Verifica-se uma descoberta do corpo enquanto 

objecto e alvo de poder. Determina-se, assim, um corpo manipulável, 

modelável, treinável, obediente e hábil. O corpo é concebido dentro de uma 

máquina de poder que, ao mesmo tempo, o desarticula e o recompõe. O corpo 

assume a posição de porta de entrada para o conhecimento e para a 

compreensão da verdade. Também Paul Valéry definiu o corpo como sendo 

uma massa, um todo que se mexe e que se curva, que corre e salta, voa e nada, 

que grita ou canta, actuando de várias formas, assumindo várias 
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personalidades e faz parte de um ambiente do qual é inseparável (Ribeiro, 

1997). 

Enfim, Costa (1992) chama-nos a atenção para o facto de, na história das 

ideias, existirem dois conjuntos de pensamentos opostos. Uns como o 

Maniqueismo, Puritanismo, o Idealismo, o Moralismo colocam em destaque a 

importância da alma sobre o corpo; outros sistemas como o Epicurismo, o 

Hedonismo, o Sensualismo, o Empirismo, o Materialismo colocam em destaque 

o corpo sobre a componente espiritual. 

Feita uma evolução do conceito do corpo ao longo da história, chegamos 

à época contemporânea, em que se estabelece que o corpo é um facto primordial 

da nossa existência. Hoje, o corpo é valorizado e damos importância a tudo o 

que lhe diz respeito. Como refere Ortega y Gasset (1989, p.283) "hoje prefere-se 

o corpo ao espírito". Não estamos perante um corpo unicamente enquanto 

entidade físico-biológica, mas perante um corpo enquanto dimensão 

constitutiva e expressiva do ser do homem (Vaz, 1993). 

É necessário, contudo, uma coexistência harmónica entre o espírito e o 

corpo para que o homem consiga expressar a sua identidade como prova 

significativa da sua individualidade. 
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2.5 - CARACTERIZAÇÃO D A SOCIEDADE ACTUAL 

Giddens (1994) considera que o mundo contemporâneo está inserido 

naquilo a que se chama de modernidade tardia. Por sua vez, Lyotard (1989) 

prefere a expressão "Reescrever a Modernidade" às rubricas como "Pós-

Modernidade", "Pós-Modernismo", "Pós-Moderno", sob as quais geralmente é 

colocado este tipo de reflexões. 

Gervilla (1993) defende que a denominação pós-modernidade caracteriza 

uma nova forma de pensar e de viver que se expressa em novas tendências, 

estilos de vida, atitudes, mentalidades, etc. Considera também que a sociedade 

está em permanente crise, onde o pluralismo, a insegurança e o relativismo 

contribuem para o acentuar desta crise. O autor considera que estamos 

mergulhados numa "cultura do vazio". Touraine (1994) é da opinião que, 

actualmente, vivenciamos uma sociedade desprovida de valores. O homem de 

hoje presenciou tantas mudanças, num espaço de tempo tão reduzido, que já 

não se reconhece nos valores do passado. E, como não delimitou ainda os que 

caracterizam o seu presente, encontra-se mergulhado numa grande apatia que 

Lipovetsky caracteriza como a "era do vazio". Assim, a situação da sociedade 

actual, caracterizada por muitos autores como de crise ou de vazio, opõe-se à 

sociedade tradicional, caracterizada pela sua estabilidade. 

Boaventura Sousa Santos (1996) discorda da denominação de pós-

modernidade, pois considera ter sido atribuída, inadequadamente, a expressão 

pós-moderna a uma sociedade caracterizada, superficialmente, como de crise 

ou de vazio, mas que pode ser vista como uma situação de transição. Garcia 

(1999) intenta, que este vazio não é real, mas existe antes, uma alteração em 

termos de importância. Ou seja, actualmente sente-se uma hierarquia nos 

valores que difere daquela que se viveu no início do século XIX, por exemplo. 
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Pais (1998) apresenta os seguintes quadros que elucidam os valores 

predominantes entre os jovens e as gerações mais velhas, baseado nos 

indicadores do inquérito que dão suporte a tais valores. 

Quadro n°3: Valores predominantes entre os jovens (Pais, 1998, p.32) 

Valores Indicadores 

Expressividade 

Aceitável nudismo nas praias 

Importância da vida sexual 

A mulher realiza-se mais a trabalhar fora de casa 

Para ter relações sexuais basta que haja amor 

O importante num emprego é ter prazer no que se 

faz 

Ter um bom trabalho significa ter possibilidades de 

realização 

Narcisismo 

Maior importância dada ao corpo e actividades 

físicas 

Hábito de consultar horóscopos 

Sedução 
Tirar proveito do namoro 

Para ter relações sexuais é suficiente que haja desejo 

Hedonismo 

A vida é uma agradável aventura 

Sente-se uma pessoa feliz 

Felicidade é ter dinheiro suficiente para uma vida 

agradável 

Dormir dá prazer 

Pouca propensão à poupança 

Descrença no Diabo e no Inferno 

Interesse em dispor de tempos livres 

Nas relações sexuais é importante o prazer 

Os estudos devem proporcionar satisfação pessoal 

Convivialismo 

Ter boas relações no trabalho (afectivas e conviviais) 

Dar-se bem com os amigos 

Não estigmatizar amigos (homossexuais, portadores 

de SIDA, etc.) 

Transgressão 
Nunca se vai longe se não se actuar com risco 

Menor sentido de disciplina 

Diversão 

A pornografia proporciona diversão 

Ouvir música dá prazer 

Não fazer nada dá prazer 
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Experimentação 

Coabitação é experimentar a vida em comum 

Experiência sexual com vários parceiros 

Diversificação dos locais em que se tem relações 

sexuais 

A pornografia pode ajudar a melhorar a vida sexual 

Mais importante que a estabilidade é a experiência 

mudando de empregos 

Tolerância 

Sociedade mais humana 

Aceitação de relações extra-conjugais 

Aceitação da masturbação 

Aceitação da homossexualidade 

Os valores considerados fundamentais para as gerações mais jovens não 

são os mesmos para as gerações mais velhas, o que resulta num fosso ideológico 

entre gerações. 

Quadro n°4: Valores predominantes entre as gerações mais velhas (Pais, 1998, p.33) 

Valores Indicadores 

Materialismo 
Ordem 

Manter ordem e segurança no país 

Combater subida de preços 

Preocupação contra o terrorismo 

Os estudos devem ter utilidade prática 

O importante num emprego é ter um bom salário 

Lutar contra o crime 

Conservadorismo 

Há que ser cauteloso ao tomar novas opções de vida 

Casar é tomar um compromisso para toda a vida 

A esposa deve cuidar dos filhos e tarefas domésticas 

Moralismo 

Puritanismo 

Preocupação com a crise de valores morais 

Reprovável fazer aborto, eutanásia, matar em 

legítima defesa 

Coabitação é imoral 

A pornografia cria vícios 

Participar em cultos religiosos por dever 

Meditar/rezar dá prazer 

Reprovável evitar pagar bilhete em transporte 

público 

Reprovável fugir aos impostos, passar cheques sem 
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cobertura 

Relações sexuais só depois do casamento 

A pornografia devia ser proibida 

O trabalho é um dever 

Cepticismo 

A vida é uma preocupação atrás de outra 

Receio do futuro 

Felicidade é gozar de boa saúde 

Poupança para garantir velhice tranquila 

Preocupação com a guerra 

Feita uma análise aos quadros apresentados, verificamos uma mudança e 

uma diversificação de valores. Nas gerações mais velhas identificamos um 

triângulo de valores cujos vértices são o puritanismo, o moralismo e a ordem. O 

individualismo é de natureza materialista associado a valores de ordem e 

conservadorismo. Estes, por sua vez, estão estreitamente associados a valores 

de cepticismo, de puritanismo e de moralismo que desembocam numa 

solidariedade de tipo moral. Entre os jovens, identificamos três triângulos: o 

primeiro com vértices no hedonismo, no convivialismo e na diversão; o 

segundo associa valores de sedução, transgressão e tolerância e, por fim, o 

terceiro que associa o hedonismo, o narcisismo e a expressividade (Pais, 1998). 

Enfim, as gerações mais velhas dão mais importância aos conteúdos de vida 

enquanto que os mais jovens dão mais valor às formas de a expressar. Assim, 

quaisquer rupturas com o passado não podem ser agrilhoadas à certeza de um 

vazio axiológico. Vivemos, sim, uma sociedade que, ao impor outros valores, 

torna inválidos os da geração precedente. 

Garcia (1999) considera a mudança uma das características mais 

marcantes deste final de século e o valor mais representativo do nosso tempo, 

referindo também que valores vigentes no passado são agora para substituir ou 

mesmo para eliminar. 

O mundo vem-se transformando e causando uma sensação de assombro 

e vertigem face à velocidade das mudanças que ocorrem em todos os espaços 
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da sociedade. Segundo Filho e Guedes (2001) estamos a trocar semanas por 

minutos e dias por segundos. 

Lipovetsky (1989) declara que estamos a viver a emergência de um modo 

de sociabilização e de individualização inéditos, em ruptura com o instituído 

desde os séculos XVII e XVIII. Somos, neste momento, actores em acção, a 

encenar uma nova fase na história do individualismo ocidental; protagonistas 

sem coadjuvantes da 2a revolução individual da nossa história. Actualmente, 

vivemos em sociedades individualistas. Nas sociedades tradicionais, o homem 

não tinha a liberdade de que hoje gozamos, mas beneficiavam de um 

determinado número de solidariedades que já não existem, ou seja, se não era 

um homem livre, era um homem com laços, protegido (Morin e col., 1996). 

Verificamos, assim, a destruição dos laços sociais, dos costumes e das crenças 

ditas tradicionais. Gervilla (1993) considera que estamos perante uma cultura 

do efémero e transitório, em contraposição com o estável e duradouro do 

passado ainda recente. 

Lipovetsky (1994) refere que, a partir de meados do século passado, teve 

lugar uma nova disposição social dos valores morais, que fundamentalmente já 

não se apoia naquilo que constituía a força principal do ciclo anterior: o culto do 

dever. Quer com isto dizer que estamos perante uma nova ordem social, cujo 

motor já não é a obrigação moral, nem mesmo o conformismo. 

Fundamentalmente, o que se impõe é o bem-estar, o projecto de felicidade e 

uma moral individualista indolor. Morin e col. (1996) considera que vivemos 

numa sociedade que privilegia o imediato, o instantâneo, quando mesmo o 

efémero, o que não é nada favorável às responsabilidades democráticas. 

Lipovetsky (1994) fala da civilização do bem-estar consumista, onde prevalece a 

cultura materialista e hedonista, baseada na exaltação do "eu" e na excitação da 

volúpia. Os prazeres passaram a ser, por natureza, legítimos objectos de 

informação, de estimulações e de diversificações sistemáticas. O prazer passou 

a ser maciçamente valorizado, promovido e, fundamentalmente, libertou-se da 

subjugação à obrigação do trabalho. 
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Bento (1990) refere que de uma sociedade de trabalho, caminhamos para 

uma sociedade de trabalho, de cultura e de lazer. É a busca pela qualidade de 

vida e pela realização pessoal que orienta a conduta humana. Actualmente, o 

culto do trabalho tem sido desvalorizado em detrimento do bem estar, do 

tempo livre e do lazer. Para Gervilla (1993), o tempo livre surge como um 

momento de realização pessoal que pode ser caracterizado como a passagem de 

uma moral de sacrifício e esforço para a do prazer. Esta concepção destrói o 

pensamento social anterior, para o qual o triunfo da razão permite e impõe uma 

correspondência entre as normas do sistema social e as motivações, de modo 

que o ser humano surge, antes de mais, como um cidadão e um trabalhador 

(Touraine, 1994). O autor referencia Nietzsche e Freud no limiar desta mudança. 

É a partir das suas ideias que o indivíduo deixa de ser concebido apenas como 

um trabalhador, um consumidor ou mesmo um cidadão. Lipovetsky (1989) 

atesta que a moral puritana cede lugar a valores hedonistas que encorajam a 

gastar, a gozar a vida, a obedecer aos impulsos: a sociedade passa a gravitar, em 

boa medida, em torno do culto do consumo, dos tempos livres e do prazer. 

As éticas sociais de cunho puritanista (trabalho, poupança, submissão, 

controlo, disciplina) orientadores das gerações mais velhas, estão a dar lugar a 

éticas individualistas de cunho hedonista (desfrute da vida, consumismo, 

ilusões, fantasias e desejos) (Pais, 1998). Os valores de outrora preconizavam o 

trabalho, o esforço, a poupança, a segurança, a verdade absoluta, a certeza, a 

ética, a educação autoritária. Actualmente o culto do desejo e da sua realização 

imediata passam a ocupar um lugar cimeiro. O homem actual vive um ideal 

apático, não crê em quase nada, as suas opiniões mudam rapidamente, vive 

afastado dos valores transcendentes, o que o torna, assim, cada vez mais 

vulnerável. 

A nossa sociedade estimula mais os desejos, o ego, a felicidade, o bem-

estar individualista do que o ideal de abnegação. Já não somos dominados pelo 

dever maximalista, pela cultura da ética de sacrifícios que vigorou amplamente 

até meados do século passado, mas pela felicidade e pelos direitos subjectivos 
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(Morin e col., 1996). É como nos confirma Ortega y Gasset (1989), uma 

juventude que goza o ócio florescente que se criou por gerações que não 

tiveram juventude. Para a geração de hoje vale o presente festivo da cigarra 

(Gervilla, 1993). Actualmente, não existe interesse pelas tradições, nem perante 

o futuro que se avizinha, mas sim com o imediato, com o presente. Hoje, apenas 

o presente parece ter significado. Além disso, como o presente difere tanto do 

passado, vai sendo cada vez mais difícil compreender como era este. O passado 

assume um significado negativo e dispensável, tornando-se, apenas, numa 

referência para museus. Vive-se para o futuro, no qual o presente é influenciado 

e determinado por este. Em virtude das rápidas e contínuas mudanças que 

influenciam as nossas vidas, verifica-se um declínio da continuidade com o 

passado. O homem perdeu o sentido da continuidade histórica, concentrando-

se no presente, não vive o desenvolvimento essencial do passado que por sua 

vez estender-se-á ao futuro. Pretende eternizar o presente, ou seja, eternizar a 

juventude, cuidando de si, da sua saúde física e psicológica, rompendo de 

forma radical com o passado e sem projectos para o futuro (Soares, 1999). 

Na concepção de Lipovetsky (1989), assiste-se a uma desagregação desta 

sociedade, dos costumes, assiste-se a uma mutação histórica onde emerge um 

universo de objectos, de imagens, de valores hedonistas. Vivemos numa 

sociedade onde o consumo é cada vez mais desenfreado, onde a sedução 

assume um papel fundamental, onde o mais importante é ter, parecer e gozar, 

onde se cultiva o efémero, o descartável, o individual, o personalizado, o risco, 

em que valoriza os bens materiais como a sua exibição. Morin e col. (1996) 

consideram que a nossa sociedade de consumo permite que não renunciemos a 

nada, a poder ter tudo de imediato. O valor da pessoa já não se mostra pelo que 

é, mas pelo que tem. As novas catedrais parecem ser os hiper-mercados e a 

maior prova da existência também parece ser o hedonismo consumista: 

"Consumo, logo existo" (Borges, 1994). No meio materialista em que vivemos, o 

consumo condicionou os hábitos sociais, sendo o indivíduo considerado a partir 

dos bens que possui. 
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Entramos na era do individualismo massificado, onde o prazer se 

converte na baliza colectiva para onde a vida quer correr para marcar os golos 

da existência (Brás, 2001). O hedonismo converteu-se no pilar da cultura actual. 

A cultura do consumo conduziu-nos a um individualismo hedonista, narcisista 

e egoísta; é o novo espírito pós-modernista que mais que uma ética é uma 

estética (Medina, 1992). 

Gervilla (1993) considera o individualismo hedonista e narcisista uma 

das características mais acentuadas da actual sociedade, consequência de uma 

moral subjectivista em que tudo vale, onde a realização pessoal e imediata se 

vai tornando cada vez mais efectiva (Lipovetsky, 1989). 

Gervilla (1993, p.66) contrapõe os valores os valores da pós-modernidade 

face aos da modernidade, da seguinte maneira: 

Quadro n°5 : Valores da Pós-modernidade face aos da modernidade (Gervilla, 1993) 

Valores da Pós-modernidade 

Relativo 

Diversidade 

Subjectivo 

Prazer 

Light face 

Presente 

Secularização 

Sentimento 

Estética 

Humor 

Agnosticismo 

Causalidade face 

face Valores da Modernidade 

absoluto 

unidade 

objectivo 

esforço 

forte 

passado/futuro 

sacralização 

razão 

ética 

formalidade 

certeza 

segurança 
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2.5.1 - O CORPO NA PERSPECTIVA DA SOCIEDADE ACTUAL 

A nossa abordagem ao corpo contemporâneo está inserida no contexto 

da sociedade actual, a qual é designada por alguns de pós-modernidade 

(Gervilla, 1993; Lipovetsky, 1994) e por outros de modernidade tardia (Giddens, 

1995). 

Associada à profunda mudança de valores na nossa sociedade, 

verificamos também uma profunda alteração do uso do corpo pelos nossos 

homens. Constatamos uma importante valorização do corpo na nossa vida, 

podendo expressar com certo rigor a precaridade dos nossos valores (Garcia, 

1999). 

Numa estrutura social do tipo individualista como a nossa, a pessoa 

toma consciência dela mesma através do seu corpo como fronteira (Le Breton, 

1990). O corpo é o lugar da identidade do homem, é sua condição humana, 

como refere Giddens (1994) é a narrativa da auto-identidade. 

Até finais do século XVIII, o corpo era símbolo de identidade social; um 

corpo elegante e gracioso anunciava um estatuto aristocrático, um estômago 

cheio representava uma burguesia de sucesso (Bordo, 1998). Actualmente, o 

corpo tornou-se lugar de identidade pessoal (Prost, 1991). Le Breton (1990) 

compreende que as nossas concepções actuais do corpo estão ligadas à ascensão 

do individualismo enquanto estrutura social, à emergência de um pensamento 

racional positivo e laico sobre a natureza, ao recuo progressivo das tradições 

populares locais, e, também, à história da medicina que encarna, nas sociedades 

um saber oficial sobre o corpo. 

O controlo sobre o corpo é, hoje, uma opção individual. Cada um 

submete o seu corpo ao ordenamento que considera necessário e que é exigido 

pelo momento histórico. Para Lipovetsky (1994) o corpo é o templo do Eu, em 

que cada um molda e constrói à sua vontade. Na sociedade actual, o corpo é 
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moldável e construído ao sabor dos desejos pessoais, é alvo de beneficiação pela 

constante valorização da personalidade individual. 

O desmoronar do período anterior acentuou o cuidado do homem 

consigo mesmo e com o seu corpo, afazeres que estavam adormecidos pelas 

grandes questões filosóficas, políticas, económicas ou militares, que ofuscavam 

qualquer acção isolada do indivíduo. Assim, o homem de hoje tem como 

preocupações fundamentais zelar pela própria saúde, preservar a sua própria 

situação material, perder os "complexos", esperar que cheguem as férias, ou 

seja, viver sem ideal, sem fins transcendentes, apenas com uma única 

preocupação - o cuidado consigo mesmo (Lipovetsky, 1989). 

Bento (1995) afirma que a representação social do corpo sofreu alterações 

surgindo um novo imaginário social, também ele fundador do narcisismo. Esta 

realidade é facilitada pela instauração de "um novo estádio do individualismo: 

o narcisismo designa a emergência de um perfil inédito nas suas relações 

consigo próprio e com o seu corpo, com outrem, com o mundo e com o tempo" 

(Lipovetsky, 1989, p.48). 

Hoje, a dimensão narcísica do culto do eu modificou-se. Assistimos, 

segundo Baudrillard (1996), ao narcisismo dirigido que difere do narcisismo 

"clássico" por se exaltar de forma dirigida e funcional de modo a fazer-se valer. 

É a sociedade que ordena que se ame a si mesmo e que se invista em si próprio, 

segundo as regras que ela mesmo impõe na medida em que neonarcisismo está 

associado à manipulação do corpo como valor. A paixão narcisista ultrapassa o 

próprio Narciso, ou seja, não basta gostar da sua imagem corporal, de se ver 

reflectido no espelho, mas, também, que a imagem agrade aos olhos dos outros. 

Não podemos esquecer que a imagem corporal e os cuidados que lhe 

estão inerentes tornaram-se no centro da vida contemporânea, pelo que, o culto 

da beleza física não é somente uma inquietação individualista, mas uma 

preocupação colectiva do nosso tempo. Ou seja, se por um lado cada um utiliza 

uma técnica específica para a sua intervenção corporal, esta, no entanto, 

pretende que se enquadre e que seja aceite no conjunto do qual faz parte 
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(Grande, 1997). O culto do eu, não é tanto a preocupação por nós, mas a 

importância que damos ao que os outros vêem em nós. Garcia (1998) também 

nos diz que presentemente o culto do corpo é a materialização de um valor 

emergente e não uma manifestação narcísica, enquanto algo de obsessivo e 

doentio. 

Segundo Lipovetsky (1989), o corpo torna-se objecto de culto em que a 

sua preocupação fundamental é o mais visível: a angústia da idade e das rugas, 

obsessão com a saúde, com a "linha", com a higiene, rituais de controlo e de 

manutenção (massagens, saunas, desportos, regimes), cultos solares e 

terapêuticos. O corpo ganha dignidade, devemos respeitá-lo e por isso, zelar 

sempre pelo seu bom funcionamento, lutar contra a sua obsolescência, combater 

os sinais da sua degradação através de uma constante reciclagem cirúrgica, 

desportiva, dietética. O corpo assume nesta sociedade (por excelência do 

individualismo narcisista) uma importância renovada, a da sua manutenção 

juvenil no decurso da própria vida (Garcia, 1999). Lipovetsky (1989, p.58) refere 

que "a personalização do corpo mobiliza o imperativo da juventude, a luta 

contra a adversidade temporal, o combate tendo em vista a identidade a 

conservar sem hiato nem desgaste". 

Para Gervilla (1993), o nosso corpo, o qual se constitui, exige aparentar 

dinamismo, beleza, desportividade, ser sexy e atraente, charmoso e actual. 

Neste contexto, Gervilla diz-nos que "o corpo é, não só algo que temos, senão 

aquilo que somos, um instrumento ou objecto de prazer, o que num primeiro 

momento, nos identifica e nos facilita ou entorpece a relação com os demais". 

Daí que na sociedade ocidental predomina a aparência sobre o ser, resultando 

que o cuidado, o cultivo e até o "culto" ao corpo ocupem um lugar privilegiado. 

Feathrestone (1991) refere que a aparência é cada vez mais vista como 

um reflexo do self. Quaisquer indicadores de negligência, no cuidado com o 

corpo, é sinónimo de desleixo, baixa auto-estima e mesmo decadência moral, 

sujeito a penalizações nas relações do dia-a-dia. A ênfase na aparência física 

realça-nos um processo exacerbado na nossa sociedade, reforçado através de 
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imagens visuais, como um dos elementos impulsionadores da sociedade de 

consumo. A negação de tabus repressivos, relativos ao corpo e ao prazer, 

ganham novos rostos, evidenciados na exposição desse corpo sob várias formas, 

desde a propaganda até à sexualidade (Bruhns, 1999). 

Para Costa (1992) a mensagem fundamental da publicidade é constituída 

por corpos belos e robustos oferecidos em espectáculo, onde o erotismo, a 

beleza e a elegância, a harmonia das formas são as imagens construídas por 

uma sociedade que investiu narcisicamente no corpo. Este, não é escondido 

como algo de impuro e de vergonhoso, como acontecia no passado, mas é 

exaltado, possuído e oferecido como alimento e consumo colectivos. O autor 

considera, mesmo, que as relações sociais estão, de alguma maneira, 

corporizadas onde a trilogia beleza, juventude e saúde são os indicadores de 

um elevado estatuto. Viver o seu corpo, sentir-se bem na sua pele, possuir o seu 

corpo, desenvolver e explorar todas as suas potencialidades é a norma da 

relação salutar consigo próprio e com o corpo dos outros. 

Giddens (1997) lembra-nos que o corpo não é algo que se tenha apenas, e 

não é apenas algo físico que existe exteriormente à sociedade. O nosso corpo é 

profundamente afectado pelas nossas experiências sociais, assim como pelas 

normas e valores dos grupos dos quais fazemos parte. Para Garcia (1997), é 

necessário entender o corpo como uma construção simbólica de diferentes 

ambientes sócio-culturais. O indivíduo inserido na sociedade, sente necessidade 

de se adaptar às suas regras e, deste modo, é natural que se verifiquem certas 

acções e atitudes no sentido da "construção" de uma imagem corporal que se 

coadune com o que está estipuladamente aceite na sociedade da qual se faz 

parte. 

Se vivemos numa sociedade que se rege pelos valores da imagem, do 

imediato, do consumo fácil, é natural que o indivíduo queira apresentar uma 

imagem, um corpo, que seja aprazível à vista e que agrade aos outros. Sem 

dúvida, que a vista é, actualmente, a figura hegemónica da sociedade urbana 

(Le Breton, 1990), que cultiva a juventude, a beleza e a saúde procurando o 
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prazer, o estatuto social, o lucro e o poder. O corpo é um eixo de sociabilidade, 

é a apresentação das pessoas que, ao serem olhadas, vão ser aceites ou 

rejeitadas. Os cuidados com o corpo ganham maior dimensão numa altura em 

que as conversas passam para segundo plano. As pessoas sentem que precisam 

de alegrar logo à primeira vista. O corpo é uma mercadoria, uma imagem de 

troca. Garcia (1999) considera que o corpo é a nossa carteira de identidade, é o 

nosso cartão de visita, sendo através dele que nos mostramos, em primeiro, ao 

outro, bem como somos reconhecidos e lembrados. A imagem do nosso corpo 

assume-se, assim, como o nosso "cartão de visita" perante a sociedade 

(Giddens, 1994) e o corpo jovem, belo e saudável é considerado um passaporte 

para tudo o que é aspirado na vida. 

Garcia (1997) considera que o corpo que a sociedade actual persegue é o 

corpo jovem, magro e belo, dando preferência à dimensão vertical e 

renunciando aquele que se curva e vira para o chão, corpo este gasto pelo 

imperdoável tempo. O autor cita um exemplo: o facto da opinião pública ter-se 

comovido mais com a morte da Princesa Diana, uma mulher jovem e bonita, do 

que com a morte da Madre Teresa de Calcutá, santa, mas idosa, baixa, com 

rugas, caminhando com bastante dificuldade, ou seja, sem a beleza da 

juventude, padrão estético este perseguido pelo nosso tempo tão exigente com a 

nossa aparência e imagem exterior. O corpo actual é um corpo cujo fim não está 

em si mesmo mas é um meio, um instrumento para atingir outro determinado 

fim. Tudo se realiza a fim de se atingir um corpo designado ideal, assumindo a 

aparência corporal um papel prioritário. No entanto, mesmo num país tão 

pequeno como o nosso, não existe apenas um corpo dito "ideal", não existe 

apenas um modelo de beleza. Enquanto que no meio urbano, a beleza 

identifica-se com um corpo alto, moreno, magro, verticalizado como o corpo 

das Top models, da Barbie, no meio rural, nomeadamente no Alentejo rural, 

vemos mulheres menos verticalizadas onde se revela acima de tudo a função 

corporal específica da mulher, a maternidade (Garcia, 1997). 
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Cabrillo & Cachafeiro (1990) refere, também, que se antes o corpo era 

uma ferramenta de trabalho e de reprodução, actualmente cultiva-se a sua 

beleza, investindo tempo e dinheiro na busca da sua perfeição. Featherstone 

(1994) associa ao facto de nas sociedades mais simples o curso de vida do corpo 

ser menos diversificado, devido às poucas opções existentes. Actualmente, ele é 

mais plural, sendo muito influenciado por renovações e modismos. Garcia 

(1997) considera que caminhamos do corpo como fim, expressão de uma 

sociedade onde o fundamental é a colectividade e a tradição, para um corpo 

como meio, com inúmeros estilos de vida, em que o que interessa acima de tudo 

é o prazer. O corpo como meio para atingir um fim é usado sobretudo em 

silêncio, ocultando a identidade e perpetuando o efémero. 

Prost (1991) considera que a novidade dos finais do século XX é a 

generalização de actividades corporais que têm o próprio corpo como fim: a sua 

aparência, o seu bem-estar, a sua realização. A preocupação com a saúde e o 

bem - estar geral são valores dominantes e emergentes da nossa sociedade que 

remetem a significados como a estética corporal, qualidade de vida, 

longevidade, sociabilidade. Os meios de comunicação investem na propaganda 

que realçam os músculos delineados, as vitaminas milagrosas, os modelos 

longilíneos, a cirurgia plástica, a lipoaspiração, os produtos dietéticos, os 

cosméticos, os perfumes, os produtos de higiene pessoal, actividades corporais 

que concretizam os ideais ou modelos de corpo (Vendruscolo e Lovisolo, 1997). 

O tipo de práticas utilizadas para a "construção" corporal está ligado ao 

objectivo de adquirir um corpo que evidencie beleza, saúde e demonstre um 

certo porte atlético. Estes discursos, Feijó (1995) refere como manipulados por 

uma ideologia hedonista de consumo, que transformam o corpo em veículo de 

prazer e instrumento do desejo. O corpo é um mecanismo de socialização do 

consumo de objectos e uma estratégia ao serviço da produção. O corpo é tido 

como um objecto de produção da sociedade e, para isso, precisa de ser um 

corpo forte, sadio, bonito, com capacidade de produzir mais (Simões, 1994), ou 

seja, precisa de ser jovem. 
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No quadro axiológico actual, o corpo assume-se como um dos valores 

mais preponderantes (Garcia, 1999) e ocupa um lugar muito elevado na 

hierarquia do tempo actual (Gervilla, 1993). Estamos perante uma sociedade 

que cada vez mais valoriza o corpo, em que este se pretende jovem. Para 

Giddens (1994) o corpo , o ser jovem, são aspectos fundamentais da sociedade 

actual, valores inerentes à pós-modernidade ou modernidade tardia. 

Surge uma nova e talvez pior ditadura e escravatura: a da beleza e 

juventude corporais que se pretendem, ou melhor que a sociedade exige 

(Barbosa, 1997). Sob este ponto de vista, temos um corpo que acarreta uma 

grande responsabilidade, a de expressar não só a individualidade de cada um, 

mas também um corpo que encorporize os valores que são ditados pela 

sociedade. A eternização da juventude é um dos maiores desejos e sonhos da 

actualidade e está sempre relacionada com a felicidade plena, pois o 

envelhecimento na nossa sociedade é considerado um mal. Procura-se 

preservar a juventude, manter um aspecto jovem, onde o mais importante é 

seduzir, agradar e surpreender. Como nos diz Garcia (1999, p.125) 

"pretendemos ser eternizados num momento onde tudo é harmonia e, neste 

tempo e nesta sociedade, o sentimento de harmonia é-nos proporcionado pelo 

corpo belo e, por isso, jovem". Embora nunca ninguém tenha conseguido 

vencer a inexorabilidade do tempo, a busca da eterna juventude é uma das lutas 

mais antigas da humanidade, uma luta anti-natural, pois o envelhecimento faz 

parte do ciclo de vida. Talvez por a finitude ser um desígnio da nossa vida 

biológica é que o homem tenta regressar à juventude, tenta "atrasar" o relógio 

biológico. Teixeira de Pascoaes (1993, p.61) diz: "e porque somos feitos de 

tempo e espaço, é que sonhamos a eternidade e o infinito". 

Actualmente, é o efémero que se cultiva, o imediato, o que se pode 

consumir já. Todos os nossos esforços se dirigem no sentido de disfarçar o 

tempo que passa por nós, queremos dissipar com toda a veemência a nossa 

idade. Fazemos sacrifícios para permanecermos jovens, dispendendo muito do 

nosso pouco tempo nessa luta contra o tempo. Mas, o corpo, tal como um 
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relógio, marcará o tempo (Breton, 1990). Constatamos, assim, a valorização do 

corpo assente na sua preservação (Garcia, 1998). Manter-se em forma, lutar 

contra as rugas, zelar por uma alimentação saudável, bronzear-se, manter a 

linha, descansar, são aspectos que fazem parte de uma ética contemporânea, de 

valorização do corpo (Lipovetsky, 1994). Pela orientação técnica, procura-se 

incrementar a sua funcionalidade, tentar diminuir o envelhecimento, o 

sofrimento e a dor (Le Breton, 1990), tentar eliminar do corpo as marcas da 

passagem do tempo (Garcia, 1999). Lipovetsky (1994), fala-nos de uma gestão 

racional, não só do tempo, mas também do corpo. Constrói-se uma identidade, 

e se possível uma identidade jovem, já que a velhice, em termos ocidentais é 

hoje o "continente cinzento", cercando a população indecisa e um pouco 

lunática (Le Breton, 1990). Assim, os investimentos sobre o corpo, nos dias de 

hoje, estão em grande evidência. O corpo é objecto de cuidados cada vez mais 

inovadores e originais. 

Corbin (1990) considera que foi a partir do século XIX que começaram a 

ser mais frequentes as estratégias de melhoria da aparência corporal. O desafio 

apresenta-se como uma obra prima, em que cabe à mulher visualizar como quer 

ser e então esculpir o seu corpo como num trabalho de arte (Bordo, 1998). 

A incessante procura de um corpo perfeito, não é mais que todo um 

conjunto de técnicas a que Foucault (cit. por Giddens, 1997), designou por 

tecnologia social, pois são intervenções regulares que interferem no 

funcionamento do corpo, e cujo objectivo é alterá-lo de um modo específico. Os 

construtores do corpo contemporâneo não variam muito, o principal é 

conseguir, no caso das mulheres, o protótipo da mulher adelgaçada, esbelta, 

moderna, jogadora de ténis e golfe; no caso dos homens, a masculinidade é 

factor imprescindível a demonstrar, em que o tempo dedicado aos cuidados 

com o corpo é, actualmente, muito próximo entre os dois sexos (Lipovetsky, 

1987). As linhas de força desta ideia de corpo, suporte da apropriação 

desenfreada dos objectos são: a identificação da beleza com o corpo feminino e 

da virilidade, do corpo do homem com o sucesso económico (Costa, 1992). 
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Balsamo (1995) considera o corpo pós-moderno um corpo em 

desaparecimento, o corpo natural é, tecnologicamente, transformado. Não só as 

máquinas assumem funções orgânicas, como também o corpo é reconhecido 

através do uso de novas tecnologias. O corpo humano é a síntese entre a cultura 

e a biologia; não é o corpo com que nascemos (corpo-objecto), mas sim aquele 

que vamos modelando conscientemente (corpo-próprio) (Garcia, 1997). Synnot 

(1993) considera que o corpo não é mais dado, significando tradicionalmente 

um presente de Deus, é plástico para ser moldado e determinado pela 

necessidade ou desejo. Deparamo-nos, fundamentalmente, não com um corpo 

padrão, mas com projectos de corpos em elaboração. 

Nos tempos modernos actuais, o corpo molda-se, ajusta-se ao que se 

precisa, verificando-se uma grande plasticidade, elasticidade, maleabilidade 

(Moreira, 1995). Foucault (1994) refere que já na época clássica se tinha 

descoberto o corpo como objecto e alvo de poder, pois este podia ser 

manipulado, moldado, treinado. Eram corpos exercitados, submissos e dóceis. 

Tradicionalmente, o homem era compreendido como uma dualidade de 

corpo e alma, mas, hoje, são cada vez mais as influências que interferem na sua 

vivência, e a sua natureza começa a ser muito difícil de discernir. A tecnologia 

constitui-se, no entender de Capucci (1994) como uma prótese e extensão do 

corpo físico de uma forma intensa, como uma máquina de trabalho energético. 

Cada vez mais verificamos corpos artificiais em detrimento dos humanos 

naturais, já que as interferências sobre ele a isso conduzem. 

Em suma, hoje, podemos escolher os nossos corpos, bastando uma dieta 

alimentar apropriada, um conjunto de exercícios, uma cirurgia plástica para 

melhorar a imagem, preservar a juventude que tende a desvanecer-se com o 

tempo, parecendo que a juventude tenha triunfado sobre a velhice. 
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2.5.1.1 - O CORPO NO IDOSO 

A sociedade actual gira à volta da organização sório-económica, 

determinada pelo individualismo concorrencial feroz, não solidário, onde os 

valores autênticos são o êxito, a eficácia, a produção, o lucro, a acumulação de 

bens, o progresso e a riqueza, a exaltação da vida, a juventude, a beleza (Borges, 

1993). Assim, como é possível conviver com a velhice num mundo dominado 

pelos valores da juventude? 

O conceito de envelhecimento não é, de modo algum, semelhante ao de 

outras sociedades, onde a idade avançada era factor de carisma, onde os 

homens envelheciam, segundo Le Breton (1990), com o sentimento de 

prosseguir uma marcha natural, que lhes dava um reconhecimento social 

acrescido; na sociedade ocidental e actual, o corpo idoso, começa a ser factor de 

discriminação e até mesmo de recriminação, pois com tantos métodos, quer 

sejam cosméticos, quer cirúrgicos, não há razão para se ficar "velho". Santiago 

(1999) realça, também, o facto de em outros tempos, o homem assistir resignado 

ao envelhecimento e hoje resistir-lhe a todo o custo. Em cada sociedade o modo 

de relação ao corpo reflecte o modo de relação às coisas sociais, das 

sociabilidades, etiquetas, das relações económicas, das relações domésticas -

homem/mulher - das relações de consumo e de poder. Por exemplo, nas 

sociedades tradicionais e rurais não se verifica o investimento narcísico sobre o 

corpo, mas, ao contrário uma percepção instrumental e mágica induzida pela 

relação de dependência do grupo social com as forças da natureza. Nas 

sociedades industrializadas, o corpo, para além de ser um capital de produção, 

é, sobretudo, o instrumento de todo o tipo de indústrias consumistas (Bernard, 

1981). 

Hoje, é promovido um corpo jovem, belo, saudável, oposto de um corpo 

envelhecido o que conduz a uma imagem social negativa referente aos idosos, 

em que são atribuídas representações de decadência, fragilidade, dependência. 
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O corpo ideal está inserido dentro de padrões pré-estabelecidos pela sociedade, 

onde os modelos de beleza corporal não se vinculam a um corpo sem 

rendimentos ou esteticamente imperfeito e nem se enquadram na faixa 

economicamente inactiva para o consumo, ou seja, não se vinculam com o 

"corpo idoso". 

Numa sociedade que valoriza de forma acentuada a juventude e a beleza 

física, o velho é, desde logo, um corpo em decadência, corresponde a algo que 

se rejeita, que atemoriza, um estigma, sugere algo que não tem lugar (Hasse, 

1999) A nossa sociedade moderna, apesar de cada vez mais envelhecida, 

tornou os jovens o seu modelo mais forte, criando uma imagem juvenil que 

todos - desde pré-adolescentes até sexagenários - devem perseguir. O idoso 

cujo corpo não se insere nesse padrão, vê os seus anseios anulados, 

provocando-lhe uma sensação de impotência como indivíduo activo da 

sociedade. Esse corpo reflecte incapacidade eliminando a consciência do seu 

valor (Simões, 1994). Não é por acaso que o desejo de um corpo são e atraente é 

uma das aspirações mais profundas do ser humano. O envelhecimento coloca-

nos face a uma realidade adversa, uma realidade que custa aceitar: o peso dos 

anos, a curvatura da coluna, o aumento das rugas no rosto, o debilitar das 

forças, modificam, notavelmente, as nossas características somáticas e a 

harmonia do nosso corpo. O corpo pode ser, então, menos aceite por nós 

mesmos e menos aceite pelos demais. O corpo idolatrado e cultivado na 

juventude pode converter-se em fonte de angústia, em causa de pessimismo 

(Rocchetta, 1993). 

Segundo Loureiro (1999), a nossa sociedade plena de "etnocentrismos", 

que privilegia o jovem, os músculos e a beleza, não sabe conviver com a 

"alteridade", considerando o velho como um ser diferente, pois já não tem o 

mesmo vigor físico para produzir, para fazer parte activa da economia e 

esteticamente incapaz de agradar aos olhos viciados da sociedade actual. 

A sociedade actual que direcciona a sua forma de vida em torno da 

eterna juventude, beleza e agilidade, desconhece tudo o que aqueles que agora 
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são velhos fizeram por ela. Privilegia as pessoas produtivas e valoriza a 

juventude, sentindo-se o idoso discriminado, rejeitado e inútil. Considera-se 

que, o preconceito existente relativamente aos idosos deriva fundamentalmente 

da ideologia da juventude que mitifica o jovem (Furtado, 1997). O corpo que 

envelhece é repudiado devido à sua falta de atracção. Assim, procura-se 

protelar o mais possível o declínio corporal face ao ideal de uma aparência 

jovem. A procura de cirurgias está relacionada com uma rejeição do fenómeno 

fisiológico de envelhecimento. Na nossa sociedade, a Terceira Idade está votada 

ao esquecimento, existindo uma tendência para associar a velhice à decadência 

e fealdade, o que leva as pessoas a detestar envelhecer e, por isso, tentar 

"atrasar" o relógio biológico através da cirurgia cosmética, através de inúmeras 

práticas na ânsia de regressar à juventude, tentando disfarçar a idade (Garcia, 

1999). 

Featherstone (1991) retrata, como consequência, a subjugação do corpo a 

rotinas de manutenção. Esta apresenta-se como a única possibilidade de o 

indivíduo se manter ligado aos valores da juventude. A representação da 

velhice tem sido conduzida, assim, em prol de uma reconstrução que passa por 

um conjunto de imagens ligadas ao exercício, à dieta, à cosmética e às 

actividades de lazer. Em suma, preocupações e comportamentos ligados ao 

cuidado do corpo. Verifica-se um investimento no sentido de se permanecer 

sempre bonito, e principalmente, em forma, sem rugas e jovem, por que hoje, 

está mais que visto, ninguém quer envelhecer, até porque "a decrepitude 

tornou-se uma torpeza" (Lipovetsky, 1989, p.58). 

É importante preservar a juventude que tende a desvanecer-se à medida 

que o tempo passa, já que a juventude parece ter-se afirmado sobre a velhice, 

pois o corpo que envelhece deixa de ser algo a desejar ou a "consumir". 

Lipovetsky (1994) salienta o extraordinário "forcing" no esforço de 

dinamização, de conservação, de gestão optimizada de si próprio. Observamos 

um culto egocêntrico da saúde, da juventude e da estética corporal. 
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Hockey e James (1995) referem que no contexto das relações sociais, a 

aparência exterior interfere no interior do self, logo qualquer negligência face ao 

corpo, nomeadamente envelhecido, reflecte-se num indesejável self e num baixo 

estatuto social. A imagem do corpo desempenha um papel importante na 

consciência de si (Hasse, 1999). A decadência corporal e a consciência da 

finitude pode trazer infelicidade e gerar depressão. Assim, o envelhecimento 

pode tornar-se num processo difícil para uma mulher que construiu a sua 

identidade baseada na aparência e para o homem que sempre valorizou a sua 

força, agora em declínio (Coleman, 1996). 

Na perspectiva hedonista, em que se vive para o prazer acima de tudo, a 

velhice não passa de um tempo marcado pela sucessão de perdas. Perdas no 

próprio corpo, onde as formas já não têm o encanto que tiveram, as forças 

diminuem e a saúde está constantemente ameaçada. O idoso sente-se cada vez 

mais limitado e dependente, incapaz de gozar a vida da mesma maneira que 

antigamente. São poucos os prazeres na velhice, para quem viveu a pensar que 

o prazer é tudo (Barreto, 1984). 

Apesar dos avanços empreendidos na reconstrução do corpo, não 

podemos esquecer que os nossos corpos são entidades biológicas onde existem 

limites para essa mesma reconstrução (Shilling, 1993). O homem, enquanto 

organismo vivo, está sujeito ao tempo. 

Cocteau dizia com alguma ironia que "o drama de ficarmos velhos é não 

nos sentirmos envelhecer" e parece-me ser esta a única maneira de lidar com o 

tempo. Aceitando, vivendo, rindo e chorando. Envelhecendo. Sem tentar travar 

o curso do tempo, sem correr à sua frente, numa tentativa desesperada de 

escapar ilesos e sem marcas. Aqueles que vão ficando velhos sem se sentirem 

envelhecer são sempre mais luminosos e inspiradores que os outros, os que 

tentam, a todo o custo, permanecer novos. Por mais rugas que se disfarcem e 

anos que se tirem, o tempo cava sempre as suas marcas. Deixa vestígios. Como 

nas paredes das casas que habitámos e na memória de tudo o que vivemos. Por 

vezes, o tempo parece pesado e áspero como um manto tecido para resistir aos 
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piores invernos mas, outras vezes, é tão leve e transparente que passa como se 

nem existisse. Há quem consuma uma vida inteiramente concentrado no escoar 

do tempo, obsessivamente apostado em suspender os anos e os meses, em 

apagar todos os traços e corrigir cada vinco. Mais valia que emendasse os erros, 

que aprendesse com os sinais e usasse o tempo a seu favor e dos outros. 

Santiago (1999) refere que uns indivíduos apreendem a passagem do 

tempo de uma forma mais lenta, outros de uma forma mais rápida. A percepção 

da passagem do tempo relaciona-se com a vivência de diferentes situações, de 

acordo com a experiência de vida. 

O corpo faz parte da nossa identidade profunda, sendo a sua fonte 

primordial, constituindo, segundo Vaz (1993), uma dimensão essencial e 

expressiva do ser do homem. Alves (1999) considera que nas pessoas mais 

velhas existem diferenças entre aparência e ser, considerando que o ser, por 

vezes, torna-se prisioneiro de um corpo incapaz de expressar a sua verdadeira 

identidade. Fathrestone e Hepworth (1991) definem a velhice como uma 

máscara que dissimula o essencial da identidade da pessoa que está por trás, 

com base nos estigmas e estereótipos socialmente produzidos. 

Para Garcia (1999) ser-se velho não é evidenciado apenas pelo corpo. 

Apesar das marcas que o tempo imprime, que nos contesta a eternidade, o 

homem não pode ser visto pela imagem exterior do seu corpo, mas também 

pela sua alma, pelo seu espírito. Pode-se verificar um desfasamento entre a 

aparência exterior e o seu interior, uma incompatibilidade entre o corpo que 

sabemos envelhecido e o que se sente. Os idosos, quando se vêem ao espelho, 

não se reconhecem. Esta realidade deve-se, muitas vezes, ao facto de 

mantermos uma imagem de nós sempre jovem, uma imagem mais favorável, de 

maior harmonia. As pessoas mais velhas reportam-se muito ao passado porque 

nele recuperam a sua condição de juventude e, junto com ela, a condição de 

humanidade que a velhice através das suas relações sociais, lhe rouba. É só 

velho e não homem (Brás, 2001). 
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Garcia (1999) refere que quase existe um duplo ser: aquilo que se é agora 

e aquilo que já se foi, acrescentando também que o idoso não se reconhece 

quando se vê numa fotografia antiga, nem quando reflectido ao espelho como 

nos lembra o poeta Mário de Sá-Carneiro: "Não sinto o espaço que 

encerro/Nem as linhas que projecto/Se me olho ao espelho, erro/Não me acho 

no que projecto". 

Vergílio Ferreira (1969, p.256-257) refere que "a realidade última do meu 

ser é o corpo que sou, ou seja, o "eu" que ele é, sendo " o envelhecimento do 

meu corpo o espelho que me ensina, ou a minha imagem nos outros, ou a 

objectivação que promovo quando o observo exteriormente". Alves (1999) 

verifica um corpo prisão na tensão que pode surgir entre o corpo exterior e o 

nosso interior e, que se manifesta no confronto com o espelho ou com uma 

fotografia, suscitando reacções de espanto e surpresa. 

Unamuno, lembrado por Entralgo (1996) refere que nem sempre a nossa 

identidade se coaduna com a forma actual do corpo. O descompasso entre o 

corpo e o espírito, motivado pela atitude da sociedade, impede 

estereotipicamente o velho de mostrar-se como é. Le Breton (1990) refere-se à 

velhice como o emergir de uma espécie de escravidão e de uma dualidade que 

opõe o sujeito ao seu corpo. 

O corpo prisioneiro de um espírito jovem também se edifica a partir da 

contestação da nossa eternidade biológica, no qual a intemporalidade faz-se 

presente. O tempo inscreve-se nos corpos e, apesar de os indivíduos estarem 

conscientes do processo degenerativo em que se encontram, é através das dores, 

limitações funcionais, doenças que assumimos a nossa finitude. Como refere 

Jana (1995) ser jovem é ser imortal, é não ter experimentado no próprio corpo o 

anúncio da morte. 

A dor não deve ser vista apenas na sua dimensão fisiológica. A dor é 

também um facto existencial, expressando a relação entre a pessoa e a vida. A 

saúde é o factor crítico relativamente ao bem-estar, verificando-se uma relação 
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positiva entre ambos os factores (Paul, 1999). A saúde traduz a relação do 

sujeito com um complexo sistema que interage. 

Segundo Rocchetta (1993) a doença não é só uma perturbação orgânica; 

representa uma ferida na personalidade total do ser humano, tornando 

vulnerável a integridade das suas capacidades e da sua autonomia. No plano 

psicológico, pode dar a sensação de vazio, sem passado nem futuro. Ao atacar o 

corpo, a doença ataca o homem na sua unidade psicossomática, colocando em 

crise os seus projectos e o sentido das suas opções históricas. Quando goza de 

saúde, o homem adverte o seu corpo como lugar de intercâmbio e de 

comunicação com os demais. No tempo da doença, o doente vive uma espécie 

de perturbação social que afecta o seu equilíbrio e o impede do desempenho 

das suas tarefas habituais. A doença não pode reduzir-se a uma mera leitura 

fisiológica. Ele vem questionar o equilíbrio da nossa relação existencial e, como 

tal, deve deixar de ser vista como se significasse um mero defeito da máquina 

que necessita de reparação. Devemos, antes, situar a doença como um indicador 

de relação que nos fala do equilíbrio/desequilíbrio entre o sistema que gera a 

vida (Brás, 2001). 

Garcia (s/d) refere que na nossa sociedade se verificam diferenças 

significativas entre a definição de saúde dada por pessoas pertencentes ao meio 

urbano e por pessoas pertencentes ao meio rural. No primeiro caso, as respostas 

siruam-se no âmbito da aparência, da imagem exterior, no segundo caso as 

respostas estão relacionadas com a capacidade produtiva. 

O próprio tempo é vivido, diferentemente, no meio rural e no meio 

urbano. Vergílio Ferreira (cit. por Jana, 1995) é testemunha da diferença: "Na 

cidade, o tempo é feito de atropelos e convulsão. A sucessão do diferente suga a 

consciência sempre para o novo e verifica-se falta de tempo de interiorização. 

No campo, o relógio de sol marca apenas as horas e é um tempo caracterizado 

pela estabilidade, pela integração, pelos significados longos, das verdades 

eternas e dos princípios imutáveis". 
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O envelhecimento não é idêntico dentro da sociedade portuguesa, sendo 

visto de maneira diferente no mundo rural e no mundo urbano, pois no 

primeiro raramente existe uma ruptura com o trabalho, ao passo que no meio 

urbano o maior drama dos idosos é exactamente a falta de trabalho (Garcia, 

1999). É importante estar ocupado, permanecer activo, desempenhar vários 

papéis, ter actividades e contactos sociais diversificados. No meio rural, 

verifica-se uma entrega às actividades, que lhes garantem um lugar na 

sociedade, onde o corpo é visto como possibilidade de realização e expressão 

desta experiência produtiva, viabilizando o seu estar-no-mundo. A expressão 

ser-no-mundo significa existir na presença de um corpo. As bases da existência 

assentam na resistência do mundo e do meu corpo. Como refere Jana (1995, 

p.59) "O meu mundo é para mim real (...) porque me resiste, porque resiste ao 

meu corpo". Assim, os idosos do meio rural encontram nas actividades que 

desempenham, formas de resistência corporal. 

No meio rural, não se verifica a tentativa de eliminar as marcas externas 

da passagem do tempo impressas no corpo. Ao idoso, não interessa enquadrar-

se nos padrões estéticos impostos pela sociedade consumista, mas sentir-se 

vivo, participante, retirando prazer naquilo que ainda pode realizar, enfim, 

produzir. Assim, o estado físico (saúde e funcionalidade) é uma variável 

importante. A falta de saúde ameaça a capacidade para trabalhar (Neto, 1999). 

A velhice no meio rural está relacionada com a saúde. Esta é definida como um 

estado do organismo que impede a realização do trabalho, entendido como 

uma actividade que exige esforço físico (Woortmann e Woortmann, 1999). 

Santiago (1999) refere que a manutenção do corpo é um 

processo/produto das circunstâncias envolventes e que, a experiência corporal 

é baseada e constituída pelo modo de existir de cada indivíduo. 

Nas sociedades tradicionais, a importância do corpo reflecte-se nos actos 

existenciais onde o corpo é representativo da vida. Nestas sociedades 

tradicionais, o corpo com a sua força física, a sua habilidade e destreza é uma 

componente estrutural do processo de trabalho. É um capital ou uma força 

99 



Revisão Bibliográfica 

produtiva. A própria noção de trabalho é sinónimo de esforço, fadiga, 

actividade própria de escravos ou das camadas populares: camponeses e 

artesãos. A característica de um bom trabalhador é a resistência à fadiga, força 

de ânimo para viver com a família, nas condições de higiene, de alimentação e 

de vestuário mais elementares (Costa, 1992). 

A satisfação da vida das pessoas idosas do meio rural está relacionado 

com o trabalho, pois, ao longo de muitos anos, o trabalho produtivo foi 

considerado como o tempo mais sério das suas vidas, aparecendo como o factor 

organizativo das suas vidas (Garcia, 1997). Integrando na identidade do eu o 

termo "produtivo", o idoso deseja ter mais saúde e mais força para poder 

manter o vínculo com o trabalho, de maneira a resistir à exclusão e 

marginalização, sendo, assim, valorizado e reconhecido socialmente (Jacques e 

col., 1999). Dada a importância e a sanidade que as actividades assumem nos 

hábitos quotidianos dos idosos, sobretudo os do meio rural, a doença, por 

vezes, é camuflada em prol destas verdadeiras panaceias. 

Nestes povos, verifica-se a fusão entre o "eu sou" e o próprio corpo. O 

importante á a participação na vida da sociedade, nos hábitos diários, cujo 

principal objectivo é a manutenção da própria sociedade. O corpo é o fim do 

trabalho; se não existisse corpo de certeza que não haveria trabalho. O corpo, 

como físico, não é muito importante (Garcia, 1997). 

No meio rural, o corpo na sua dimensão estética parece não despertar 

interesse nem demonstra ser valorizada. No entanto, merece atenção a 

capacidade funcional, a saúde, o bem-estar físico, pois são vertentes 

consideradas importantes para o desempenho do trabalho, factor organizativo 

da sua existência. 
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3 - METODOLOGIA 

Definição do Corpus do Trabalho 

A entrevista foi aplicada numa amostra de vinte e cinco sujeitos, com 

uma média de idades de 74 anos, residentes em meios rurais do concelho de 

Montalegre, sendo que o corpus do trabalho é a transcrição para documento 

escrito dessas entrevistas. Na transcrição dos depoimentos procurou-se 

transcrever o conteúdo recolhido o mais fielmente possível. No entanto, deve-se 

ter em consideração que a transcrição de um discurso, por mais fiel que queira 

ser, já é uma interpretação e uma deturpação. A gestão do som e do silêncio, 

mesmo da acentuação das palavras/ ideias, não é perceptível no papel. 

Na determinação do número de entrevistas baseamo-nos numa análise 

inicial e exploratória destas, em que se manifestaram, com evidência e razoável 

frequência, núcleos de informação susceptíveis de serem enquadrados nas 

categorias de análise. 

Antes de darmos início à entrevista, tivemos em conta uma série de 

procedimentos relativamente ao entrevistado, nomeadamente: a justificação da 

entrevista e o contexto em que esta se inseria; pedido de autorização para 

gravar as entrevistas, de modo a não se perderem dados importantes e sabendo 

à partida que seríamos a única pessoa a ter acesso às gravações; certificação de 

que a transcrição das entrevistas resultaria num documento anónimo. 

Os entrevistados demonstraram, inicialmente, uma certa insegurança 

face à eventual incapacidade de responderem adequadamente às questões que 

lhe iriam ser colocadas. No entanto, esta sensação rapidamente se esvaneceu e, 

o entrevistado sentiu-se à vontade, proporcionando referências, concepções, 

ideais, interpretações de modos de vida, conhecimentos e experiências de valor 

incontestável. Verificamos, também, nos seus depoimentos, uma enorme 
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satisfação em se poderem exprimir e por terem alguém que os ouvisse tão 

atentamente. 

Para a realização das entrevistas semi-estruturadas, traçamos um 

conjunto de questões que não são mais do que a emergência das categorias, já 

tendo sido utilizadas por Alves (1999) no seu estudo sobre as representações 

sociais do corpo envelhecido. 

Categoria Sociedade 

Como caracteriza a sociedade actual? Vê algumas diferenças 

comparativamente ao passado, à sua juventude? Aspectos positivos e negativos 

da sociedade actual, comparativamente ao passado? Considera que a sociedade 

mudou? Actualmente, qual a imagem social dos mais velhos? Qual a ideia que a 

sociedade faz dos seus membros mais velhos? Quais as características mais 

referidas acerca dos mais velhos? Quais os aspectos mais realçados, os positivos 

ou os mais negativos? O que tem a dizer acerca da imagem social que vigora? 

Considera verdadeira e precisa a imagem social dos mais velhos? 

Categoria Projecto do Ser 

Que imagem é que tem de si? Fale-me de si? Como vê a vida? Como 

descreveria o seu interior? Os seus sentimentos? Quais as diferenças que vê em 

si comparativamente há alguns anos atrás? Como projecta o futuro? 

Categoria Corpo 

Como se sente fisicamente? O que sente quando se olha ao espelho? O 

que representa para si o seu corpo? 

Esta lista não é mais do que uma espécie de tópicos, temas e questões que 

devem ser abrangidas e não exactamente as perguntas que são realmente postas 

(Burguess, 1997). Não tivemos como intuito cumprir integralmente e pela 

ordem pré-estabelecida a lista de questões, mas ir introduzindo as temáticas a 
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serem discutidas, visto os entrevistados orientarem parcialmente a conversa. 

Segundo o autor acima citado, é essencial estar atento de modo a participar na 

conversa e a colocar questões particulares sobre os tópicos que não tenham sido 

abordados ou que necessitem de ser desenvolvidos; é importante não 

interromper a pessoa que está a ser entrevistada; é necessário que os 

entrevistadores controlem os seus comentários, gestos e acções já que isso pode 

traduzir-se em significados particulares para aqueles que estão a ser 

entrevistados, fazendo avançar ou bloquear a entrevista; por último, os 

entrevistados necessitam ter a certeza de que tópicos semelhantes são 

abordados em todas as entrevistas cujos dados se destinam a ser usados 

comparativamente. 

A entrevista semi-estruturada, em geral, parte de questões básicas, 

apoiadas em teorias e hipóteses, que interessam à investigação e que, 

seguidamente, oferecem um vasto campo de interrogativas, fruto de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 

entrevistado. Assim, o entrevistado, seguindo espontaneamente a linha do seu 

pensamento e das suas experiências dentro do tema principal colocado pelo 

investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da investigação. 

Esta oferece todas as potencialidades para que o entrevistado alcance a 

liberdade e a espontaneidade, enriquecendo a investigação (Trivinos, 1995). 

Minayo (1994) considera que o que torna a entrevista instrumento 

privilegiado de colecta de informações para as ciências sociais é a possibilidade 

de ser reveladora de condições estruturais, de sistemas de valores, normas e 

símbolos e ao mesmo tempo ter a capacidade de transmitir, através de um 

porta-voz, as representações de grupos determinados, em condições históricas, 

sócio-económicas e culturais específicas. 

Através das entrevistas, perseguimos o objectivo de dar vez e voz a 

personagens da nossa história quotidiana rural, revelando, através das suas 

lembranças, a visão de acontecimentos, num registo valioso para a 
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compreensão da participação popular no processo de construção/reconstrução 

da caminhada de toda uma geração. 

Análise de conteúdo 

Recorremos à aplicação da técnica "análise de conteúdo" para a 

concretização do nosso estudo. "A análise de conteúdo é hoje uma das técnicas 

mais comuns na investigação empírica realizada pelas diferentes ciências 

humanas e sociais" (Vala, 1986, p.101). Bardin (1995) define-a como um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que descreve, segundo 

procedimentos objectivos e sistemáticos, o conteúdo manifesto das mensagens 

com vista à inferência de conhecimentos relativos às suas características. 

Na análise do conteúdo, podemos considerar duas funções: a função 

heurística e a função de comprovação. Na primeira, existe uma tentativa 

exploratória e de descoberta do material. Na função de comprovação, parte-se 

de hipóteses que servirão de directrizes, utilizando-se a análise de conteúdo 

para verificar, confirmar ou negar (Bardin, 1995). 

Para a análise dos dados recorremos à aplicação da técnica "análise de 

conteúdo" na sua função de comprovação. 

A fase seguinte da análise é o tratamento do material, o que corresponde 

à sua codificação. A codificação é " o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitem 

uma descrição exacta das características pertinentes do conteúdo" (Bardin, 1995, 

p.103). 

A organização da codificação compreende três escolhas: a escolha das 

Unidades de Análise, a escolha das Regras de Enumeração e a escolha das 

Categorias. 
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Definição das categorias 

A categorização tem como principal objectivo fornecer, por condensação, 

uma representação simplificada dos dados brutos (Bardin, 1995), reduzir a 

complexidade do meio ambiente, estabilizá-lo, identificá-lo, ordená-lo ou 

atribuir-lhe sentido (Vala, 1986). 

A categorização é definida como uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o género, com os critérios previamente definidos. As 

categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem os elementos de significação 

constituintes da mensagem sob um título genérico, agrupamento esse efectuado 

em função dos caracteres comuns desses elementos (Bardin, 1995). As 

categorias são elementos-chave do código do analista e são compostas por 

termos-chave, que indicam a significação central do conceito que se quer 

apreender, e de outros indicadores, que descrevem o campo semântico do 

conceito. A inclusão de um segmento de texto numa categoria pressupõe a 

detecção dos indicadores relativos a essa categoria (Vala, 1986). 

A categorização comporta duas etapas. O inventário, onde se procede ao 

isolamento dos elementos de significação e a classificação, que consiste em 

repartir os elementos, e, portanto, impor uma certa organização à mensagem 

(Bardin, 1995). 

A elaboração de um sistema categorial poderá ser construída a priori ou a 

posteriori, ou utilizando a combinação dos dois processos. Se o analista optar 

pelo primeiro, isto é, pelas categorias definidas a priori, onde os problemas que 

pretende estudar associados ao seu plano de hipóteses permitem a construção 

de um sistema de categorias, e o que lhe importa é a detecção da presença ou da 

ausência dessas categorias no corpus de estudo, então, claramente, optará por 

categorias definidas a priori. Se a categorização é feita a posteriori, então, após 

definir o quadro referencial teórico e um conjunto de hipóteses, inicia um 

trabalho exploratório sobre o corpus de análise, permitindo, assim, criar um 
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conjunto de categorias que revelará a sua problemática teórica e as 

características concretas do material em análise (Vala, 1986). 

Foi opção nossa efectuar uma categorização a priori. No início do nosso 

trabalho procedemos a uma revisão bibliográfica que, possibilitou definir mais 

claramente o problema em questão. O aprofundamento da revisão da literatura 

permitiu, posteriormente, a definição de categorias de análise, tendo em vista a 

exploração dos dados recolhidos. 

Na elaboração das categorias, tivemos em conta um conjunto de 

princípios que, segundo Bardin (1995) não podem ser esquecidas: 
a, Exclusão Mútua - cada elemento não pode existir em mais de uma 

categoria; 

a. Homogeneidade - o princípio anterior depende deste; numa mesma 

categoria só se pode funcionar com um registo e com uma dimensão de análise; 

"a. Pertinência - uma categoria é pertinente quando está adaptada ao 

material de análise seleccionado e quando pertence ao quadro teórico definido; 

a, Ojectividade e Fidelidade - as variáveis tratadas devem estar 

claramente definidas, assim como devem ser definidos os índices que 

determinam a entrada de um elemento numa categoria; 

a> Produtividade - um conjunto de categorias é produtivo se fornece 

resultados férteis em índices de inferências e em dados exactos. 

O sistema categorial que definimos, para um posterior tratamento do 

material, foi o seguinte: 

Categoria A - Sociedade 

• mudança na sociedade 

• imagem social dos mais velhos 

Categoria B - Projecto do Ser 

• Capacidade produtiva versus Capacidade funcional/Saúde 

Categoria C - Corpo 

• Corpo prisão 
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Apesar de termos tido em conta todos os princípios acima enunciados e, 

sabendo que cada elemento não pode existir em mais de uma categoria 

(exclusão mútua), o trabalho, considerado para os nossos entrevistados como o 

factor organizativo das suas vidas, perpassa forçosamente, por todas as 

categorias, dada a importância de tal elemento, em todos os sectores da sua 

existência. 

Definição das Unidades de Análise 

A escolha das unidades de análise deve ser pertinente e, segundo Bardin 

(1995, p.104), a pertinência deve ser "em relação às características do material e 

face aos objectivos da análise". 

Na análise de conteúdo, deveremos ter em consideração três tipos de 

unidades: 

S Unidade de registo 

A unidade de registo é a unidade de significação a codificar e 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base. 

Distinguem-se dois tipos de unidades: as formais e as semânticas. Nas 

primeiras, pode incluir-se a palavra, a frase, uma personagem, a intervenção de 

um locutor numa discussão, uma interacção ou, ainda, um item. Nas 

semânticas, a unidade mais habitual é o tema ou a unidade de informação. O 

tema pode ser uma afirmação acerca de um assunto, uma frase ou um resumo. 

O tema é "uma unidade de significação complexa, de comprimento variável; a 

sua validade não é de ordem linguística, mas antes de ordem psicológica" 

(Bardin, 1995, p.105). 

No nosso estudo seleccionamos uma unidade de registo temática, pois, 

como refere Bardin (1995, p.106), "o tema é geralmente utilizado como unidade 

de registo para estudar motivações, atitudes, valores, crenças, tendências, etc. 

As respostas a questões abertas, as entrevistas individuais ou de grupos (...), 
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podem ser, e são, frequentemente, analisadas tendo o tema por base" (idem, 

p.106). 

Procedemos, assim, ao recorte do texto em unidades de registo de acordo 

com o sistema categorial definido a priori, cuja definição adiante veremos. 

Categoria Sociedade 
Subcategoria Mudança na Sociedade 

Ex.l: " As pessoas são diferentes. Antes eram pobres mas alegres. Antes era uma 

miséria. Agora, o pessoal anda triste e têm dinheiro, boas coisas, boas casas e não 

trabalham metade do que se trabalhava antes. Agora parece que vejo tristeza nas 

pessoas, desconfiam umas das outras. Não há satisfação com as pessoas como havia 

antes". 

Ex.2: " O mundo mudou muito, como do dia para a noite. No meu tempo, não se 

via um rapaz abraçado a uma rapariga, aos beijos. Agora, vê-se por todo o lado. Era a 

gente criada naquele ambiente, agora é outra coisa. Os novos não têm tanto respeito, são 

mais descarados ". 

Subcategoria Imagem social dos mais velhos 

Ex.l: " Os mais novos respeitam os mais velhos. Os novos são todos meus 

amigos. Não tratam mal as pessoas. Já não olham tanto para o conselho dos mais velhos, 

não precisam, o ambiente é outro". 

Ex.2: "Antes, os velhos é que sabiam. Quando queriam um conselho iam 

perguntar a um velho, porque tinha experiência de anos. Agora nenhum destes novos 

vai aos conselhos dos mais velhos que estão a passar de moda". 
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Categoria Projecto do Ser 
Subcategoria Capacidade Produtiva versus Capacidade 

Funcional/Saúde 

Ex. 1: " Eu gostava de trabalhar, eu alombava muitos molhos às costas. Agora, 

não. Quero deitar um molho de erva a uma vaca e não posso. Vejo-me desapessoada". 

Ex.2: " Eu gostava de ter saúde nas pernas e na coluna. O meu regalo era ter 

força para trabalhar". 

Categoria Corpo 
Subcategoria Corpo Prisão 

Ex.l: " Deus tira-nos a força com a idade que nos dá. Mas a ilusão não nos tira. 

A ideia fica, mas as forças começam a faltar". 

Ex.2: "Vejo-me poucas vezes ao espelho. Se visse o meu retrato de nova não dizia 

que era eu. Mudei muito". 

S Unidade de contexto 

A unidade de contexto "(...) é o segmento mais largo de conteúdo que o 

analista examina quando caracteriza uma unidade de registo" (Vala, 1986, 

p.114). "Serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de registo e 

corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões são óptimas para que 

se possa compreender a significação exacta da unidade de registo" (Bardin, 

1995, p.107). No nosso estudo, tratando-se de discursos recolhidos através da 

técnica da entrevista semi-estruturada, considerámos que o contexto susceptível 

de clarificar o sentido de cada unidade de registo devia ser o da própria 

entrevista, considerada na sua globalidade. 

S Unidade de enumeração 

"(...) é a unidade em função da qual se procede à quantificação"(Vala, 

1986, p.115) 
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Definição das regras de enumeração 

Corresponde à escolha das regras ou modos de contagem das unidades 

de registo. Em função dos objectivos de análise definimos como regras de 

enumeração, as seguintes: (Bardin, 1995). 

x A presença (ou ausência): a presença de certos elementos pode ser 

significativa, funcionando como um indicador; 

x A frequência: é a medida mais geralmente usada. Corresponde "ao 

postulado seguinte: a importância de uma unidade de registo aumenta com a 

frequência de aparição" (p.109); 

x A frequência ponderada: pelo facto de determinado elemento possuir 

maior importância do que outro, pode recorrer-se a um sistema de ponderação; 

x A intensidade: esta medida torna-se importante, pois dar-nos-á a 

intensidade com que cada elemento aparece, sendo indispensável na análise de 

valores e das atitudes; 

x A direcção: pode ser favorável, desfavorável ou neutra, em função da 

ponderação da frequência, isto se eventualmente efectuarmos um estudo de 

favoritismo/desfavoritismo; os "(...) pólos direccionais podem, no entanto, ser 

de natureza diversa: bonito/feio (critério estético), pequeno/grande 

(tamanho)" (p. l l l ) ; 

x A ordem: a ordem de aparição das unidades pode ser um indicador 

importante; 

x A co-ocorrência: presença simultânea de duas ou mais unidades de 

registo em determinada unidade de contexto. 

Foi opção nossa utilizar diversos tipos de enumeração, tais como a 

presença e a frequência. Seguindo o postulado enunciado anteriormente, a 

frequência será, claramente, uma unidade de registo importante para a análise, 

na medida em que a sua importância aumenta directa e proporcionalmente com 

a frequência da aparição de determinado elemento, tal como a presença, que 

funciona como um indicador pertinente para a nossa apreciação. 
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Quadro n°6 - Categorias mais frequentes por ordem de evidência 

CATEGORIAS N° DE VEZES 

Mudança na Sociedade 25 

Capacidade Produtiva 

versus 

Capacidade Funcional/Saúde 

25 

Corpo Prisão 25 

Imagem social dos mais velhos 18 j 

O quadro n°6 apresenta de modo reduzido as categorias mais evidentes 

no estudo por nós desenvolvido. 
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4 - JUSTIFICAÇÃO DO SISTEMA CATEGORIAL 

A emergência das categorias de análise ocorreu a partir da revisão da 

literatura efectuada, pelo que a presente justificação deve ser contextualizada 

nessa mesma revisão. 

Categoria Sociedade 

Mudança na Sociedade 

Imagem social dos mais velhos 

Vivemos numa época de mudança, assistindo a profundas alterações 

efectuadas a um ritmo nunca antes observado. Provavelmente, na história da 

espécie humana, não há outra época que tenha sofrido tantas e tão variadas 

mudanças como a actual. Garcia (1999) considera a mudança uma das 

características mais marcantes deste final de século e o valor mais 

representativo do nosso tempo, referindo, também, que valores vigentes no 

passado são, agora, para substituir ou mesmo para eliminar. 

Invoca-se muitas vezes, um "vazio de valores", no entanto, Gervilla 

(1993) refere que não se trata de uma sociedade sem valores, mas antes uma 

sociedade que, ao impor outros valores, torna inválidos os das gerações 

anteriores. Vive-se em ruptura com o passado, onde os modos de viver 

tradicionais perdem as suas bases e os valores aproximam-se do seu fim (Alves, 

1999). Lipovetsky (1998) considera que, com a mudança geral das sociedades 

assistimos a uma reconfiguração da hierarquia axiológica, onde os valores tidos 

como de baixa hierarquia emergem agora em lugares cimeiros, como é o caso 

do hedonismo-utilitarista. Os valores de outrora preconizavam o trabalho, o 

esforço, a poupança, a segurança, a verdade absoluta, a certeza, a ética, a 

educação autoritária. Actualmente, o culto do desejo e da sua realização 

imediata passam a ocupar um lugar cimeiro. Também, se verifica uma 
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pluralidade de valores e de verdades. A razão cai em descrédito e valores como 

o efémero, o presente, o instável ganham cada vez mais importância. Vivemos 

numa sociedade de consumo, onde se cultiva o efémero em vez do duradoiro, o 

descartável em substituição do reciclável, o individual substituindo o familiar, o 

personalizado em vez do grupo, o risco em vez da precaução. A nossa 

sociedade valoriza, sobretudo, a felicidade, os desejos, o bem-estar individual, 

os direitos subjectivos em detrimento do dever maximalista, duma vivência de 

sacrifícios (Morin e col., 1996). 

Giddens (1994) evoca a ideia de um "mundo desenfreado" em que o 

ritmo da mudança intervém e altera, profundamente, práticas sociais e os 

modos de comportamento preexistentes. O passado, manancial riquíssimo de 

conhecimentos, crenças, hábitos, valores, experiências, modos de ver e de 

actuar, parece nada ter para nos dar. A interpretação e a vivência tradicionais 

de valores surgem-nos desajustadas, as crenças há longo tempo enraizadas 

parecem estar moribundas. 

A nossa sociedade é, surpreendentemente, diferente da de há centenas de 

anos. Em épocas de mudança lenta, os conhecimentos e técnicas aprendidos por 

uma geração são úteis, são experimentados, adaptados e alegremente recebidos 

quando transmitidos à geração seguinte. Mas, em tempos como os de hoje, 

quando a sociedade muda significativamente em menos tempo do que a 

duração da vida humana, os conhecimentos paternos já não têm a validade 

incontestada para os jovens. O chamado afastamento entre gerações é uma 

consequência do ritmo da evolução tecnológica e social. Mesmo no tempo de 

vida humana, a alteração é tão grande que muitas pessoas são afastadas da sua 

própria sociedade. Margaret Mead descreveu as pessoas mais velhas de hoje 

"como emigrantes involuntários do passado para o presente". Os mais velhos 

como que se sentem obrigados a viver num mundo que lhes é cada vez mais 

estranho, com o qual se não identificam nem se sentem familiarizados. O 

mundo alterou-se tão rapidamente que, o homem tem dificuldade em 

acompanhar o ritmo de mudança. 
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À juventude é associada a capacidade de adaptação, aos idosos o baixo 

estatuto social, derivado da desvalorização do conhecimento adquirido através 

da experiência pessoal (Alves, 1999). São geradas, a cada instante, novas fontes 

de conhecimento, provocando inerentes alterações na estrutura social. Garcia 

(1999, p.76) refere que " o saber está contextualizado à sociedade que o 

produz", considerando que a sociedade actual privilegia o conhecimento 

científico. Constata, assim, que o conhecimento acumulado ao longo de 

inúmeros gerações anteriores não parece ter outro valor que não o folclórico. 

Nas sociedades contemporâneas, os jovens têm vindo a adquirir uma 

crescente importância sociocultural. Enquanto nas sociedades primitivas a 

autoridade vem do passado, e, por isso, os filhos aprendem, fundamentalmente, 

com os seus pais e com os detentores da tradição, as sociedades modernas, 

viradas para o futuro, prefigurado nos jovens, tendem a conferir-lhes uma nova 

autoridade, obrigando os adultos a aprender com os filhos. 

Segundo Barreto (1984), o velho era estimado numa época em que a sua 

sabedoria e experiência eram necessárias à vida de todos os dias, numa 

sociedade vivendo ainda principalmente da agricultura. Com a difusão da 

imprensa, a revolução industrial e por fim a informática o saber dos mais velhos 

tornou-se quase dispensável. A nossa sociedade de consumo, industrializada 

desvaloriza este saber, considerando o idoso um ser antiquado e ultrapassado 

(Zambrana, 1992). São as novas tecnologias que imperam, tornando tudo o resto 

desnecessário e prescindível. 

Na sociedade actual, e sobretudo no meio urbano, o estatuto social dos 

mais velhos não revela vestígios de ser valorizado. Aos idosos associa-se 

ausência de produtividade e consumo, declínio funcional, perdas sociais e 

psicológicas, solidão, isolamento, falta de vontade de mudança e inovação, ou 

seja, atribui-se-lhes uma imagem social deficitária (Alves, 1999). No entanto, 

nos meios rurais, o decréscimo de importância dos velhos não é tão nítido. Os 

idosos são respeitados, mas apercebem-se que o seu papel social se foi diluindo 
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através dos tempos, fruto da desvalorização do seu atributo principal, o 

conhecimento adquirido através da experiência pessoal. 

As relações afectivas e de solidariedade que se estabelecem entre os 

membros de uma família, sofreram alterações, pois estão dependentes das 

condições materiais e dos pressupostos ideológicos e culturais em que se funda 

a família. O desmoronamento das bases sociais em que assentava o "familismo 

tradicional" interferiu na forma como se relacionam pais e filhos e se transmite 

o património (Fernandes, 1997). 

O aumento da esperança de vida e a diminuição da natalidade 

modificaram as relações entre as gerações, não apenas a nível do mercado de 

trabalho, mas também a nível das relações familiares. 

A família, em todas as suas variantes, é uma unidade dinâmica. Muda 

constantemente porque os seus membros estão sujeitos ao ciclo de vida, e ela 

está integrada numa sociedade que, por sua vez, se altera. Os filhos crescem, 

deixam o lar e passam a ser vistos raramente. A família, como qualquer 

entidade social, é um processo, e não pode ser considerada como uma coisa 

fixa. E se quisermos acentuar, especialmente, algumas modificações mais 

importantes, a nossa escolha recairá na função económica, visto que esta impôs 

a transformação da família de unidade de produção e consumo em unidade 

apenas de consumo. 

Fernandes (1997) considera que as alterações ao nível económico, no final 

do século passado, transformaram a escola e a obtenção de um diploma escolar 

em "importantes mediadores na determinação de uma posição social em 

detrimento do património herdado". Assim, esta transferência provoca uma 

desvinculação dos filhos em relação aos seus pais. 

Pode-se afirmar, no entanto, que argumento acerca da família ter sido 

despojada das suas funções é demasiado negativa. Assim, Parson defende, por 

sua vez, que a família não perdeu as suas funções típicas, tomou antes conta de 

outras, novas e mais especializadas. Tal como a sociedade, como um todo, se 
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tornou mais complexa e as suas instituições mais especializadas, o mesmo 

aconteceu com as funções da família. 

Categoria Projecto do Ser 

Capacidade Produtiva versus Capacidade Funcional/Saúde 

No seu agir, o homem tem de responder à própria natureza e à 

sociedade. Impulsionado por necessidades primárias, é no interior da sociedade 

e dos seus diversos grupos que o homem as realiza, adquirindo uma dimensão 

social que o faz desempenhar diversos papéis que o marcam significativamente, 

levando-o a construir a sua própria consciência de si: a identidade do "eu" é 

mediatizada pela experiência do outro. Ser homem pressupõe idealizar um 

projecto pessoal de vida, escolhido entre as possibilidades que a circunstância 

oferece. 

Segundo Mascarenhas (2000) todo o sujeito é devir, é pessoa a ser no e 

com o trabalho. Assim, as potencialidades humanas apresentam-se como 

resultantes da própria acção humana no e pelo trabalho. O homem vive e 

trabalha, cria e recria, produzindo cultura e fazendo história. Logo, podemos 

dizer que o trabalho tem ocupado um lugar de destaque na história da nossa 

existência enquanto prática fundamental na garantia e manutenção da vida. 

Segundo Marx (1998, p.70) o processo de trabalho é tido como "condição 

de existência do homem, independente de todas as formas de sociedade, eterna 

necessidade natural de mediação do metabolismo entre o homem e natureza e, 

portanto, da vida humana". O trabalho é visto como uma possibilidade de 

realização humana. 

O sentido da vida exprime-se nas tarefas que, em cada momento, 

compete a cada um de nós realizar: ele tem, portanto, um carácter pessoal e 

dinâmico. Isto significa que a nossa vida depende dos valores que perfilhamos e 

aos quais obedecemos, o que nos obriga a concluir que as orientações ou 
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caminhos que propomos à nossa conduta serão tanto mais diversificados 

quanto mais ampla for a tábua de valores que nos orienta. 

Relativamente às pessoas idosas, e a julgar pelo período vivido, estas 

foram fortemente influenciadas pelos valores do trabalho, objectivando com 

isso, estatuto pessoal, segurança económica e também satisfação pessoal de 

quem sempre foi leal, fiel e cumpridor das suas obrigações (Filho, 1997). Sendo 

o trabalho considerado o tempo mais sério das suas vidas, aparecendo como 

factor organizativo das suas existências (Garcia, 1997), o trabalhador considera-

se um ser honrado, um ser moral por excelência, quando produz (Soares, 1997). 

A "identidade do eu" é construída com base na "identidade de papel". E 

atribuída uma enorme importância ao papel de trabalhador, não só como um 

atributo do eu, mas como definidor do humano por excelência (Jacques e col., 

1999). 

A geração actual de idosos, herdeira de uma tradição cristã, baseou-se 

sempre no valor supremo do trabalho. Este valor deriva do mito adâmico 

(narrativa de Adão e Eva), em que o castigo imposto a estes seres foi a 

mortalidade e, como tal, a necessidade de trabalhar para poder sobreviver 

(Garcia e Pereira, 2001). 

Verificamos um conformismo perante essa forma de vida - viver para o 

trabalho. Os nossos idosos de hoje quase que desconhecem as outras dimensões 

do ser humano, sobretudo as possibilidades pela vivência do tempo de lazer. 

Embora aposentados, ausentes da obrigatoriedade do trabalho, os idosos 

trazem consigo o estigma da educação para o trabalho. O trabalho representa 

um significativo atributo de valor. A geração que agora vive a situação da 

reforma foi educada num quadro de valores onde o trabalho era o fundamento 

da vida. 

Este tempo livre de trabalho poderá provocar um conjunto de 

percepções, de expectativas e de sentimentos capazes de ocasionar uma 

mudança significativa na vida do indivíduo, com inevitáveis reflexos ao nível 

da sua identidade (Fonseca e Paul, 1999). 
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No entanto, a situação da ruptura com o trabalho é considerado mais um 

problema, um drama para os idosos do meio urbano do que para os do meio 

rural, pois neste meio raramente se verifica uma quebra com a sua actividade 

(Garcia, 1999). A saída do mundo do trabalho choca não apenas com a imagem 

de si enquanto indivíduo activo, mas também interfere nas relações sociais 

organizadas em torno do papel de trabalhador (Fonseca e Paul, 1999). 

Muitos dos idosos ao basearem a sua existência em fontes de significado 

como o trabalho e o estatuto social, ao perdê-las passam a viver uma velhice 

insatisfatória. Assim, os idosos do meio rural ao manter o vínculo com o 

trabalho, conservam o seu significado e satisfação pessoal, de extrema 

importância para a sua existência. A sua satisfação com a vida prende-se com a 

sua capacidade funcional e com a sua saúde, bens em progressiva perda (Alves, 

1999; Santiago, 1999). 

Garcia (s/d) refere que na nossa sociedade verificam-se diferenças 

significativas entre a definição de saúde dada por pessoas pertencentes ao meio 

urbano e por pessoas pertencentes ao meio rural. No primeiro caso, as respostas 

situam-se no âmbito da aparência, da imagem exterior, no segundo caso, as 

respostas estão relacionadas com a capacidade produtiva. 

A saúde é uma das variáveis determinantes da satisfação de vida, pois 

permite manter o referencial mais importante das suas vidas, o trabalho. Assim, 

como referem Garcia e Pereira (2001), a saúde é vista como uma categoria 

essencial da nossa existência. Santiago (1999) refere que ser integral significa ser 

saudável, ser são. O surgimento da doença é considerada uma ameaça a pairar 

sobre a sua existência, no sentido em que esta transforma a sua experiência no 

mundo, pois a patologia modifica a relação do sujeito com o meio. Uma pessoa 

cuja integridade física foi atingida terá uma consciência dolorosa das suas 

perturbações, no seu estar no mundo. 

Viver significa assumir a responsabilidade de encontrar a resposta 

correcta para os problemas que a vida coloca e, cumprir as tarefas que ela 

continuamente atribui a cada indivíduo. Essas tarefas e, consequentemente, o 
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significado da vida diferem de um homem para outro, de um momento para 

outro. Assim, é importante que os idosos, na ausência do seu trabalho habitual, 

resistam à marginalização, cumprindo actividades que lhes propiciem 

compromissos, responsabilidades, regularidade, esforço, disciplina, rigor, 

criatividade, convívio social, que lhes permita viver mais tempo e mais felizes. 

Zambrana (1992) refere que muitas obras importantes se têm realizado 

na velhice, tais como as de Cervantes, Goethe, Verdi, Leonardo da Vinci,etc. 

Também, Teixeira de Pascoaes (1988), no seu texto intitulado "A velhice do 

Poeta", diz que só aprendeu a 1er aos 60 anos, embora já escrevesse livros desde 

os 20. Assim, podemos dizer que a velhice pode ser vivida de uma forma mais 

aprazível e frutífera, quando as pessoas expressam a sua utilidade através de 

qualquer actividade, dando sentido ao seu dia-a-dia, realizando-se na sua 

própria vida. 

Categoria Corpo 

Corpo Prisão 

Hoje, damos valor e importância a tudo o que diga respeito ao corpo. No 

entanto, para existir um adequado equilíbrio no indivíduo é necessária a 

coexistência harmónica de um espírito e de um corpo. Só assim, poderá declarar 

a sua identidade como prova significativa da sua individualidade. 

O corpo faz parte da nossa identidade mais profunda, sendo o elemento 

fulcral no projecto de auto-identidade do sujeito, constituindo, segundo Vaz 

(1993), uma dimensão essencial e expressiva do ser do homem. Há uma busca 

incessante na procura da identidade individual onde o corpo germina como 

fonte primordial de revelação desta. O corpo manifesta o eu. Além disso, faz a 

ligação entre o "eu" e o mundo e é, segundo Bento (1991), nele que encontra as 

possibilidades individuais e as exigências exteriores, onde se moldam sensações 

e expressões, sendo, parte substancial da procura de um sentido para a vida e 

para o comportamento no dia-a-dia. 
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As alterações no corpo, verificadas pelos indivíduos, vão reflectir-se na 

sua auto-identidade e na sua relação com os outros. Feathrestone (1991) refere 

que a aparência é cada vez mais vista como um reflexo do self. Qualquer 

indicador de negligência no cuidado com o corpo é sinónimo de desleixo, de 

baixa auto-estima e mesmo decadência moral, sujeito a penalizações nas 

relações do dia-a-dia. Giddens (1994) é um dos defensores da centralidade do 

corpo no projecto de auto-identidade do sujeito, pelo que se perscruta, para 

além de um fenómeno narcisista de culto da aparência corporal, uma 

preocupação bem mais profunda e activa, com a construção e controlo do 

corpo. " O corpo surge como forma privilegiada de apresentação do Eu" (Bento, 

1995, p.204). 

A ênfase na aparência física realça-nos um processo exacerbado na nossa 

sociedade, uma sociedade da imagem, onde o "culto" do corpo ocupa um lugar 

privilegiado. Cada um molda e constrói o corpo à sua vontade, em prol de um 

ideal a que aspira. Através das mais variadas práticas, podemos perseguir um 

corpo jovem, belo, magro e saudável, construir uma imagem corporal que se 

coadune com o que está estipuladamente aceite na sociedade da qual se faz 

parte. 

Actualmente, verifica-se um interesse em melhorar a imagem e preservar 

a juventude que tende a desvanecer-se com o tempo, parecendo a juventude ter 

triunfado sobre a velhice. Como refere Roccheta (1993), o envelhecimento 

coloca-nos face uma realidade adversa, uma realidade que custa aceitar: o peso 

dos anos, a curvatura da coluna, o aumento das rugas no rosto, o debilitar das 

forças, modificam notavelmente as nossas características somáticas e a 

harmonia do nosso corpo. O corpo pode ser, então, menos aceite por nós 

mesmos e menos aceite pelos demais. 

O corpo que envelhece é repudiado devido à sua falta de atracção. Existe 

a tendência para associar a velhice à decadência, à fealdade, o que leva as 

pessoas a detestar envelhecer e, por isso, tentar atrasar o relógio biológico, 
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protelar o mais possível o declínio corporal face ao ideal de uma aparência 

jovem, através de inúmeras práticas. 

No entanto, o envelhecimento e a passagem do tempo não é percebido da 

mesma maneira pelos indivíduos, dependendo da vivência de diferentes 

situações, de acordo com a experiência de vida (Santiago, 1999). Há quem 

consuma uma vida inteiramente concentrado no escoar do tempo, 

obsessivamente apostado em suspender os anos e os meses, em apagar todos os 

traços e corrigir cada vinco. Existem, também, aqueles que vão ficando velhos 

sem se sentirem envelhecer, sem tentar travar o curso do tempo, sem correr à 

sua frente, numa tentativa desesperada de escapar ilesos e sem marcas, como é 

o caso dos idosos do meio rural. Neste meio, não se verifica a tentativa de 

eliminar as marcas da passagem do tempo impressas no corpo. 

Nas sociedades tradicionais e rurais não se verifica uma preocupação 

com a beleza corporal (Bernard, 1981). A importância do corpo reflecte-se nos 

actos existenciais onde o corpo é representativo da vida, é uma componente 

estrutural do processo de trabalho (Costa, 1992). O corpo é o fim do trabalho; 

como físico, não é muito importante (Garcia, 1997). 

Os idosos do meio rural construíram a sua identidade baseada no 

trabalho, valorizando a força e a saúde, agora em declínio. No entanto, nem 

sempre o espírito segue o mesmo percurso que o corpo. Podemos verificar uma 

incompatibilidade, um descompasso entre o envelhecimento do corpo e o 

envelhecimento do espírito. Como referia Miguel Torga (1993, p.103) " a alma 

tem um território que não coincide com o corpo". Nem sempre a nossa 

identidade se coaduna com a forma actual do corpo (Entralgo, 1996). 

Segundo Garcia (1999) estamos perante um duplo ser: aquilo que se é 

agora e aquilo que se foi então. Também este ser não se reconhece quando se 

tenta rever numa fotografia antiga. Alves (1999) considera que o corpo prisão se 

manifesta no confronto com uma fotografia ou com o espelho, suscitando 

reacções de espanto e surpresa. Belmont (1997) refere que é muitas vezes do 

exterior que vem a revelação da nossa idade, revelação essa que pode provocar 
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traumas mais ou menos graves: surpresa, escândalo, depressão. Apesar de os 

indivíduos estarem conscientes do processo degenerativo em que se encontram, 

do corpo envelhecido, não se sentem como tal. Vergílio Ferreira (1969) afirma a 

este propósito "o envelhecimento do meu corpo é o espelho que me ensina ou a 

minha imagem nos outros, ou a objectivação que promovo quando o observo 

do exterior" (p.257). 

No entanto, por mais rugas que disfarcem e os anos que tirem, o tempo 

cava sempre as suas marcas. Deixa vestígios, como nas paredes das casas que 

habitámos e na memória de tudo o que vivemos. É através das dores, limitações 

funcionais, doenças que assumimos a nossa finitude. Como refere Jana (1995) 

ser jovem é ser imortal, é não ter experimentado no próprio corpo o anúncio da 

morte. 

O homem enquanto organismo vivo está sujeito ao tempo e não lhe 

consegue escapar ileso. Cabe ao idoso dar um outro sentido à vida, evitando o 

"dramatismo" da velhice. 
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5 - ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

Categoria Sociedade 

Mudança na Sociedade 

A mudança na sociedade está bem patente na consciência dos mais 

velhos. É notório o confronto entre sociedades e tempos diferentes, quando se 

utilizam expressões do tipo: "No meu tempo", "Antigamente", "Hoje", 

"Agora". 

Confirma-se esta alteração quando os mais velhos dizem que "o mundo 

está de cabeça para baixo", que "o mundo mudou muito, como do dia para a 

noite", que "as pessoas são diferentes", que "o povo está diferente" e mesmo 

quando constatam alterações no relacionamento entre as pessoas, justificadas 

pelo "ambiente" ser outro: 

« O mundo mudou muito, como do dia para a noite. No meu tempo, não se via 

um rapaz abraçado a uma rapariga, aos beijos. Agora, vê-se em todo o lado. Era a gente 

criada naquele ambiente, agora é outra coisa. Os novos não têm tanto respeito, são mais 

descarados», (ent.4) 

A oposição entre passado e presente - melhor, entre "antigamente" e 

"hoje", para referir palavras que utilizam os idosos - constitui um eixo 

temporal de grande importância. Estes conceitos temporais estão relacionados 

com a sua experiência, pois articulam-se com o tempo da própria vida -

"antigamente" pretende ser (em parte) o tempo da sua juventude, "hoje" o da 

velhice, evidenciando as categorizações "Antigamente" e "Hoje" ou "Agora", 

vivências diferentes que mostram como a percepção do passado depende da 

sua relação com o presente. 

Sobral (1995) considera que a temporalidade abstracta da cronologia, está 

de um modo geral ausente, pois não houve escola, meios de comunicação e 
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necessidades da vida prática (centrada outrora no trabalho agrícola, variável 

consoante as estações) que levassem à sua utilização. 

«Naquele tempo não havia instrução. Quase ninguém sabia 1er. Não haviam 

escolas como há agora. Era só a primária», (ent.21) 

«Antes as pessoas eram mais atrasadas, não sabiam 1er. Agora, há mais 

civilização, mais formação».(ent.5) 

« Os pais punham os filhos a servir, pois não tinham que lhes dar de comer. 

Trabalhava-se mais na agricultura, agora não querem a terra, não estão 

habituados».(ent.5) «Antigamente não haviam possibilidades para se estudar. Tinha que 

ajudar o meu pai no trabalho, tinha de ir com o gado para o monte», (ent.15) 

« Eram pessoas mais simples, não eram estudadas. Quase ninguém sabia 1er. Era 

quase tudo analfabeto, la à escola quem queria, não era obrigatório. Os filhos iam 

trabalhar com os pais, iam atrás do gado. Os pais não eram obrigados a mandar os filhos 

para a escola».(ent.22) 

Pela análise das frases acima transcritas nota-se o reforço da dicotomia 

entre o "antigamente" e o "hoje" valorizando o conhecimento, o "estudo" do 

"hoje", em oposição ao "antigamente" em que as pessoas eram mais atrasadas, 

não sabiam 1er, havia menos civilização, menos formação, pois além de não 

haver a obrigatoriedade dos pais mandarem os filhos para a escola, as crianças 

eram fundamentais nos trabalhos do campo e na condução do gado para o 

monte. Uma das entrevistadas referia-se à realidade acima analisada da 

seguinte forma: « Antes, educava-se uma pessoa numa aldeia. Era alguma coisa? 

Agora, tudo tem muito estudo» (ent.3) 

Outro aspecto posto em destaque, nos depoimentos recolhidos, reporta-

se à diminuição acentuada da natalidade, que os mais velhos foram observando 

através dos tempos. 

«Agora, os filhos têm "mingado" muito. Antes eram 7,8,,10,,12 filhos. Agora são 

2,1».(ent.5) 
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«Agora não existe grande canalha, 1,2. Eu era pobre e tive 6 filhos. Sabe Deus 

como os criei. Fiz muitas vezes fraldas das costas das camisas. Hoje há farrapos por toda 

aparte».(ent.6) 

« Antigamente haviam famílias grandes e tudo vivia. Agora só querem um e 

vivem pior que antigamente. Antigamente havia menos fartura mas mais respeito. Em 

todas as famílias se rezava o terço. Agora a reza éa televisão», (ent.,19) 

Por outro lado a sobrevivência dos recém-nascidos era dificultada pelas 

más condições em que se verificavam os nascimentos, sendo frequente a morte 

de uma parte considerável das crianças. 
« A minha mãe teve 14 filhos. 7 morreram» (ent.3) 

Esta mortalidade involuntária, sobretudo no momento do parto e ao 

longo do primeiro ano de vida, permitia, mesmo assim, um elevado número de 

filhos. Com o decorrer dos anos e com a passagem da família alargada para a 

família nuclear, as crianças passam a ser em menor número, criando laços de 

afectividade muito mais fortes com os seus progenitores. Passam a ter uma 

educação mais cuidada, melhores condições de vida. 

No entanto e apesar de todas as dificuldades já referidas, os idosos 

defendem que no seu tempo havia mais saúde, mais energia que agora. 

«Antes a gente era mais valente, tinha-se mais saúde do que agora».(ent.24) 

Reforçam mesmo que na idade adulta, antigamente, eram mais fortes, 

mais valentes, mais trabalhadores. 

« Hoje, os homens não são aqueles homens "encalados" como os de antigamente. 

Antigamente eram homens que aguentavam a trabalhar todo o dia e para o outro dia e 

outro. Agora, se mandasse fazer a um destes novos um trabalho de um dia, tinham que 

estar 8 dias deitados que não se endireitavam» (ent.5) 

« A gente não era tão doente como agora, agora anda tudo doente. Não sei se é 

das comidas e dos produtos que lhes deitam! » (ent.15) 

«Tinha a gente mais saúde do que agora».(ent.23) 

A nostalgia do passado estará relacionada com mudança que leva 

progressivamente ao enfraquecimento e à modificação de certas realidades 
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sociais: o mundo agrícola, a família, as relações entre os géneros e gerações, etc. 

(Sobral, 1995). 

No sector agrícola, verificaram-se transformações, nomeadamente, a 

mecanização da agricultura, tornando a vida mais fácil e de menor esforço: 

« Antes, não haviam máquinas. »(ent.5); « Em tempos, ajudávamo-nos uns aos 

outros. Hoje, não. Cada um para si. Em tempos não havia enfardadeiras, tractores. Eram 

os homens a segar os fenos, as vacas a carregar», (ent.4) «Antes trabalhava-se muito 

mais. Era tudo a poder da sachola, agora é tudo com tractores. Trabalha-se muito 

menos».(ent.6); «Até ali era mais duro, mais árduo. Agora mecanizaram é mais fácil. 

Antes trabalhava-se muito e nunca se cansava» (ent.7); «Era uma vida de muito 

sacrifício, cheia de trabalho. Não haviam máquinas como agora, era tudo ao braço do 

homem e da mulher que se fazia o trabalho» (ent.12); « Agora já se trabalha com mais 

facilidade, com as máquinas» (ent.19). 

Quando se interrogam as pessoas mais velhas sobre o seu passado, 

ouvem-se descrições minuciosas dos tempos de outrora, mas que até certo 

ponto constituem quase uma única memória, verificando-se uma narração em 

que aparecem como pano de fundo os tempos difíceis do "antigamente". 

«No meu tempo passava-se muita fome, muita miséria. Trabalhava-se muito, 

vivia-se mal, comida pouca...».(ent. 11); «Antigamente não era como agora. Havia fome, 

não havia roupa para vestir. Sabe Deus como a gente se via para criar um filho. Antes 

era um tempo muito ruim» (ent.19); «Antes havia muita fome. Às vezes a minha mãe 

queria pôr o pote ao lume e não tinha com o quê. Não tínhamos que comer. Agora 

fartura há muita. Se apanhássemos antes o que estragámos agora, isso é que era 

vidai».(ent.17); « Havia mais miséria, mais fome. Não tínhamos dinheiro como 

agora».(ent.5) 

Os tempos eram, realmente, de fome e escassez de tudo. De comer, de 

vestir, de calçar,... Mas, antigamente, era também o tempo de uma maior 

amizade entre todos, de maior solidariedade, era a época em que os campos 

estavam cheios de gente e o trabalho era acompanhado por canções. Perante a 
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impossibilidade de voltar a ter aquilo que já perderam, exprimem-se da 

seguinte maneira: 

« As pessoas são diferentes. Antes eram pobres mas alegres. Antes era uma 

miséria. Agora, o pessoal anda triste e têm dinheiro, boas coisas, boas casas e não 

trabalha nem metade do que se trabalhava antes. Agora parece que vejo tristeza nas 

pessoas, desconfiam umas das outras. Não há satisfação com as pessoas como havia 

antes».(ent.5) 
«Antes havia mais honestidade e mais sinceridade. Havia respeito, até na família, 

havia muito mais do que há agora».(ent.7) 

« Agora as pessoas são mais traiçoeiras. Falam uns dos outros e sempre a "cortar 

na casaca". Um acha que é rico, o outro acha que tem mais dinheiro, o outro acha que 

tem uma casa boa. Um quer ter sempre mais do que outro. Antigamente não havia 

nada».(ent.8) 

« Agora a gente é mais ruim. Antigamente ajudavam-se uns aos outros pelo 

caldo. O que ficasse para trás, todos iam ajudar de graça. Antigamente a gente era mais 

dada do que agora. Ajudavam-se uns aos outros e vivia-se mal, com fome. Antes as 

pessoas davam-se muito melhor » (ent.ll). 

«As pessoas eram mais simples do que agora. Agora estão mais cheias de 

maldade. Antigamente precisavam uns dos outros para fazer os trabalhos».(ent.ll) 

«Agora as pessoas são mais maliciosas. Antes eram mais sãs.(ent.22) 

« Hoje as pessoas são mais egoístas, mais invejosas. O amor acabou. Já não há 

amor por ninguém. Antes havia mais. As pessoas eram mais carinhosas, ajudavam-se 

umas às outras».(ent.15) 

Notam-se em todos estes depoimentos que os idosos vêem as pessoas de 

agora com uma maior desconfiança, pois consideram-nas invejosas, egoístas, 

traiçoeiras, pouco carinhosas e sobretudo pouco solidárias. Embora reconheçam 

que a vida agora é melhor, que já não há fome, que todos andam calçados, que 
há pensões de reforma, 

«Antigamente só haviam casas velhas, agora é tudo bom e novo. Não havia tanto 

dinheiro como agora. Bebia-se uma pinga de vinho ao Domingo. Agora não falta 

vinho», (ent..18) 
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« Eu estreei os meus primeiros sapatos quando tinha 20 anos. Andávamos 

descalços com as vacas. Agora não faltam sapatos» (ent.25) 

« O mundo mudou de cabeça para baixo. Estamos melhor porque nos dão 

qualquer coisa para enganar o corpo. Antes ninguém dava nada a ninguém. Não 

haviam reformas, também não se descontava. O velho estava em casa do pai e estava 

tudo bem», (ent.2.); « Era um tempo mais ruim do que agora» (ent.5); 

também defendem que hoje se "estraga", que não se trabalha como 

antigamente, que não há a alegria do passado: 

«Antigamente quando eu criei os meus filhos, muitas vezes queria lhes dar de 

comer e não havia. Agora um filho é criado com a maior riqueza do mundo. Ainda passa 

melhor hoje um pobrezinho do que antes um rico. Antes passava-se fome, hoje é só 

estragar. Trabalhávamos muito e comíamos pouco. Fazíamos o nosso trabalho e depois 

íamos ajudar os vizinhos de graça. Hoje de graça não mudam uma palha dali para 

aqui».(ent.l3) 
« Agora estraga-se mais do que se come, há mais fartura», (ent.15) 

«O lavrador vive mal, mas não vive tão atrapalhado como antigamente. 

Antigamente havia muita fome, agarrávamo-nos a qualquer coisa. Agora estraga-se 

muito. Já não se quer qualquer coisa» (ent.8). 
«Era um tempo mais alegre. Trabalhava-se mais do que agora mas era muito 

alegre».(ent.6) 

« Antes trabalhava-se muito mais, o dobro, mais! Antes era de sol a sol. Hoje, 

nem metade do tempo trabalham e cansados» (ent.5). 

«Antes a mocidade era mais alegre. Todos os dias à noite, em qualquer bairro 

havia uma cantoria para a mocidade se divertir» (ent.2). 

A mudança verifica-se na contraposição entre um passado de escassez 

"material", mas rico em termos de relacionamento humano, de entendimento e 

coesão, e um presente de maior abundância, mas de perda de qualidade na 

vivência social (Sobral, 1995). 

Também se verifica na família um diluir dos laços que unem todos os 

membros, com uma perda do convívio, do respeito, da amizade, do amor: 
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« Antigamente nós éramos muitos filhos à volta da lareira, à roda do pai e da 

mãe. Agora, não. Já de pequeninos vão para a creche, já se separam dos pais. Já não há 

aquela amizade verdadeira entre o filho e o pai. Antes, nós éramos criadinhos com os 

pais, convivíamos mais com os pais. Agora não. É muito diferente...».(ent.l2) 

« Antigamente, havia mais convívio do que há agora. Agora não há reunião na 

família».(ent.3) 

O família tradicional, alargada, onde avós, pais, filhos e netos se 

congregavam na mesma casa, alterou-se devido a factores sociais e 

migracionais. As pessoas jovens afastam-se dos meios rurais, tendem a ir para 

as cidades em busca de melhores condições de vida, ficando nos meios rurais os 

mais velhos que subsistem numa solidão que aceitam pela melhoria da vida dos 

seus (Costa, 1999). 

« Agora as pessoas mais velhas vivem mais sozinhas. Antes não se os deixava 

sós. Agora os filhos vão para longe, têm os seus trabalhos e não estão para aturar os 

velhos. Por acaso na nossa terra os pais dos pobres são mais bem estimados do que os 

mais bem governados», (ent.,2) 
«Antes tinham mais consideração pelos pais do que agora. Agora vão embora, 

deixam os pais».(ent.11) 

« Agora os filhos não têm vagar para nos aturar. Têm a vida deles, o emprego 

deles, não podem. É por isso que o Governo tem feito essas casas da Terceira Idade. 

Agora os filhos não podem aturar o pai e a mãe. Mas há casas para os velhos e estão lá 

bem. Eu não condeno os filhos, têm a vida deles. Estragar a vida deles à conta de uma 

pessoa que dura pouco? ».(ent.5) 

O êxodo da mão-de-obra jovem dos meios rurais para os meios urbanos, 

na tentativa de encontrar melhores condições de vida, provocou uma 

desertificação e destruição da família patriarcal (Mederos&Puente, 1996). 

Também, as famílias tradicionais hiper-estruturadas estão a dar lugar a 

famílias estruturalmente mais flexíveis. O modelo de família tradicional, de 

carácter autoritário tem dado origem a novos modelos de família, de tipo 

nuclear, onde predomina uma lógica de relacionamento mais democratizado, a 
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par da importante perda de algumas antigas funções de socialização, próprios 

dos modelos de família tradicional (Pais, 1998). 

«Antes tratavam melhor os velhos do que agora. Eram mais educados. Havia 

mais disciplina do que agora. Chamavam por você ao pai, à mãe, aos mais velhos» 

(ent.5). 

« Agora os velhos vão para os lares. Não há um cantinho em casa dos filhos. 

Antes havia e o melhor lugar era para o mais velho. Agora, o lugar mais desgraçado é 

para o velho. Antes dava-se mais valor ao velho».(ent.3) 

«Antes os filhos respeitavam mais os pais do que agora. Ainda guardam respeito 

aos mais velhos, mas se lhes dissermos alguma coisa, dizem que isso era no nosso tempo, 

não ligam».(ent.4) 

Nas sociedades tradicionais a família funcionava como uma unidade 

produtiva em que as ocupações se transmitiam de geração em geração, estando, 

muitas vezes, a posição social dos vindouros sobredeterminada pela família de 

origem. Com o aumento da esperança de vida e a diminuição da natalidade 

alteraram-se as relações intergeracionais (Pais, 1998). 

«Antes eram os mais velhos que marcavam serviço para o dia seguinte. Havia 

muita consideração pelos mais velhos» (ent.ll). 

«Antigamente havia muito carinho pelos pais, como não tinham maneira de 

ganhar dinheiro e tinham fome, os pais trabalhavam e tinham pão para lhes dar. Assim, 

estavam mais ligados, juntavam-se aos pais. Agora não precisam, espetam com os pais 

no lar».(ent.l4) 

«Antes os filhos ficavam com os pais porque não tinham para onde ir. Os pais 

davam muito aos filhos, havia muita pobreza e os filhos precisavam dos pais. Agora não 

precisam que os pais lhes dêem nada, não se interessam por eles».(ent.l) 

«Antes os mais novos eram mais amigos dos mais velhos. Agora não 

precisam ». (en t. 3) 

Antigamente a casa e a terra constituíam uma parte fundamental da 

memória e identidade da família, sendo os depósitos da sua recordação, as 

130 



Análise das Entrevistas 

fontes da sua posição social (Sobral, 1995). Agora, já não se verifica: «Já ninguém 

faz caso do lar onde foi criado, onde viveu.» (ent.8). 

Os mais velhos acusam os jovens de serem alérgicos ao trabalho, 

preguiçosos, não estando dispostos a sacrifícios, hedonistas, individualistas e 

egoístas, que se preocupam apenas em gozar a vida, à aproveitar os seus lados 

bons, não se integrando na vida comunitária (Pais, 1998), como se verifica nas 

seguintes expressões: 

« As pessoas são diferentes. A mocidade, agora, tem muita preguiça, não lhes 

agrada o trabalho. Antes a mocidade era mais alegre ».(ent.2) 

« Agora a gente é mais fidalga. O luxo agora também é muito. A mocidade agora 

não quer trabalhar. O trabalho da lavoura faz calos. Antigamente trabalhava mais uma 

pessoa do que agora 3 ou 4. Também se ajudavam uns aos outros».(ent.8) 

« Agora quanto mais têm mais querem ter. Antigamente não haviam tantas 

vaidades como agora», (ent.ll) 

«Antes a juventude era mais unida, muito amigos uns dos outros. Ajudavam-se 

uns aos outros. Agora não, cada um que o tem que ofaça».(ent.l9) 

Lipovetsky (1994) refere que a partir de meados do século passado, teve 

lugar uma nova disposição social dos valores morais, não constituindo o culto 

do dever o vector principal do nosso século, mas o bem-estar, o projecto de 

felicidade e uma moral individualista indolor. 

Verifica-se, também, uma proliferação, entre os jovens, de valores 

hedonistas, procurando uma socialização através do consumo, com uma atitude 

de desvalorização da poupança. 

« O povo, agora, está diferente. Não é poupado como antigamente. Também não 

havia dinheiro. Agora não sei donde vem tanto dinheiro, sem trabalharem, a andarem 

sempre na borga. Ainda hoje trabalha mais quem tem alguma coisa do que o que não tem 

nada. Só pensam no dia de hoje, comer, beber e boa vida. Em tempos gostávamos de 

comprar, de fazer pela vida. Hoje, não ligam nada, só passeiam, só querem bons carros ». 

(ent.4) 
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« Antes não gastavam tanto como agora. O pouco que tinham guardavam. 

Agora gastam. Antes, também não havia em que gastar como agora. Agora há mais 

dinheiro e em que gastar. Já se vêem os pequenos com notas de cinco mil. O dinheiro 

existe. Lembro-me quando tinha 16 anos fui a uma festa descalço. O mundo melhorou 

muito»(ent.5) 

De facto, os mais velhos confrontam-se com a mudança na sociedade, 

quer lembrando, quer evocando o passado, quer lamentando aquilo que 

perderam e não poderão resgatar. 

Verifica-se, em certos aspectos uma nostalgia do passado, uma saudade 

do seu tempo de juventude, de uma sociedade em que as relações humanas e 

sociais assentavam na família e no costume, as hierarquias eram informais e 

atávicas, a subsistência era o critério de organização da vida económica e a 

religião dominava a cultura (Barreto, 1995). 

Mas, segundo o autor acima citado, esta sociedade rural, praticamente 

não existe, pois considera que as diferenças existentes entre a sociedade rural e 

urbana são essencialmente sociais e económicas, estando as barreiras espaciais e 

institucionais reduzidas. 

Com a mudança da sociedade, também se verifica uma mudança de 

valores. Valores tidos como fundamentais pelas gerações anteriores não o são 

para as actuais, o que provoca uma barreira ideológica entre as gerações de 

avós, pais, filhos e netos. Os valores de outrora preconizavam o trabalho, o 

esforço, a poupança, a segurança, a verdade absoluta, a certeza, a ética, a 

educação autoritária. Actualmente o culto do desejo e da sua realização 

imediata passam a ocupar um lugar cimeiro. Cada vez mais se cultiva o 

efémero, o transitório, o relativo, o individualismo, o hedonismo, o 

consumismo em detrimento do estável, do duradoiro,.... 
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Imagem social dos mais velhos 

No meio rural, os idosos consideram-se pessoas respeitadas e 

acarinhadas pelos mais novos. No entanto, apercebem-se que o seu papel social 

se foi diluindo através do tempo, sendo-lhes dada uma menor importância, um 

menor valor, não sendo o seu conselho tão bem recebido como antigamente. 

« Os novos tratam bem as pessoas mais velhas. Não faltam ao respeito a 

ninguém. Nunca me trataram mal, são todos meus amigos».(ent,,2) 

«A mocidade respeita as pessoas mais velhas, nunca vi maltratar ninguém. 

Tratam com muito amor e carinho as pessoas mais velhas».(ent.12) 

« Antes dava-se mais valor ao velho» (ent.3) 

«Os mais novos respeitam os mais velhos. Os novos são todos meus amigos. Não 

tratam mal as pessoas. Já não olham tanto para o conselho dos mais velhos, não 

precisam, o ambiente é outro».(ent.13) 

« Antes havia mais respeito, o conselho do mais velho era mais bem aceite. Agora 

entra-lhes por um ouvido e sai-lhes por outro. Julgam que sabem tudo e ao fim e ao cabo 

não sabem nada. Os ditados antigos eram muito importantes e ficavam na cabeça da 

gente e a gente ia contando para ficarem na cabeça de alguns ».(ent.7) 

Brito (1994) assevera que o velho, transmissor do saber, mestre nos 

diferentes ofícios, sábio, desaparece ou é inútil para a nossa sociedade, pois as 

novas tecnologias, o abrir de fronteiras do conhecimento levam à destruição do 

velho conceito de "sabedoria". 

Garcia (1999) considera que, para as novas gerações, o conhecimento 

acumulado, ao longo de inúmeras gerações, não parece ter outro valor que não 

o folclórico. 

No meio rural, este velho não "desapareceu", mas os seus conhecimentos 

não são importantes para as novas gerações que "fogem" dos meios rurais em 

busca de melhores condições de vida. A sua experiência era importante no 

tempo em que viviam da agricultura, em que os filhos seguiam a mesma 

ocupação dos pais. 
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«Antes os pais ensinavam aos filhos a sua ocupação. Os filhos aprendiam pela 

vista. Agora, não. Os filhos vão-se embora, emigram. A terra não dá nada» (ent.7). 

Nas sociedades agrícolas, os mais velhos eram respeitados e admirados 

pelos mais novos a quem ensinavam os seus ofícios e transmitiam a sua 

experiência e sabedoria (Cabrillo & Cachafeiro, 1990). 

« Antes, os velhos é que sabiam. Quando queriam um conselho iam perguntar a 

um velho, porque o velho tinha experiência de anos. Agora nenhum destes novos vai aos 

conselhos dos mais velhos que estão a passar de moda».(ent.5) 

O velho era considerado um sábio que se consultava para os problemas 

difíceis, era admirado e respeitado pelos poderes e conhecimentos ocultos que 

lhe atribuíam (Bize e Vallier, 1985). A sua longa experiência é, no entanto, 

ultrapassada pelos novos conhecimentos dos jovens, deixando, assim, o idoso 

de ser a salvaguarda da tradição. 

« Agora os novos sabem mais que os velhos. Mas, os velhos ainda têm valor, 

palavras que ainda sabemos têm muito valor».(ent.ll) 

«Agora os novos guiam-se mais pela cabeça deles do que antigamente».(ent.ll) 

«Se lhes dizemos alguma coisa dizem que isso era antigamente, que não sabemos 

nada».(ent.9) 

«Nós éramos garotinhas e íamos para perto das pessoas de mais idade. Nós 

gostávamos deles, davam bons conselhos e nós estávamos com toda a atenção a ouvi-los. 

Era outra educação que não é agora. Agora não querem ouvir os mais velhos. Se e gente 

diz alguma coisa dizem que isso agora não se usa, isso era no seu tempo. Os novos têm o 

seu valor, mas os velhos também o têm».(ent.ll) 

Antigamente, os jovens escutavam as (his)estórias contadas pelos mais 

velhos com um grande interesse e atenção, admirando-os pelos seus 

conhecimentos, pela sua sabedoria e pela experiência adquirida (Soares, 1999). 

Agora, o tempo é outro, como eles dizem: « Já não olham tanto para o conselho dos 

mais velhos, não precisam, o ambiente é outro».(ent.l3);« Agora, o velho não sabe nada. 

O velho está tolo. Porque eles pensam que sabem mais do que os velhos. O tempo é 
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outro, mudou, a formação é outra, o velho está ultrapassado».(ent.5); « Era outra 

educação que não é agora».(ent.12) 

O conhecimento acumulado ao longo dos tempos foi sendo relegado 

para um segundo plano e tudo o que o idoso sabe é considerado irrelevante e 

com pouco significado, dado que actualmente, apenas se considera como 

verdadeiro, indiscutível, o último conhecimento alcançado pelos cientistas. 

Apesar dos idosos entrevistados demonstrarem perceber que os mais 

novos os consideram retrógrados, "fechados" à inovação e à mudança, com um 

declínio psicológico - "o velho não sabe nada; o velho está ultrapassado; o 

velho está tolo; isso era no seu tempo; isso já não se usa" - não se encontram 

ligados ao espectro da ausência de produtividade, pois mesmo quando 

reformados continuam a ter uma vida relativamente activa, ligada à agricultura 

de subsistência e à pecuária. 

Através dos depoimentos recolhidos, verifica-se que os mais velhos se 

apercebem das representações sociais que deles fazemos, não se identificando, 

no entanto, com elas - Os novos têm o seu valor, mas os velhos também o 

têm».(ent.l2);«... os velhos ainda têm valor, palavras que ainda sabemos têm muito 

valor», (ent.ll) 
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Categoria Projecto do Ser 

Capacidade Produtiva versus Capacidade Funcional/Saúde 

O projecto de ser das pessoas idosas do meio rural está relacionado com 

o trabalho, pois, ao longo de muitos anos o trabalho produtivo foi considerado 

como o tempo mais sério das suas vidas, aparecendo como o factor organizativo 

das suas existências (Garcia, 1997). Integrando na identidade do eu o termo 

"produtivo", o idoso deseja ter mais saúde e mais força para poder manter o 

vínculo com o trabalho de maneira a resistir à exclusão e marginalização, sendo, 

assim, valorizado e reconhecido socialmente (Jacques e col., 1999). 

No imaginário das gerações mais velhas, o trabalho irrompe mais como 

um dever/obrigação - representação social que parece ser uma manifestação 

residual do trabalho como castigo vinculado ao pecado original; ou como 

categoria de obrigação moral («quem não trabalha não come») (Pais, 1998). O 

trabalhador sente-se útil e é considerado um ser honrado, um ser moral por 

excelência porque produz, enquanto que os que não trabalham são parasitas 

que se apropriam do seu esforço (Soares, 1997). 

O adágio popular "quem não trabuca não manduca" explicita bem a 

importância do trabalho nas suas vidas. 

« Ainda hoje me levantei às 5 da manhã e, quase todos os dias. Tem que ser para 

manter o corpo».(ent.7) 

Os idosos entrevistados consideram que uma das maiores virtudes do 

homem é ser trabalhador. Mas, essa virtude só poderá ser mantida enquanto 

tiverem forças e saúde para trabalhar. Assim, almejam ser novos, ter a saúde e 

as forças que já tiveram para poderem trabalhar, carregar, produzir, como se 

pode ver nas seguintes expressões: 

« Em novo era mais forte, era mais homem » (ent.5). Através deste 

depoimento e, apesar de o indivíduo já ter sentido ao longo da sua vida certas 

limitações, certas debilidades biológicas, considerava-se mais homem, quando 

sentia que a sua força, o seu físico eram os motores fundamentais da sua 
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qualidade de vida. Com a velhice, reconhece, com grande dignidade, que é 

menos homem, tomando consciência que o seu horizonte actual, relativamente 

à sua força, à sua pujança, está muito aquém do que era em novo. 

«Queria ser novo, ter 20 anos. Quando era mais novo trabalhava mais. Podia 

trabalhar. Agora, trabalho menos. Faltam-me as forças. Mas ainda trabalho mais do que 

devia trabalhar. Não trabalho tanto como antigamente, mas se tivesse mais forças 

trabalhava mais. Assim, as pernas não ajudam, o coração está fraco. A saúde é pouca. » 

(ent.8) 

« Eu gostava de ter 18 anos. Agora não tenho tanto sangue. Antigamente, 

trabalhava, pulava, fazia coisas e agora nada» (ent.ll) 

«Na minha vida gostava de ter mais saúde. Não a tenho. Tomo estes 

comprimidos todos para o coração. A saúde é que eu precisava», (ent.5) 

« Gostava de ter mais saúde e mais forças para trabalhar. Custa-me ver as coisas 

por fazer» (ent A) 

« Já não tenho as mesmas forças. Quero trabalhar e não posso. Quando era mais 

nova trabalhava mais. Ai, se eu tivesse a "fortidão" de antigamente! Se eu tivesse mais 

forças, não ficava parada, trabalhava mais ». (ent. 9) 

« Gostava de ter mais saúde. Eu só peço o tanto de cada dia. Deus tem me dado. 

Na saúde é que sou fraca e o meu marido», (ent.12) 

« Eu gostava de ter saúde nas pernas e na coluna. O meu regalo era ter força 

para trabalhar» (ent.16) 

«Se eu tivesse mais saúde e mais força trabalhava ainda mais terras. Assim, 

trabalho pouco» (ent.14). 

« Eu gostava de trabalhar, eu alombava muitos molhos às costas. Agora, não. 

Quero deitar um molho de erva a uma vaca e não posso. Vejo-me "desapessoada"» 

(ent.16) 

É bem evidente que, para a entrevistada, o deixar de ser pessoa, o ver-se 

"desapessoada", é reconhecer que a sua realidade biológica é diferente, que se 

alterou, que já não tem a força, a vitalidade de outrora, pois a sua "pessoa 

física" já não responde ao gosto pelo trabalho que, era para ela, o "papel" que 

melhor desempenhava na sociedade. Considerando o corpo como a encarnação 
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da sua pessoa moral e, reconhecendo o papel do trabalho tão eminente, não o 

consegue distinguir dela própria, renunciando, assim, a ser pessoa, quase 

abdicando de si própria, tornando-se como que uma coisa. Ela, no "teatro" da 

sua vida, levanta a máscara, não consegue ser hipócrita, reconhece a fraqueza 

da sua "pessoa", que outrora, terá desempenhado um "papel" bem diferente. 

Podemos, assim, verificar que o referencial mais importante da vida 

destes idosos é o trabalho. Mas, para o poderem realizar precisam de ter saúde, 

de ter forças que começam a faltar à medida que a idade avança. Os mais velhos 

aceitam, embora resignados, a falta de saúde e de forças - "A saúde vai e não 

volta, a mocidade vai e não volta. Tudo com o tempo acaba"; "Também como é que eu 

vou ter as forças que tinha quando tinha 20 anos, com os anos em cima da cabeça? Os 

anos pesam"; "Mas quem andou não tem para andar"; "Uma pessoa com 77 anos o que 

é que espera?" 

Contudo, o conformismo não é total pois emerge uma vontade de não se 

renderem, desafiando o próprio corpo quando vão trabalhar e não podem -

"Quero trabalhar e não posso"; "Ainda trabalho mais do que devia trabalhar"; "Ainda 

faço algumas coisas que não havia de fazer"; "Eu não posso fazer esforços, mas eu tenho 

esta genica, não posso estar quieta, ainda trabalho um bocadinho nas batatas" -

verificando-se uma resistência, uma luta contra a exclusão, a marginalização, a 

incapacidade de que são alvos, mantendo-se afastados do espectro da 

improdutividade, da preguiça, do ócio que tanto os repudia e desagrada. 

Sabendo que o trabalho é uma actividade que exige esforço físico, a 

existência de saúde é fundamental para a sua realização, sobretudo para os 

idosos entrevistados que pertencem ao meio rural. A sua satisfação com a vida 

prende-se com a sua capacidade funcional e com a sua saúde. Ter saúde e força 

é fundamental nas suas vidas. 

Nos idosos entrevistados, a falta de saúde ameaça a capacidade para 

trabalhar. Verifica-se na expressão da doença, a consciência aguda dela, a crise e 

o sofrimento interior, a reacção do espírito forte, de uma grande força de 
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vontade contra a decadência do corpo, contra a falta de forças, contra a 

"inércia", contra a improdutividade. 

« A minha saúde vai mal, sofro da espinha, não posso fazer esforços. Mas eu 

tenho esta genica, não posso estar quieta. Ainda trabalho um bocadinho nas batatas » 

(ent.U) 

« Eu sempre trabalhei muito, até me chamavam o escaravelho. Agora não posso, 

estou aleijado da coluna. Só levo as vacas ao monte e ando com as ovelhas. Se eu 

pudesse, não tinha medo ao trabalho, sabia por onde começar e acabar » (ent.15) 

« Tenho pena de ser velho e doente. Se me apanhasse com 30 anos, já não digo 

menos e, com saúde, Ai Domingos! Era um velho rijo. Se eu pudesse fazia muita coisa. 

Eu gostava da agricultura porque fui criado na lavoura. Gostava de trabalhar. 

Preguiçoso não era. Tenho pena de não poder. O meu regalo era lidar, trabalhar. Ainda 

faço algumas coisas que não havia de fazer ». (ent.5) 

Se a saúde física não é, por si só, condição de felicidade, a sua ausência 

provoca sofrimento e quebra no bem-estar, através de interacções complexas 

com outros factores da qualidade de vida (Paul e Fonseca, 1999). 

«Antes eu só pensava em dançar e cantar. Se eu tivesse saúde ainda cantava e 

dançava. Eu era muito alegre. Mas, a saúde vai e não volta, a mocidade vai e não volta. 

Tudo com o tempo acaba» (ent.3) 

« A doença foi grande, a medicação muita. Foi tudo a jeito de mudar. Chegar a 

velho é uma coisa, mas o problema da doença... Tive dois enfartes. Eu gostava da borga. 

Era pobre, mas alegre. Gostava dos meus amigos, da minha sociedade, dos meus 

copinhos».(ent.5) 

«Tenho 69 anos, já são muitos e uma vida escrava toda a vida. Sou um homem 

que nunca teve boa vida. Tenho agora, mas a doença. Mais valia que não tivesse. Desde 

os meus 8 anos que vivo sempre à minha custa, muito trabalho. E se tivesse saúde ainda 

trabalhava, não estava aqui paralisado. Ainda gostava das raparigas e tudo. Se eu 

tivesse saúde, mesmo com a idade que tenho, ainda fazia muita borga. Gostava da borga, 

das pessoas amigas, gostava de me divertir com as pessoas amigas, do convívio. Gostava 

da convivência com as pessoas, não era nenhum morcão. A doença amansa a gente. 

Assim, não. Não posso, a doença pôs-me desta maneira».(ent.5) 
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Do ponto de vista individual, abrangendo não só os idosos mas o 

conjunto da população, a saúde surge sistematicamente como o aspecto mais 

importante da vida das pessoas e é eleita como a primeira necessidade em todos 

os inquéritos de opinião. Principalmente nos idosos, ela é uma das variáveis 

determinantes da satisfação de vida (Willits e Crider, 1988). 

« Quem tem saúde não diga que é pobre. Ao ser-se doente, já se é pobre. Se eu 

tivesse saúde era mais rica do que o ordenado que ganho. Acaba-se tudo. Acabam-se as 

forças», (ent.3) 

« Faltam-me as forças, a saúde também não é muita. Só queria ter saúde. Ao se 

ter saúde não é preciso mais nada, já se tem tudo» (ent.7) 
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Categoria Corpo 

Corpo Prisão 

Ser-se velho não é evidenciado apenas pelo corpo (Garcia, 1999). Apesar 

das marcas que o tempo imprime, o homem não pode ser só visto pela imagem 

exterior do seu corpo, mas também pela sua alma, pelo seu espírito. 

Muitas vezes, o envelhecimento do espírito não segue de igual forma o 

envelhecimento corporal, fisiológico. A alma e o espírito dos idosos 

entrevistados demonstram que não há um paralelismo entre o envelhecimento 

físico e a jovialidade do restante ser, verificando-se a consciência da fraqueza 

dos corpos, contraposta à lucidez do espírito: 

« Deus tira-nos a força com a idade que nos dá. Mas a ilusão não nos tira. A 

ideia fica, mas as forças começam a faltar ». (ent.2) ; « Crescem as ideias e "mingam" as 

forças» (ent.8) 

Também Miguel Torga (1993:103) referia que: « A alma tem um território 

que não coincide com o do corpo». O escritor sente o corpo a desvanecer mas 

tenta persistir agarrando-se teimosamente à largueza do espírito, reagindo o 

espírito de uma maneira forte contra o corpo que se vai carcomindo. Verifica-se 

bem a antinomia corpo/espírito na expressão: "Todo ele (o meu corpo) é o 

mostruário de uma velhice cansada. O espírito é que se mantém, ou parece, 

teimosamente vivaz" (p.26). 

Também os idosos contactados reforçam constantemente o desgaste 

físico, a falta de forças, a pouca saúde que têm comparando com a época em 

que eram "novos", em que tudo podiam, em que trabalhavam horas sem parar, 

"sem que ninguém lhes fizesse frente". 

« Quando era nova não parava, era valente, carregava 110 kg às costas e era 

como nada. Agora, as pernas não me ajudam. Tenho dificuldades a subir escadas.» 

(ent.4) 

« (...) Agora com 83 anos, não tenho tantas forças, senão ainda trabalhava mais. 

As forças vão faltando, foram-se perdendo. Os anos não perdoam ninguém. Agora 
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canso-me mais. Eu cheguei a trazer muitos quilos aos ombros. Antigamente andava 

muito apée carregado. Agora não sou capaz. » (ent.ll) 

« Mudei muito. A gente quando é nova nada se põe à frente. íamos a qualquer 

parte. Agora, tudo modificou, os anos tudo levam, tudo passa. A saúde tem sido fraca, as 

forças já não são como antigamente» (ent.ll) 

« Não tenho forças nenhumas. Em pequena tinha muita força, não havia 

ninguém que me fizesse frente. Agora não presto para nada, não tenho forças para nada 

» (ent.23) 

Garcia (1999) refere que quase existe um duplo ser: aquilo que se é agora 

e aquilo que já se foi, acrescentando também que o idoso não se reconhece 

quando se revê numa fotografia antiga, nem quando reflectido ao espelho, 

como nos lembra o poeta Mário de Sá-Carneiro: 

«Não sinto o espaço que encerro/ Nem as linhas que projecto/ Se me 

olho a um espelho, erro - / Não me acho no que projeto». 

A imagem reflectida pelo espelho raramente coincide com a imaginada 

pelo próprio e entre a auto-imagem e a imagem visível para os outros pode 

haver diferenças como nos lembra Paul Feyereband (1991) quando relata a 

história de alguém que quando caminhava na direcção de uma parede viu um 

vagabundo com um aspecto duvidoso a avançar em sua direcção, não se 

apercebendo de imediato que a parede era um espelho e por isso o vagabundo 

era ele mesmo. Depois, quando se apercebeu do equívoco, o "outro" 

transformou-se numa bela figura humana. 

Bento (1998) refere que quando os anos começam a pesar e as marcas 

impressas no corpo nos levam a descobrir que não somos eternos, olhámo-nos 

de cima a baixo, interior e exteriormente, resistindo surpresos e incrédulos ao 

reconhecimento e aceitação do diagnóstico, procurando saídas e escapatórias 

ditadas pela amargura da ansiedade. 

Nas seguintes afirmações constata-se a surpresa, o espanto quando 

confrontados com a mudança indesejada: 
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« Vejo-me poucas vezes ao espelho. Se visse o meu retrato de nova não dizia que 

era eu. Mudei muito » (ent.17) 

« O espelho engana a gente» (ent.16) 

« Se pegar numa fotografia já não dá certo. Se vir uma fotografia minha de 

quando eu era novo, não diz que sou eu. Era mais bem parecido, mais bem formado. 

Agora, estou deformado de todo. Já não apruma. A corja não é o que era. Agora estou a 

gastar os últimos cartuchos. Antes tinha fogo e sempre cartuchos para estourar, agora 

nem pólvora seca há», (ent.2) 

«Não vale a pena olhar-me ao espelho. O espelho engana-nos. Só olho ao espelho 

para me barbear», (ent.2). 

« Já me esqueci de ver ao espelho. Só quando me visto é que olho. Sinto-me cada 

vez pior ». (ent.3) 

« Não me gosto de ver ao espelho. Quando era novo, trazia sempre um espelho 

redondo no bolso, ainda me via para pentear o cabelo, para ir para ao pé das raparigas. 

Agora em velho, tenho um para fazer a barba » (ent.8) 

« Eu não me gosto de ver ao espelho. Só me vou ver ao espelho quando sinto que 

tenho uma ferida ou um arranhão na cara ». (ent.). 

« Estou acabadinho, estou no fim. Quando olho para uma pessoa da mesma idade 

ou para o espelho vejo que sou um resto. A pessoa modificou, a velhice é triste. Só damos 

conta quando lá chegamos. Mudei muito e em tudo: foi na força, na aparência, no físico, 

em tudo», (ent.5) 

Através do depoimento do último entrevistado, apercebemo-nos que ele 

se sente quase como um estranho, tendo uma visão nada gratificante do que 

resta da sua vida, sobretudo, no que diz respeito à força física, à sua energia, 

sentindo-se triste com tudo aquilo que ainda ressurge sob o aguilhão da 

lembrança, tecendo mesmo uma rede entre o que é agora e o que já foi, entre o 

passado e o presente, entre o "novo" e o "velho". 

Para o idoso, olhar para uma pessoa da sua geração, para uma pessoa da 

sua idade é como que ver-se ao espelho, de uma forma mais fidedigna, sem 

143 



Análise das Entrevistas 

enganos ("o espelho engana a gente"), comprovando que "mudou muito", que 

está "acabadinho", que está "no fim", que é "um resto". 

Loureiro (1999) refere que os idosos quando se vêem ao espelho não se 

reconhecem não só porque a sociedade oferece ao idoso um espelho deformado 

pelo preconceito, por estereótipos negativos, mas também porque guardam na 

memória uma imagem de si jovem, um tempo em que narcisicamente, se viam 

mais ao espelho. Vergílio Ferreira (1969) também o referiu: "... dentro de mim o 

meu corpo é intemporal como eu". 

Como o homem tem consciência da sua condição finita, limita-se a 

sonhar com um tempo onde o corpo era belo e jovem, um tempo mais 

confortável, mais harmonioso (Garcia, 1999). 

« Eu queria ser sempre nova ou então nunca ter nascido. Não se havia de chegar 

a velho. Devíamos ficar sempre nos 25 anos. Se ninguém morresse e ficasse nos 25 anos 

era bonito » . (ent.3) 

« Gostava de ser nova, de ter 25 anos. Se fosse nova e com saúde dava um 

pontapé numa estrela. Agora sou velha e doente, já me faltam as forças. Canso-me muito 

ao andar » (ent.6) 

«Mudei muito. A gente em nova até parece que as pedras se riem para a gente. 

Eu não tenho nada. Sou pobre. Eu não queria nadinha, só voltar aos 20 anos. E a coisa 

mais linda do mundo. A gente tem força, tem alegria» .(ent.13) 

Tal como diz Sampedro (1999:121), « A minha velhice volta os olhos 

para a minha infância e como que se refugia nela, imaginando o futuro através 

do princípio». Nesta frase verificamos a aproximação de dois momentos da 

nossa existência: aquele em que se revitalizam as forças e aquele em que elas 

irremediavelmente desfalecem. 

Também acerca do corpo e da idade, Unamuno (1989) afirma que nos 

sentimos uns estranhos quando olhamos para aquilo que fomos há vinte e cinco 

anos, se então nos víssemos não nos reconhecíamos. (Miro como se mira a los 

extranos/ al que fui a los veinticinco anos). 
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Verifica-se nos discursos recolhidos, de uma forma bastante evidente, a 

rejeição aos sinais do envelhecimento: 

« Se a menina me visse com 18 anos...Agora pareço um farrapo»; « Não gosto de 

andar muito a ver-me ao espelho. Como já sou velha!» (ent.20); «Olho-me pouco ao 

espelho, vejo a cara feia. Se eu fosse bonito...» (ent.ll); « Só quando faço a barba é que 

me olho ao espelho. Já sei como a cara é» (ent.W); «Já me esqueci de ver ao espelho» 

(ent.3); « Quando era novo era bonito. Agora que já estou velho "encurricha". Começa a 

"encurrichar" a cara e lá se vai tudo» (ent.8); «Sinto-me que não sou nada do que era. 

Era mais bonita do que sou hoje. Era nova» (ent.6);« Agora estou velha, com a cara 

enrugada. Naquele tempo era cheia de vida, alegre, feliz e contente. Agora, não» 

(ent.U). 

O tempo inscreve-se nos corpos e, de forma mais ou menos retardada, 

estaremos perante o anúncio da morte, cujos mensageiros se traduzem nas 

diversas dores e limitações funcionais: 

«Â gente, no fim da vida, tudo lhe chega e não são coisas boas. Eu era mais 

valente do que agora. Agora só tenho ossos. Se eu não tivesse tantos anos, mas 85 é 

muita coisa. As forças faltam-me, já me canso muito» (ent.20) 

« Tenho os ossos rompidos de tanto andar»(ent.4) 

«A saúde não está boa, sofro do coração, tenho diabetes. Hoje dói-me um braço, 

amanhã uma perna»(ent. 13) 

«Não tenho muita força, tenho problemas nos ossos, a espinha muito torcida, 

falta de cálcio, as pernas incham-me muito. Há dias que nem posso andar. Também 

sofro do coração» (ent.ll) 

«Eu em nova não sabia o que eram males de dores. Agora tenho cansaço no 

coração. O meu sangue também é canceroso» (ent.23) 

«Eu estou quase morto. Vejo pouco, tenho poucas forças, a saúde também não é 

grande coisa, os ossos estão desfeitos» (ent.W) 

« Mudei muito. Faltam-me as forças, a saúde também não é muita. Só queria ter 

saúde. Ao se ter saúde não é preciso mais nada, já se tem tudo. Estou velho, acabado, 

estou careca, faltam-me os dentes, falta o cabelo, está-se a aproximar a morte. Não me 

esquece de contar um ditado antigo : Numa altura qualquer, um amigo do Senhor pede-
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Lhe para quando estivesse para morrer o Senhor o avisar. Assim foi. Foi-lhe tirando as 

forças, caíram-lhe os dentes, caíu-lhe o cabelo. Quando morreu, perguntou ao Senhor 

porque é que Ele não o avisou. Ele interroga: Então não te avisei? Tirei-te a vista, 

caíram-te os dentes, caíu-te o cabelo! O que é que querias mais? Assim, o ditado está 

certo ». (ent.7) 

Estamos perante o aviso da morte, o ruir da crença na imortalidade como 

nos diz Jana(1995) que ser jovem é ser imortal, é não ter experimentado no 

próprio corpo o anúncio da morte. 

No meio rural não há a preocupação de eliminar as marcas da passagem 

do tempo impressas no corpo, como se verifica no meio urbano. Não se prestam 

cuidados especiais ao corpo, pois, ao idoso, não interessa enquadrar-se nos 

padrões estéticos impostos pela sociedade consumista, mas sentir-se vivo, 

participante, retirando prazer daquilo que ainda pode realizar. 

« O meu regalo é lidar, trabalhar»;«Gosto de trabalhar, gosto da agricultura»; « 

O meu regalo é a lavoura, os montes. Se eu pudesse ter vacas! Mas com esta idade não 

posso andar atrás das vacas. Mas eu gosto das vacas e das ovelhas. Mas não posso. A 

minha idade não o permite. Mas se eu pudesse, se eu tivesse os meus 30 anos havia de 

ter ovelhas e uma vaca. Assim, sacho umas batatas, uns feijões, umas couves»(ent.22); 

« Tenho a cara muito enrugadinha. Tantos regos! Eu tinha a cara redondinha e 

branquinha. Agora só enruga, só enruga. Eu nunca cheguei nada à cara. Não cheguei e 

não quero chegar. Não me apetece. O meu cabelo também está todo branquinho. E as 

forças? Quero puxar e a força foge. Eu gostava de trabalhar, só me apetece trabalhar. Eu 

vou para trabalhar e poder? Fico logo cansada. Mas eu não posso estar quieta, não gosto, 

fico amuada» (ent.l) 

Ao contrário do que se verifica no meio urbano, o corpo para os idosos 

do meio rural, não é tema que mereça atenção e desperte grande interesse, no 

que respeita à vertente estética, sendo valorizada, sobretudo, a capacidade 

funcional, o bem-estar físico que lhes permite ainda trabalhar, pois o trabalho é 

para eles o factor organizativo da sua existência e o corpo o instrumento do 

trabalho. Relembram, no entanto, com um certo saudosismo, outros tempos, 
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comprovados pelos retratos, em que o seu aspecto físico, a sua aparência 

reflectiam os anos dourados da sua juventude, em que as suas caras não 

apresentavam os "regos" que agora lhes sulcam as faces enrugadinhas, sinais 

que foram sendo traçados através dos tempos... 

Ï 
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6 - CONCLUSÕES 

A análise por nós empreendida permitiu-nos constatar que a mudança 

na sociedade está bem patente na consciência dos mais velhos. 

As pessoas mais velhas realçam que, antigamente, havia menos 

formação, pois, segundo eles, não sabiam 1er, não tinham tido possibilidade de 

frequentarem a escola, pois o trabalho esperava-os. Reportam-se, também, à 

diminuição da natalidade que foram observando através dos tempos, à 

passagem da família alargada para a família nuclear, verificando um diluir dos 

laços entre todos os seus membros. Recordam os tempos difíceis de outrora, da 

escassez de tudo, da fome e, ao mesmo tempo, da maior amizade entre todos, 

da maior solidariedade. Acentuam que apesar de, actualmente, a mecanização 

da agricultura ter tornado a vida mais fácil, com menor esforço, sentem as 

pessoas mais desconfiadas, mais egoístas, pouco carinhosas, pouco solidárias, 

relativamente a outros tempos. 

Os mais velhos demonstram perceber a mudança geral na sociedade 

ligada a uma mudança de valores, quando acusam os jovens de serem alérgicos 

ao trabalho, preguiçosos, não estando dispostos a sacrifícios, hedonistas, 

individualistas, egoístas, que apenas se preocupam em gozar a vida. 

Apesar da imagem social dos mais velhos não revelar fortes indícios de 

ser valorizada, sendo-lhe associada estereótipos e preconceitos pouco 

dignificadores, nomeadamente a ausência de produtividade e consumo, perdas 

sociais e psicológicas, declínio fisiológico, podemos constatar que os idosos do 

meio rural não se identificam plenamente com as representações sociais que 

deles fazemos, considerando-se pessoas respeitadas e acarinhadas pelos mais 

novos. No entanto, apercebem-se que o seu papel social se foi diluindo através 

do tempo, sendo-lhes dada uma menor importância, um menor valor, e o seu 

conselho não tão bem recebido como antigamente. 
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Os idosos do meio rural não se encontram ligados ao espectro da 

ausência de produtividade, pois mesmo quando reformados continuam a ter 

uma vida relativamente activa, ligada à agricultura de subsistência, pois 

consideram que uma das maiores virtudes do homem é ser trabalhador. Ao 

manterem um vínculo com o trabalho, os idosos sentem-se úteis à sociedade, 

conservando um certo grau de satisfação pessoal, fundamentando, assim, a sua 

identidade no trabalho, que é considerado o factor organizativo das suas 

existências. 

Integrando na identidade do eu o termo produtivo, o idoso deseja ter 

mais saúde e mais força para poder manter o vínculo com o trabalho, 

continuando, assim, a ser valorizado e reconhecido socialmente. 

No entanto, à medida que a idade avança, as forças e a saúde começam a 

faltar. Embora resignados, os idosos aceitam como natural este processo 

degenerativo. Contudo, o conformismo não é total pois deles emerge uma 

vontade de não se renderem, desafiando o próprio corpo quando querem 

trabalhar. Resistem contra a exclusão, contra a marginalização, contra uma certa 

incapacidade de que são alvos, tentando manter-se afastados do espectro da 

improdutividade, da preguiça, do ócio que tanto os repudia e lhes desagrada. 

Assim, a falta de saúde, ao ameaçar a capacidade para trabalhar, impede 

estes idosos de manifestar o seu ser, a sua personalidade. Sentem-se 

prisioneiros de um corpo que já não lhes permite manter plenamente a 

integridade do Eu. 

Apesar dos idosos entrevistados terem consciência da fraqueza dos 

corpos, não se identificam com a velhice, demonstrando que não há um 

paralelismo entre o envelhecimento físico e a jovialidade do restante ser, 

mantendo-se ligados a uma juventude que consideram eterna. Estamos perante 

a lucidez do espírito, contraposta ao desvanecer do corpo, ou seja, estamos 

perante um tempo interior que se sobrepõe ao tempo exterior. Este confronto, 

entre a juventude considerada eterna e o envelhecimento do corpo, poderá 

resultar numa situação de tensão, onde o corpo se manifesta como corpo prisão. 
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O corpo prisão representa a surpresa perante a mudança indesejada e a 

rejeição dos sinais visíveis do envelhecimento. O tempo inscreve-se nos corpos 

e, de forma mais ou menos retardada, estaremos perante o anúncio da morte, 

cujos mensageiros se traduzem nas diversas dores e limitações funcionais. 

Apesar de vivermos numa sociedade em que é valorizado e promovido 

um corpo jovem, belo, saudável, onde todos os nossos esforços se dirigem no 

sentido de disfarçar o tempo que passa, não reconhecemos, no entanto, nos 

sujeitos entrevistados, o desejo de recusar ou retardar, o mais possível, o 

envelhecimento biológico. Para eles, o corpo é um instrumento do trabalho, não 

havendo a preocupação de eliminar as marcas da passagem do tempo. Não se 

prestam cuidados especiais ao corpo, pois, ao idoso não interessa enquadrar-se 

nos padrões estéticos impostos pela sociedade consumista, mas sentir-se vivo, 

participante, retirando prazer daquilo que, ainda, pode realizar. 

O corpo, para os idosos do meio rural, não é tema que mereça atenção e 

desperte grande interesse, no que respeita à vertente estética, valorizando, 

sobretudo, a capacidade funcional e o bem-estar físico que lhes permite 

trabalhar. Para estes idosos, o tempo vai passando sem se sentirem envelhecer, 

fabricando uma beleza natural de quem vive tranquilamente o presente, em paz 

com o passado e em dia com a vida. A luz que emana destas pessoas é, 

porventura, tão intraduzível como o brilho do cristal mais puro. Existem, entre 

nós, como anjos, seres delicados e divinos que espalham a ordem e uma certeza 

incrível de que, sem tempo, não há fundamento. 

150 



Bibliografia 

7 - BIBLIOGRAFIA 

Alba, V. (1992). Historia Social de la Vejez. Barcelona, Editorial Laertes. 

Almeida, A. (1999). "A trama da vida: maturidade e género". Humanidades, 

Editora Universidade de Brasília, n°46,pp.l20-131. 

Alves (1996). "A construção do corpo na Pintura, na Moda e no Desporto". 

Dissertação de Mestrado. FCDEF-UP. 

Alves, M. (1999). "Representações Sociais do Corpo Envelhecido". Dissertação de 

Mestrado. FCDEF-UP 

Antón, A. (1995). "Nutrición y alimentación en las personas de edad avanzada". 

La Salud y la Actividad Física en las personas mayores. 

J.F.Becerro,W.Frontera,S.Gomez(Ed.) (Parte I),pp.205-217. 

Arendt, H. (1981). A condição humana. Rio de Janeiro, Forense-EPU. 

Aries, P; Duby, G. (1991). História da Vida Privada. Da Ia Guerra Mundial aos 

nossos dias. Ed. Afrontamento. 

Baker,H.; Martin, G. (1994). "Biological Aging and Longevity: Underlg 

Mechanisms and Potential Intervention Strategies". Journal of Aging and Physical 

Activity,n°2,pp304-328. 

Baptista, V. (2000). "A progressiva invisibilidade do trabalho feminino em 

Portugal (1840-1940)". Exclusão na História. Actas do Colóquio Internacional sobre 

Exclusão Social. Oeiras, Celta Editora. 
Barata Moura, J. (1982). Kant e o conceito de filosofia. Lisboa, Sampedro. 

Barata, T.; Clara, H. (1997). "A actividade física nos idosos". Actividade Física e 

Medicina Moderna, T.Barata et al.(Ed). Odivelas, Europress, cap.19 

Barba, A. (1996). "Qué Papel Juegam los Factores Psicosociales en la Aparición 

de la Depresión en le Anciano?". La Depresión en le Anciano. Doce Cuestiones 

Fundamentales. Madrid, Fundación Archivos de Neurobiologia. 

Barbosa, I. (1997). "O eclodir dos novos desportos como expressão das novas 

necessidades sociais". Dissertação de Mestrado. FCDEF-UP. 

151 

FCDEF 



Bibliografia 

Bardin, L. (1995). Análise de Conteúdo. Lisboa, Edições 70. 

Barreiros, J. (1999). "Envelhecimento e Lentidão psicomotora". Envelhecer 

Melhor com a Actividade Física. Actas do Simpósio 99. FMH Edições. 

Barreto, A. (1995). "Portugal na periferia do centro: mudança social, 1960 a 

1995". Análise Social. VolXXX(134),pp.847-855. 

Barreto, J. (1984). "Envelhecimento e saúde mental. Estudo de epidemiologia 

psiquiátrica no Concelho de Matosinhos". Dissertação de Doutoramento. 

Faculdade de Medicina, Universidade do Porto. 

Baudrillard, J. (1996). A Troca Simbólica e a Morte. Lisboa, Edições 70. 

Beauvoir, S. (1983). La Vejez. Barcelona, Edhasa. 

Belmont, N. (1997). "A Velhice". Enciclopédia Einaudi. Vol. Lisboa, Imprensa 

Nacional - Casa da Moeda,pp.l52-165. 

Bento, J.O. (1990). "À procura de referências para uma ética do Desporto". 

Desporto,Ética,Sociedade - Actas de Congresso. Porto, J.Bento e 

A.Marques(Eds),pp.23-39 

Bento, J.O (1995). O outro lado do desporto. Porto, Campo das Letras. 

Bento, J.O. (1998). Desporto e Humanismo - O campo do possível. Editora da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

Bento, J.O. (1999). "O idoso: a geração do próximo milénio". Actas do Seminário-

A qualidade de vida no idoso: O papel da actividade física. Jorge Mota, Joana 

Carvalho (eds). Gabinete de Desporto de Recreação e Tempos Livres. FCDEF -

UP,pp.ll8-133. 

Bernard, M.(1981). "Le corps". Sports et Société, Paris, Ed. Vigot,pp.l33-137. 

Bize, P.; Vallier, C. (1985). Uma Vida Nova: a terceira idade. Lisboa, Verbo. 

Boas, M. (1988). "A Dança de salão na Terceira Idade: uma forma de praticar 

actividades físicas". Rio Claro. (Monografia do curso de graduação-Unesp-Rio 

Claro). 

Bordo, S. (1998). "Reading the Slender Body". Body and Flesh. A Philosophical 

Reader, Edited by Donn Welton, Massachusetts, Bleckwell Publishers, pp.291-

304. 

152 



Bibliografia 

Borges, A. (1992). "Corpo e espírito - A dinâmica do inconsciente". Igreja e 

Missão, pp. 7-25. 

Borges, A. (1994). "Concorrência e futuro humano". Igreja e Missão, pp.199-220. 

Brás, J. (2001). "A arquitectura da saúde". Revista Horizonte, 

vol.XVII,n°100,pp.l7-21. 

Brito, A.P. (1994). "Psicologia, idosos e exercício". Physical Activity and Health in 

the Elderly. Proceedings of 1st Conference of EGREPA. Oeiras,FCDEFJJP,pp.l02-

116. 

Bromley, D. (1990). Behavioural gerontology. Central issues in the psychology of 

aging. New York: John Wiley&Sons. 

Bruhns, H. (1999). "Lazer e tempo: buscando compreensões no processo de 

Globalização". Licere, Belo Horizonte, vol.2,n°l. 

Burgess, R. (1997). A pesquisa de Terreno. Uma introdução. Oeiras, Lisboa. 

Burnside, I. (1979). Enfermagem e os Idosos. São Paulo, Andrei. 

Cabrillo, F.; Cachafeiro, M.L. (1990). A Revolução Grisalha. Lisboa, Planeta 

Editora. 

Calvo, M. (1995). "La Salud y la Actividad Física en las personas mayores". La 

Salud y la Actividad Física en las personas mayores. (Parte I) 

J.F.Becerro,W.Frontera,S.Gomez(Ed.),pp.29-41. 

Cancian, C; Dias, J. (2000). "Idoso - Dimensão Social". Caderno 

Adu/fo,n°4,pp.l75-182. 

Capucci, L. (1994). II Corpo tecnológico. Org. L.Capucci. Bologna, Baskerville. 

Carneiro, Mário-Sá (1977). "Dispersão". Antologia da Poesia Portuguesa, vol.II, 

Porto, Lello e Irmãos,pp.l552-1555. 

Carvalho, J. (1996). "Efeito do Envelhecimento e da Actividade Física no 

Controlo Autónomo Cardiovascular". Dissertação de Mestrado. FCDEF-UP. 

Casado, J. (1995). "Envejecimiento de los sistemas cardiovascular y 

respiratório". La Salud y la Actividad Física en las Personas Mayores (Parte I),pp.95-

114. 

153 

http://vol.II


Bibliografia 

Coleman, P. (1996). "Adjustment in Later Life". Ageing in Society. London, Sage 

Publ, pp.97-132. 

Corbin, A. (1990). "Os bastidores - o segredo do indivíduo". História da vida 

Privada (Vol.III), sob a direcção de Philippe Aries e George Duby. Lisboa, 

Edições Afrontamento, pp.414-501. 

Cordeiro, M. (1999). "Avaliação da Saúde em Gerontologia". Manual Sinais 

Vitais. Editora Formasau - Formação e Saúde,Lda, pp.51-61. 

Costa, M. (1992). "O corpo publicitado: a representação do corpo na interacção 

social". Igreja e Missão, pp.29-43. 

Costa, M.A. (1999). "Questões Demográficas: repercussões nos cuidados de 

saúde e na formação dos enfermeiros". Manual Sinais Vitais. Editora Formasau -

Formação e Saúde,Lda, pp.7-21. 

Crespo, J.(1990). História do Corpo. Lisboa, Difel. 

Crespo, J. (1997). "O Corpo na Sociedade Actual". Anatomias Contemporâneas. 

Oeiras, Edição Câmara Municipal de Oeiras, pp.14-19. 

David, A.;Godinho, A.;Fernandes, C.;Firmino, H. (1995). O Viver do Idoso -

Que Adaptação?. Psiquiatria Clínica,!, pp.63-79. 

Debert, G.;Simões, J. (1994). "Aposentadoria e Invenção da Terceira Idade". 

Antropologia e Velhice. Campinas, São Paulo. 

Debret (1997). "Asilos e práticas profissionais para uma velhice adequada". 

Motus Corporis, Editoria Central Universidade Gama Filho,vol.4, n°2, pp.49-83 

Descartes, R. (1993). O Discurso do Método. Textos Filosóficos, Edições 70. 

Dias, L; Afonso, A. (1999). "A pessoa idosa na cidade do Porto. Programa: No 

Porto a vida é longa...". Actas do Seminário- A qualidade de vida no idoso: O papel da 

actividade física. Jorge Mota, Joana Carvalho (eds). Gabinete de Desporto de 

Recreação e Tempos Livres. FCDEF - UP, pp.192-204. 

Entralgo, P. (1996). Idea de Hombre. Barcelona, Galáxia Gutenberg. 

Ermida, J. (1999). "Processo de Envelhecimento". Manual Sinais Vitais. Editora 

Formasau - Formação e Saúde,Lda, pp.41-50. 

154 



Bibliografia 

Feathrestone, M.; Hepworth, M. (1991). "The Mask of Aging and the 

Postmodern Life Course". The Body: Social Process and Cultural Theory. London, 

Sage Publications, pp.371-389. 

Feathrestone, M.; Hepworth, M. (1996). "Images of Aging". Ageing in Society. 

London, Sage Publ, pp.304-332. 

Feijó, P. (1995). "Os conceitos do corpo no Programa de Educação Física no 3o 

Ciclo do Ensino Básico". Dissertação de Mestrado. FCDEF-UP 

Feyereband, P. (1991). Diálogo sobre o Método. Lisboa, Ed. Presença. 

Fericgla, J. (1992). Envejecer. Una Antropologia de la Ancianidad. Barcelona, 

Editorial Anthropos. 

Fernandes, A. (1997). Velhice e Sociedade, Oeiras, Celta Editora. 

Fernandes, P. (2000). A Depressão no Idoso. Quarteto Editora. 

Ferreira, J. (1999). "Editorial". Psicologia, Educação e Cultura. Vol.III, n°2, pp.235-

238. 

Ferreira, V. (1969). Invocação ao meu corpo. Venda Nova, Bertrand Editora. 

Filho, E. (1997). "Actividades físico-esportivas para a Terceira Idade - II". 

Actividades físicas para a Terceira Idade. Brasília: SESI-DN, pp.91-96. 

Filho, A. (1998). "A actividade física para o idoso como promoção de autonomia 

e formação de auto-imagem". Caderno Adulto, Santa Maria, n°2, pp.85-90. 

Filho, W. ; Guedes, M. (1999). "Tempo, consumo e práticas desportivas". Revista 

Horizonte, vol.XV, n°87, pp.15-17. 

Fonseca, A.; Paul, C. (1999)."A Passagem à reforma como um momento de 

transição - uma abordagem desenvolvimental" Psicologia, educação e cultura, 

vol.III, n°2; pp. 377-384. 

Fontaine, R. (1999). Psicologia do Envelhecimento. CLIMEPSI Editores. 

Foucault, M. (1994). A Vontade de Saber - História da Sexualidade-I. Lisboa, 

Relógio D'Agua. 

Fragoso, M.; Vieira, M. (1999)."Variabilidade Morfológica no Idoso". Envelhecer 

Melhor com a Actividade Física. Actas do Simpósio 99. FMH Edições, pp.131-142. 

Franceschini, P. (1997). A pele e o envelhecimento. Lisboa, BBCC. 

155 



Bibliografia 

Freire Jr, M. (1999). "Uma melhor realização na velhice, através de uma antiga 

medicina". Humanidades, Editora Universidade de Brasília, n°46, pp.41-47. 

Furtado, E. (1997). "Terceira Idade: Enfoques Múltiplos". Revista Motus 

Corporis/UGF. Rio de Janeiro. 4(2). 

Gagnon, P;Blackburn, E. (1995). "Le vieillissement de la population". Le Loisir 

...Un Défi de Société ... Une réponse aux défis collectifs. Presses de l'Université du 

Québec,SODEM, cap.6. 

Garcia, R.(1997). Programa e relatório da disciplina Antropologia do Desporto. 

FCDEF-UP. 

Garcia, R. (1997). " A evolução do homem e das mentalidades - uma 

perspectiva através do corpo". Movimento, Ano 4, n°6, pp.61-71. 

Garcia, R. (1998). Lição de Síntese elaborada para a obtenção do título de Agregado. 

Porto, FCDEF-UP. 

Garcia, R. (1999). "Da desportivização à somatização da sociedade". Contextos 

da Pedagogia do Desporto. Livros Horizonte, Cultura Física, pp.113-163. 

Garcia, R. (1999). "O idoso na sociedade contemporânea". Actas do Seminário- A 

qualidade de vida no idoso: O papel da actividade física. Jorge Mota, Joana Carvalho 

(eds). Gabinete de Desporto de Recreação e Tempos Livres. FCDEF - UP, pp.74-

83. 

Garcia, R. (s/d). "A associação do conceito de saúde com a imagem corporal". 

Projecto de investigação. Documento não publicado 

Garcia, R.;Pereira, A. (2001). "Uma reflexão sobre o Tempo Livre: do Idoso à 
Escola". Revista da Faculdade de Educação Física - Universidade do Amazonas (aceite 

para publicação). 

Géis, P. (1991). Percera Edad, Actividad Física y Salud. (2aEd.). Editorial Tribo 

Gervilla, E. (1993). Postmodernidaded y Educacion - Valores y Cultura de los Jóvenes. 

Manaus, Dykninson. 

Giddens, A. (1994). Modernidade e Identidade Pessoal. Oeiras, Celta Editora. 

Giddens, A. (1995). Consequências da Modernidade. Oeiras, Celta Editora. 

Giddens, A. (1997). Sociology. Cambridge, Polite Press. 

156 



Bibliografia 

Gil, J. (1997). Metamorfoses do Corpo. Sobre o Interior do Corpo. Lisboa, Relógio 

D'Agua. 
Gonçalves, C. (1993). "Coluna Vertebral e envelhecimento ósseo. Importância e 

contra indicações da actividade física". Physical Activity and Health in the Elderly. 

Proceedings of the 1st Conference ofEGREPA. Oeiras, FCDEF-UP. 

Grande, N. (1997). "O Corpo no Fim do Século". Anatomias Contemporâneas. 

Oeiras, Edição Câmara Municipal d Oeiras, pp.19-23. 

Hasse, M. (1999). "O corpo e o envelhecimento: imagens, conceitos e 

representações". Simpósio Envelhecer melhor com a actividade física. Actas do 

Simpósio 99. FMH Edições, pp.161-173. 

Hochey, J.James, A. (1995). "Back to our futures. Imaging second chilhood". 

Images of Aging. Cultural Representations of Later Life. Edited by Mike 

Feathrestone and Andrew Wernick, London, Routladge, pp.135-148. 

Hughes, B. (1996). "Nietzsche: Philosophing with the Body". Body & Society. Vol 

2(l),pp.31-44. 

Instituto Nacional de Estatística (1998). Estimativas de População Residente. Série 

estimativas provisórias n°28. 

Instituto Nacional de Estatística (1999). Gerações. Série de Estudos n°83. 

Jacques, M.; Carlos, S.; Larratéa, S.; Heredia, O; Martins, T. (1999). "Envelhecer 

no Brasil: um processo de continuidade versus exclusão no mercado de 

trabalho". Psicologia, Educação e Cultura. Vol.III, n°2, pp.397-405. 

Jana, J.E. (1995). Para uma Teoria do Corpo Humano. Colecção Epistemologia e 

Sociedade, Lisboa, Instituto Piaget. 

Ladislas, R. (1996). O Envelhecimento. Lisboa, Instituto Piaget. 

Laforest, J. (1991). Introducción a la Gerontologia. El Arte de Envejecer. Barcelona, 

Editorial Herder. 

Le Breton, D. (1990). Anthropologie du Corps et Modernité. Paris, Presses 

Universitaires de France. 

Levet, M. (1996). Viver depois dos 60 anos. Lisboa, Instituto Piaget. 

157 



Bibliografia 

Lima, F.; Kuster, Y.;Souza, C. (1993). "Esporte e lazer para a 3a Idade e Idosos". 

Physical Activity and Health in the Elderly. Proceedings of the 1st Conference of 

EGREPA. Oeiras, FCDEF-UP. 

Lipovetsky, G. (1987). O Império do efémero - A moda e o seu destino nas sociedades 

modernas. Lisboa, Relógio D'Agua. 

Lipovetsky, G. (1989). A Era do Vazio. Lisboa, Relógio D'Agua 

Lipovetsky, G. (1994). O Crepúsculo do Dever - A Ética Indolor dos Novos Tempos 

Democráticos. Lisboa, Publicações Dom Quixote. 

Lipovetsky, G. (1998). "A era do pós-dever". A Sociedade em busca de valores. 

A.A.V.V.. Lisboa, matuto Piaget. 

Lyotard, J. (1989). O Inumano - Considerações Sobre o Tempo. Lisboa, Editorial 

Estampa. 

Loureiro, A. (1999). "Velhice: encantos, desencantos...reencantos". Humanidades, 

Editora Universidade de Brasília, n°46, pp.77-88. 

Lovisolo, H. (1997). "Problematizando a questão da terceira idade no contexto 

actual da sociedade". Motus Corporis, Editoria Central Universidade Gama 

Filho,vol.4, n°2, pp.9-13. 

Malheiros, M. (1999). "Era uma vez...Roberto Carlos: um contador de histórias 

recriando a narrativa oral". Licere. Belo Horizonte, Vol.2, n°l. 

Manos, Q. (1998). Animación Estimulativa para Personas Mayores Discapacitadas. 

Madrid, Narcea,S.A.. 

Marx, K (1998). "O trabalho alienado". Metodologia das Ciências Sociais. São 

Paulo, Hucitec, UNESP, pp.151-163. 

Mascarenhas, F.(2000). "Tempo de trabalho e tempo livre: algumas reflexões a 

partir do marxismo contemporâneo". Licere, Belo Horizonte, vol.3, n°l, pp.72-

89. 

Matsudo, S.; Matsudo, V. (1995). "Prescrição e Benefícios da Actividade Física 

na Terceira Idade". Revista Horizonte.(54), pp.221-228. 

Mauss, M. (1989). Sociology et Anthropologie. Paris, Presses Universitaires de 

France. 

158 



Bibliografia 

Mauss, M.(1993). Manual de Etnografia. Lisboa, Publicações Dom Quixote. 

McKenzie, S. (1980). Aging and Old Age. Illinois: Scott, Foresman and Company. 

Medeiros, A.; Puente, A. (1996). La Vejez. Madrid, Acento Editorial. 

Medina, J. (1992). "Reflexões sobre a fragmentação do saber esportivo". 

Educação Física & Esportes - perspectivas para o século XXI (org. Wagner Moreira). 

Campinas, Papirus, pp.141-158. 

Merleau-Ponty, M. (1994). Fenomenologia da Percepção. São Paulo, Martins 

Fontes. 

Minayo, M.S. (1994). O Desafio do Conhecimento. Pesquisa Qualitativa em Saúde. 

São Paulo, Hucitec-Abrasco. 

Minois, G. (1989). Historia de la Vejez: De la Antiguedad ai Renacimiento. Madrid, 

Nerea. 

Moreira, W. (1995). "Corpo presente num olhar panorâmico". Corpo Pressente. 

Moreira,W.(org.). Campinas, Papirus Editora. 

Moreno, A. (1999). "O idoso e as idades". Envelhecer Melhor com a Actividade 

Física. Actas do Simpósio 99. FMH Edições, pp.13-21. 

Morin, E.; Prigogine, I. e col. (1996). A Sociedade em Busca de Valores. Para fugir à 

alternativa entre o Cepticismo e o Dogmatismo. Epistemologia e Sociedade. Instituto 

Piaget. 

Morris, D. (1994). O Animal Humano. Lisboa, Gradiva. 

Mota, J. (1999). "Promoção da actividade física nos idosos: uma perspectiva 

global". Actas do Seminário- A qualidade de vida no idoso: O papel da actividade física. 

Jorge Mota, Joana Carvalho (eds). Gabinete de Desporto de Recreação e Tempos 

Livres. FCDEF - UP, pp.65-69. 

Natário, A. (1992). "Envelhecimento em Portugal uma realidade e um desafio". 

Rev. Portuguesa de Saúde Pública. 10(3), pp.47-56. 

Nazareth, J. (1999). "Envelhecimento demográfico e relação entre gerações". 

Psicologia, Educação e Cultura. Vol.III, n°2, pp.239-252. 

Neri, A. (1995). "Psicologia do envelhecimento: uma área emergente". Psicologia 

do envelhecimento. NERI,A.(org.). Campinas, Papirus, pp.13-40. 

159 



Bibliografia 

Neto, F. (1999). "As pessoas idosas são pessoas: aspectos psico-sociais do 

envelhecimento". Psicologia, Educação e Cultura. Vol.III, n°2, pp.297-332. 

Nietzsche, F.(1997). Humano, Demasiado Humano. Lisboa, Relógio D'Agua. 

Nietzsche, F.(1998). Assim Falava Zaratustra. Lisboa, Relógio D'Agua. 

Norman, K. (1995). Exercise Programming for Older Adults. Champaign, Human 

Kinetics Publishers. 

Ortega y Gasset, J.(1989). A Rebelião das Massas. Lisboa, Relógio D'Agua. 

Ortega y Gasset, J.(1989). Sobre a caça e os Touros. Lisboa, Edições Cotovia 

Pais, J. (1998). "Introdução". Gerações e Valores na Sociedade Portuguesa 

Contemporânea. Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, pp.17-

58. 

Pascoaes, T. (1988). " A velhice do Poeta". A Saudade e o Saudosismo. Lisboa, 

Assírio ex Alvim, pp.259-270. 

Pascoaes, P. (1993). O Homem Universal e outros Contos. Lisboa, Assírio & Alvim. 

Paul, C. (1999). Psicologia dos Idosos: o envelhecimento em meios urbanos. Sistemas 

Humanos e Organizacionais,Lda. 

Paul, C ; Fonseca, A. (1999)."A saúde e a qualidade de vida dos idosos". 

Psicologia, Educação e Cultura. Vol.III, n°2, pp.345-361. 

Platão . Fédon. Tradução do grego por Pe. Dias Palmeira. Coimbra, Atlântida 

Editora, (ed. de 1975). 

Poitier, R. (1998). "O corpo e o espírito: domínio do corpo". História dos 

Costumes. Lisboa, Estampa. 

Prost, A. (1991). "Fronteiras e Espaços do Privado". História da Vida Privada. Da 

Primeira Guerra Mundial aos Nossos Dias. P. Aries e G.Duby Eds., Porto, Edições 

Afrontamento, pp.94-113. 

Rabbit, P. (1981). "Psychological. Attention and Performance II". Acta 

Psychologica. G. Koster (Ed.),30, pp.195-219. 

Ramilo, T. (1994). "Programa de Actividade Física e Adaptada. Oeiras 92/93". 

Physical Activity and Health in the Elderly. Proceedings of the 1st Conference of 

EGREPA. Oeiras, FCDEF-UP. 

160 



Bibliografia 

Ribeiro, A.P. (1997). Corpo a Corpo. Possibilidades e Limites da Crítica. Lisboa, 

Edições Cosmos. 

Robert, L. (1994). O envelhecimento. Lisboa, Copyright CNRS Editions, Instituto 

Piaget. 

Roccheta (1993?). Hacia una teologia de la corporeidad. Biblioteca de Teologia, 

Ediciones Paulinas. 

Rosa, M. (s/d). "O envelhecimento da População Portuguesa". Cadernos do 

Público. António Barreto, Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa e Público. 

Rosa, M. (1996). "Envelhecimento Demográfico: proposta de reflexão sobre o 

curso dos factos". Análise Social - Revista do Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa, vol.XXXI (139), pp.1183-1198. 

Sampedro, J. (1999). Monte Sinai. (Trad, de Carlos da Veiga Ferreira). Lisboa, 

Teorema. 

Santiago, L.(1999). "Os valores orientadores das práticas desportivas em grupos 

emergentes da terceira idade: um estudo sobre as suas construções simbólicas". 

Dissertação de Doutoramento. Porto, FCDEF-UP. 

Santiago, L.; Lovisolo, H. (1997). "Master de Natação: Competição, 

aprimoramento e expressão". Motus Corporis, Editoria Central Universidade 

Gama Filho, vol.4, n°2, pp.84-101. 

Santos, S.B. (1996). Pela Mão de Alice. O Social e o Político na Pós-Modernidade. 

Biblioteca das Ciências do Homem, Porto, Edições Afrontamento. 

Sardinha, L. (1999). Programa de actividade física para a pessoa idosa no Concelho de 

Oeiras. Concepção, actividades e avaliação da aptidão física funcional. Mexa-se Mais. 

Câmara Municipal de Oeiras. Faculdade de Motricidade Humana. 

Sawchuk, K. (1995). "From Gloom to Boom. Age, Identity and Target 

Marketing". Images of Aging. Cultural Representations of Later Life. Edited by Mike 

Feathrestone and Andrew Wernick, London, Routladge, pp.173-187. 

Shilling (1993). The Body Social. Symbolism, Self and Society. London, Routladge. 

Shock, N. (1984). "Metabolism and Age". J. Chron.Dis.2, pp.687-703. 

161 



Bibliografia 

Simões (1994). Corporeidade e Terceira Idade. A Marginalização do corpo idoso. 

Piracicaba, Editora UNIMEP. 

Synnot, A. (1993). The Body Social. Symbolism, Self and Society. Lodon, Routladge. 

Soares, A. (1997). "Velhos Esportistas: Utilidade e Estética". Motus Corporis, 

Editorial Central Universidade Gama Filho, Vol.4, n°2 

Soares, A. (1999). "O corpo do índio Amazónico. Estudo centrado no ritual da 

Woreccii do povo Tikuna". Dissertação de Mestrado. FCDEF-UP. 

Soares, J. (1999). "Coisas de Velhos...". Dirigir, 59, pp.34-38. 

Sobral, J. (1995). "Memória e identidades sociais-dados de um estudo de caso 

num espaço rural". Análise Social,Vol.XXX(131-132), pp.289-313. 

Spirduso, W. (1994). "Physical activity and aging: Retrospections and visions 

for the future". Journal of Aging and Physical Activity, vol.2, pp.233-242. 

Spirduso, W. (1995). Physical Dimensions of Aging. Champaign, Illinois, Human 

Kinectics Publ. 

Tibon-Cornillot, M. (1997). Os Corpos Transfigurados. Mecanização do Vivo e 

Imaginário da Biologia. Colecção Epistemologia e Sociedade, Lisboa, Instituto 

Piaget. 

Torga, M. (1993). Diário XVI. Coimbra, Ed. do Autor. 

Touraine, A. (1992). Crítica da Modernidade. Lisboa, Instituto Piaget. 

Trivinos, A.S. (1995). Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais. A Pesquisa 

Qualitativa em Educação. O Positivismo, a Fenomenologia, o Marxismo. São Paulo, 

Editora Atlas S.A. 

Unamuno, M. (1989). "A literatura portuguesa contemporânea". Por Terras de 

Portugal e de Espanha (Trad, de José Bento). Lisboa, Assírio e Alvim. 

Vala, J. (1986). "A análise de conteúdo", in Metodologia das Ciências Sociais, 

Organização: Augusto Santos Silva, José Madureira Pinto. Porto, Edições 

Afrontamento. 

Vaz, S.J. (1993). Antropologia Filosófica - I. Colecção Filosofia, São Paulo, Edições 

Loyola. 

162 



Bibliografia 

Vendruscolo, R.; Lovisolo, H. (1997). "Representações de Pessoas Idosas sobre 

as actividades corporais". Motus Corporis, Editoria Central Universidade Gama 

Filho, vol.4, n°2, pp.14-48. 

Vieira, C. (1999). "Dificuldades da Terceira Idade". Humanidades, Editora 

Universidade de Brasília, n°46, pp.118-119. 

Weineck, J. (1992). Biologie du Sport. Paris, Edition Vigot, pp.392-413. 

Willits, F ; Crider, D. (1988). "Health rating and life satisfaction in the later 

middle years. Journal of Gerontology: Social Sciences, 43, 5, S172-176. 

Woortmann, K.; Woortmann, E. (1999). "Velhos Camponeses". Humanidades, 

Editora Universidade de Brasília, n°46, pp.132-141. 

Zambrana, M. (1992).0 Desporto na 3a Idade. Câmara Municipal de Oeiras. 

Zambrana, M;Rodriguez, J. (1992). Deporte y Edad, Hacia Una Población Mas Sana. 

Madrid, Campomanes Livros,S.L. 

163 


