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RESUMO 

O rápido envelhecimento da população e a sua concentração em centros urbanos 

em detrimento das zonas rurais tem implicações no desenvolvimento socioeconómico, 

no despovoamento e com repercussões na vivência da velhice e na qualidade de vida 

dos idosos. Com este trabalho pretendemos perceber como vivem as populações de 

idosos em zonas rurais, estudando a satisfação com suporte social e a satisfação com a 

vida, assim como as competências/motivações e interesses pessoais dos idosos e 

perceber como a Animação Sociocultural (ASC) poderá contribuir para inclusão do 

idoso na comunidade, para o reforço do suporte social e da satisfação com a vida, bem 

como valorizar o património identitário e cultural. 

Inquirimos 60 idosos na zona transfronteiriça Chaves-Verin, porque, 

acreditamos que estes espaços de fronteira têm realidades semelhantes e partilham as 

mesmas questões num contexto da interculturalidade e intercâmbio. Deste grupo 

escolhemos 3 idosos para uma entrevista em profundidade de forma a recolher as suas 

histórias de vida. 

Verificamos que os idosos estão genericamente satisfeitos com a vida e com o 

suporte social. Verificamos também que são pessoas com vivências muito ricas, vidas 

sofridas e com um grande capital cultural, com os quais faria todo o sentido desenvolver 

projetos/ações apoiadas em princípios educativos e estratégias da ASC, numa perspetiva 

de educação permanente e envelhecimento ativo e do reconhecimento das capacidades e 

recursos dos idosos. Percebemos que a satisfação com a vida não depende de 

características sociodemográficas e que, quanto ao suporte social, a dimensão das 

atividades sociais apresenta os valores mais baixos e a dimensão família os valores mais 

altos. Isto alerta-nos para a problemática do êxodo dos mais novos e, consequentemente, 

do isolamento dos idosos, bem como da necessidade de criar atividades sociais de 

acordo com as necessidades dos idosos. Através das histórias de vida verificamos a 

importância de aspetos psicológicos, sociológicas, místicas-religiosas, entre outros. 

Assim, a ASC poderá ter um papel importante na melhoria da vida destes idosos 

permitindo encontrar caminhos de atuação, nomeadamente, possibilitar a criação de 

novas relações e perceber de que forma os idosos estariam motivados para participar 

ativamente no seu desenvolvimento pessoal e no desenvolvimento da sua comunidade, 

possibilitando uma maior dinâmica sociocultural e económica.  

ABSTRACT 
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The rapid aging of the population, and its concentration in urban centers in 

detriment of rural areas, has implications for socioeconomic development, depopulation 

and with repercussions on quality of life of the elderly. With this work we intend to 

understand how elderly people live in rural areas, studying the satisfaction with social 

support and satisfaction with life, as well as the competences / motivations and personal 

interests of the elderly and to understand how the ASC can contribute to the inclusion of 

the elderly in the community, to reinforce social support and satisfaction with life, as 

well as to value the cultural and identity heritage. 

We inquired 60 elderly people in Chaves-Verin, because, we believe, that these 

border area has similar realities that could be shared in a context of interculturality and 

exchange. From this group we chose 3 persons for in order to collect their life stories. 

We found that the elderly are generally satisfied with life and social support. We 

also find that they are people with very rich experiences, suffering lives and great 

cultural capital, with whom it would make sense to develop projects / actions based on 

ASC's educational principles and strategies, under a perspective of lifelong education 

and active aging and the recognition of the capacities and resources of the elderly. We 

realized that satisfaction with life does not depend on sociodemographic characteristics 

and regarding the social support, the dimension of social activities presents the lowest 

values and the family dimension the highest values. This alerts us to the problem of the 

exodus of the youngest and the isolation of the elderly, and to the need to create social 

activities according to the needs of the elderly. Through the life histories we verify the 

importance of psychological, sociological, mystical-religious aspects, among others. 

Thus the ASC can play an important role in improving the lives of these elderly people, 

allowing them to find ways to create new relationships and to understand how the 

elderly are motivated to participate actively in their personal development and in the 

development of their community, making possible a greater sociocultural and economic 

dynamics. 
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1. INTRODUÇÃO 

O envelhecimento populacional é um fenómeno muito evidente na sociedade 

portuguesa e europeia, que se agravará e afetará as gerações futuras, trazendo contornos 

de um verdadeiro período de transição demográfica. Isto determina a necessidade de 

atender a um grupo social – os idosos – que é possuidor de muito conhecimento e 

capital cultural, que em muitos casos tem disponibilidade de tempo, mas que corre o 

risco de exclusão social e consequente desagregação da sociedade.  

Na realização deste trabalho, consideramos que, para delinear estratégias de 

intervenção ou refletir sobre as mesmas, devemos avaliar a realidade. Em virtude disto o 

nosso objeto de estudo está focado numa perspetiva tripla: a avaliação da satisfação com 

o suporte social, a avaliação da satisfação com a vida e a identificação das competências 

e interesses dos idosos. A partir das circunstâncias encontradas emergirão propostas 

para o desenvolvimento de estratégias socioeducativas e de animação sociocultural.   

  

1.1. DEFINIÇÃO DO TEMA, JUSTIFICAÇÃO, OBJETIVOS.  

O problema em estudo pode ser traduzido através da seguinte questão:  

De que modo a ASC pode contribuir para melhorar a satisfação com o suporte 

social, a satisfação com a vida, o desenvolvimento pessoal e social dos idosos rurais 

no espaço do AECT (Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial) 

Eurocidade Chaves-Verin?   

 Pretende-se aferir o suporte social e o nível de satisfação com a vida, assim 

como as competências e interesses dos idosos. A partir da informação, desenhar 

medidas do campo da intervenção da ASC, que sejam promotoras do bem-estar social e 

da qualidade de vida dos idosos da comunidade em estudo.  

Os objetivos específicos deste trabalho são:  

 Mensurar a satisfação com o suporte social do grupo em estudo. 

 Mensurar o grau de satisfação com a vida do grupo em estudo. 

 Estudar a relação entre o suporte social e satisfação com a vida. 

 Identificar competências, motivações e interesses do grupo em estudo, ligados à 

memória e ao património identitário e cultural do local onde vivem. 
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 Identificar formas de intervenção que contribuam para a inclusão social do idoso 

a viver na comunidade.  

 Identificar de que modo a ASC pode contribuir para reforçar o suporte social do 

idoso, bem como incrementar a sua satisfação com a vida. 

 Identificar de que modo a ASC pode contribuir para a valorização do património 

identitário e cultural, através das competências e interesses dos idosos.   

A pertinência do tema emana do profundo envelhecimento da população 

portuguesa e, muito particularmente, de todo o interior do país e da necessidade de os 

idosos serem considerados como cidadãos de pleno direito. Outra das razões 

justificativas para a escolha deste tema, prende-se com o facto de que toda a minha 

formação pessoal e profissional ter sido norteada pela ideia de que a promoção de 

mudanças positivas na sociedade, no sentido do bem-estar comum e individual, é 

possível através de práticas educativas centradas na participação democrática e na 

potencialização das capacidades individuais e recursos locais, bem como na partilha e 

união de esforços na resolução de problemas comuns. 

A escolha do território rural do AECT Eurocidade Chaves-Verin justifica-se por 

se tratar de um território muito despovoado e envelhecido onde as questões do suporte 

social e da satisfação com a vida dos idosos são de extrema importância e em que a 

ASC pode ter um lugar de destaque podendo contribuir para o empoderamento das 

pessoas no sentido de reinventar este espaço de cooperação.  

Os idosos têm um papel importante na preservação da memória coletiva, da 

identidade e do património cultural e é a partir destes que a ASC pode trabalhar 

designadamente através de estratégias de promoção da intergeracionalidade. Por fim, a 

ASC é uma metodologia de intervenção social e comunitária que, como refere Lopes 

(2006), através de processos participativos mobiliza as pessoas e facilita o 

desenvolvimento pessoal e social e, como refere (Gómez, 2013), promove valores de 

cidadania como a inclusão, solidariedade e memória.  

A partir de trabalhos anteriores (Cunha, 2016) percebemos que a 

interculturalidade nesta Euroregião ocorre de forma espontânea, sustentada numa longa 

tradição de trocas, materiais e imateriais entre os dois povos. Julgamos que este estudo 

será relevante na medida que permitirá delinear estratégias que se poderão refletir em 

projetos de intervenção a concretizar no futuro por algum organismo público, 
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nomeadamente órgãos do poder local, ou outras instituições de algum modo envolvidas 

com a problemática dos idosos e do envelhecimento.  
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2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

2.1. DEMOGRAFIA E DESPOVOAMENTO 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde para os países desenvolvidos, 

qualquer indivíduo com 65 anos ou mais, independentemente do sexo e estado de saúde, 

faz parte do grupo etário dos idosos (WHO, 2002). Por sua vez, Paúl refere a divisão da 

população idosa em três grupos etários, designando-se os indivíduos entre os 65 e os 75 

anos como os idosos-jovens; os indivíduos entre os 76 e os 85 como os idosos-idosos; e 

os que têm mais de 85 anos como os muito idosos (Paúl, 1997).  

As mudanças demográficas, essencialmente no interior do país, hoje, estão 

patentes em qualquer notícia ou documento público, sendo quase inevitável quando se 

fala de interior escutar os termos despovoamento e envelhecimento da população. De 

acordo com Giannakouris (2008), para os países do EU27, a população com mais de 65 

anos aumentará dos atuais 17,1% para 30,0% no ano de 2060 e o índice de dependência 

dos idosos aumentará, no mesmo período, de 25,4% para 53,5%. Ainda segundo a 

mesma publicação, Portugal e Espanha seguem quase fielmente os valores médios 

encontrados para o EU27 (Giannakouris, 2008). Estes indicadores enquadram-se nos 

dados a nível mundial como refere a WHO no Active Ageing: A Policy Framework em 

que, entre 1970 e 2025 é espectável que a população idosa aumente cerca de 694 

milhões, assim em 2025 haverá cerca de 1,2 biliões de pessoas com mais de 60 anos e 

em 2050 haverá 2 biliões dos quais 80% estará concentrada nos países mais 

desenvolvidos (WHO, 2002). 

Consciente desta realidade o governo português elaborou o Programa Nacional 

para a Coesão Territorial. Neste documento a UMVI (Unidade de Missão para a 

Valorização do Interior) reconhece-se a baixa densidade nos territórios do interior, bem 

como o envelhecimento da população, admitindo-se que se não tivesse ocorrido um 

aumento da esperança média de vida a população nessas zonas seria muito menor 

(UMVI, 2016). No sentido de promover uma melhor qualidade de vida o referido 

programa reconhece o valor de todas as gerações para a sociedade e pensa na população 

idosa como um ativo em vez de uma sobrecarga para a comunidade onde reside (UMVI, 

2016). 

A nossa opção pelo estudo da população idosa das aldeias da raia Chaves/Verin 

foi, justamente, no sentido de procurar estudar esta situação em “meio rural” e, também, 

por nos preocuparem as questões relativas ao despovoamento do interior e ao seu fraco 
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desenvolvimento socioeconómico.  

O conceito clássico do rural vê-o como um espaço ligado ao tradicional, ao 

menos desenvolvido, a um espaço mais natural, de campo de agricultura, não 

urbanizado, encontrado, habitualmente nas aldeias, e segundo o INE (2014) com 

densidade populacional igual ou inferior a 100 habitantes por Km2 e com população 

residente inferior a 2.000 habitantes. Hoje, na perspetiva de vários autores, esta 

tipificação do rural e do seu oposto urbano está ultrapassada. Segundo Pereiro (2005) 

existe um continuum rural-urbano em vez de uma divisão dicotómica, ou seja, uma 

articulação entre o tradicional e o moderno que, de certo modo, revaloriza o rural e cria 

um novo urbanismo. Ainda, segundo este autor, o fenómeno pode surgir através do 

domínio do urbano mas com resistências pelos laços simbólicos e afetivos com o 

tradicional e com o passado, ou, então, pela adoção do urbano em detrimento de tudo 

que lhes faz lembrar o rural, afastando-se das suas origens, e numa terceira versão, em 

que se conciliam aspetos de ambos criando uma nova identidade local. Por sua vez, 

Ferrão (2003) refere que tudo o que concerne o urbano ultrapassou os limites das 

cidades, que aliás, deixam de ter contornos claros e definidos, considerando, contudo, 

que há valores, atitudes e comportamentos considerados como característicos das 

cidades que se têm vindo a globalizar e, portanto, a manifestar-se indiferenciadamente. 

Cristóvão e Pereiro (2012) alertam para a necessidade de pensar o rural como parte de 

um território alargado, globalizado e urbanizado, e também como parte de um processo 

histórico de movimentos de população não como uma categoria absoluta e oposta ao 

urbano.  

Apesar desta crescente aproximação entre rural e urbano, achamos que é 

essencial ter em conta as especificações de cada local numa perspetiva de 

desenvolvimento, muito para além da noção de crescimento. No sentido de uma 

distribuição de qualidade de serviços, assegurando a qualidade do ambiente e qualidade 

de vida das pessoas nas várias dimensões, o espaço é uma variável fundamental (Lopes, 

2001). 

 

 

2.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ÁREA DE ESTUDO 

O espaço geográfico do estudo escolhido compreende uma região fronteiriça 

entre Trás-os-Montes e Galiza. Como se pode observar (Tabela 1) os indicadores 
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demográficos para os municípios de Chaves e de Verin são inequívocos quanto ao 

processo de envelhecimento e de despovoamento da área de estudo, sendo a situação 

mais delicada ainda do lado português. Devemos ainda ter em consideração que estes 

são os dados dos municípios que refletem o efeito dos centros urbanos de Chaves e 

Verín, sendo espetável que o cenário se agrave nas áreas rurais onde centramos o 

estudo.  

 

Tabela 1 - Principais indicadores demográficos dos municípios que enquadram a área de 

estudo 

Indicadores demográficos  

Chaves 

(INE, 2017) 

 

Verin 

(2017_IGE) 

População 39500 13889 

População idosa (%) 26,3 24,7 

Índice de envelhecimento 254,6 147,43 

Índice de dependência de idosos  43,3 24,7 

Índice de dependência total 60,3 37,7 

Índice de fecundidade 1,02 0,86 

Saldo natural -182 -197 

Densidade populacional (hab/km2) 67,1 147,6 

Fonte: (INE (2018) e (IGE (2018)  

 

Este espaço de fronteira (também designada por raia), por tradição, partilha 

diversos aspetos comuns que ultrapassam a proximidade física entre as duas regiões e 

são espaços que comunicaram entre si desde sempre, pois os lugares de fronteira são 

locais onde as diferenças se esbatem e as trocas, a diversos níveis, materiais e 

imateriais, nomeadamente as trocas sociais e culturais são mais intensas (Cunha, 2016). 

Cunha (2016) apoiando-se em Mendes (2001) refere que a identidade e 

identidades resultam de processos de interação social, bem como da necessidade de 

controlo do meio, das fricções e choques que criam o ruído social e, como refere o 

mesmo autor, as identidades tanto são ativadas como reconstruídas nas diferenças e nos 

conflitos. Em Cunha (2016) reforçamos a ideia de que a existência de identidades 

próprias de galegos e portugueses, era reconhecido por ambos, não sendo visto como 

impeditivo de convivência, mas sentido como uma oportunidade de aprendizagem que 

proporcionava uma atração e a aproximação mútuas, o que era revelador de 

interculturalidade. Como refere Mendes o diálogo promotor de interculturalidade resulta 

da interseção de “forças centrípetas” e “centrífugas”, ou seja, entre necessidade de nos 

ligar e de afastar do outro, e que à aproximação ao outro e a outra cultura está sempre 
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subjacente uma visão do outro sobre nós, ou seja “um processo de exotopia” (Mendes, 

2001: 491). 

No âmbito deste trabalho percebemos ainda que estes grupos reconhecem e 

revelam experiências entre grupos caracterizadas por solidariedade, intercâmbio, 

cooperação e empatia e sentimento de irmandade, e ainda bastante interconhecimento, 

através de relações afetivas ao nível das amizades e do namoro/casamento (Cunha, 

2016). Assim, reconhecemos aqui as relações transfronteiriças de acordo com a 

conceptualização de fronteira como um espaço de continuidade como refere Lima 

(2012) citando Cavaco (1975) e sugere Águas (2013) ao referir que fronteira une e 

convida. 

Consideramos que este é um espaço privilegiado de interculturalidade, 

entendendo-se, de acordo com Aguilar e Buraschi (2012), interculturalidade como uma 

resposta à diversidade cultural num espaço que dá lugar a uma convivência efetiva 

proporcionando aprendizagem e enriquecimento mútuos, indo muito além do 

reconhecimento e respeito pelas diferenças mas constituindo um processo de integração, 

adaptação mútua e criação de uma nova cidadania transformadora que repense a própria 

identidade, a cultura, e uma forma de participação conjunta. De acordo com Cunha 

(2016) ambos reconheciam este espaço transfronteiriço como um lugar-comum, ou seja 

estar de um lado ou outro da fronteira, nas palavras dos entrevistados era estar na 

mesma casa, o que nos remete para uma ideia de uma identidade comum. 

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Eurocidade 

Chaves-Verín surgiu no âmbito da cooperação institucional e territorial com a 

constituição legal da Comunidade de Trabalho Galicia-Norte de Portugal (CTG-NP) em 

1991 e do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular, que definiu os contornos 

institucionais e operacionais da denominada Eurorregião Galiza-Norte de Portugal em 

1992. Em 2010, os dois municípios iniciaram os trabalhos para a constituição do AECT 

Eurocidade Chaves-Verín. Deste modo a Eurocidade Chaves-Verín visa a conjugação 

dos esforços e dos recursos, através do planeamento e da gestão conjunta dos serviços e 

dos equipamentos dos municípios fronteiriços de Verín na Comunidade Autonómica da 

Galiza e de Chaves na Região Norte de Portugal. As intervenções, dirigidas aos 

cidadãos, pretendem promover a convergência institucional, económica, social, cultural 

e ambiental entre as duas cidades (AECT Eurocidade Chaves-Verín, 2018). 

Assim, a escolha da área em estudo advém da pertinência de todos os aspetos 

expostos que remetem para uma intervenção conjunta, no entanto acabamos por alargar 
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a amostra a algumas povoações vizinhas do espaço AECT Chaves-Verin, que contudo 

fazem parte da região transfronteiriça do concelho de Chaves e que partilham dos 

aspetos referidos anteriormente. Sobre isto sugerimos que este espaço deveria ser 

alargado a populações vizinhas de Verin, nomeadamente Villardevós e Oimbra, por 

serem localidades próximas da raia e se incluírem na descrição do espaço da 

Eurocidade. 

 

2.3. SUPORTE SOCIAL E SATISFAÇÃO COM A VIDA 

Ribeiro (2011: 1), citando Sarason, et al. (1983: 127), define suporte social com 

"a existência ou disponibilidade de pessoas em quem se pode confiar, pessoas que nos 

mostram que se preocupam connosco, nos valorizam e gostam de nós". É o conjunto de 

de pessoas significativas a quem o indivíduo reconhece relações de apoio (Brito e 

Koller, 1999). Domingues (2012: 176), apoiando-se em Caillé (2002), admite que as 

relações sociais podem ser caracterizadas pelo tipo de vínculo, forte ou fraco, e deste vai 

depender o tipo de sociabilidade estabelecida, da qual dependerá a mobilização de 

recursos, ou seja, “laços fortes são mais funcionais à mobilização de recursos” sendo 

estes, geralmente, da “esfera pessoal”.  

De acordo com Ribeiro (2011) diferentes autores referem diferentes tipos de 

suporte social designadamente: suporte social psicológico e não-psicológico, o primeiro 

referindo-se ao fornecimento de informação e o segundo ao suporte social tangível 

(Cohen & McKay, 1984); suporte social percebido versus suporte social recebido, o 

primeiro para se referir ao suporte social que o indivíduo percebe como disponível se 

precisar dele, e o segundo descreve o suporte social que foi efetivamente recebido por 

alguém (Cramer, Henderson & Scott, 1997); o suporte formal, que diz respeito às 

instituições organizacionais formais e aos respetivos profissionais (hospitais, médicos, 

programas específicos de apoio etc.) e o suporte informal, que se refere à família e 

amigos bem como às associações e grupos sociais que prestam apoio no quotidiano 

(Dunst & Trivette 1990). Deste modo, compreendemos que o suporte social tem 

subjacente a ideia de acessibilidade a recursos de natureza diversa material e imaterial e 

a de reciprocidade relacional entre indivíduos. Ainda de acordo com Ribeiro (2011) 

existem inúmeras técnicas de avaliação do suporte social que, cada uma por si, 

consideram os diversos aspetos componentes ou dimensões, mas nenhuma, só por si, 
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resolveu o problema de contemplar o suporte social na sua globalidade. A escala que 

utilizaremos aborda a dimensão família, amigos, intimidade e atividades sociais. 

Relativamente à satisfação com a vida, nas palavras de Simões (1992), ela diz 

respeito ao grau de contentamento do indivíduo face à forma como a sua vida tem 

decorrido; um juízo subjetivo sobre a qualidade da própria vida, por relação a padrões 

estabelecidos pelo sujeito (por exemplo, a saúde, a riqueza), e não fixados por outrem. 

Costa (2013), citando vários autores (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Paúl & Fonseca, 

2005; Tooth et al., 2008; Westaway, Olorunju e Rai, 2007), assinala que a satisfação 

com a vida, no envelhecimento, é geralmente influenciada pelas alterações físicas, 

mentais, sociais e também pela perceção que o indivíduo tem de si próprio. A mesma 

autora, citando vários autores (Albuquerque & Tróccoli, 2004; Diener, 2000; Diener, 

Suh, Lucas & Smith, 1999; Galinha & Ribeiro, 2005), lembra que o bem-estar subjetivo 

inclui uma componente de julgamento cognitivo, caracterizada pela satisfação com a 

vida em domínios específicos (como a capacidade física e mental ou os relacionamentos 

sociais) e uma componente emocional, esta caracterizada pelo equilíbrio entre aspetos 

positivos e aspetos negativos relatados pelo indivíduo. Deste modo, apoiada em Diener 

(2000), a autora refere que a satisfação com a vida assume um papel importante na 

avaliação que o indivíduo faz da mesma, ou seja, o balanço entre expetativas/desejos e a 

perceção do estado atual.  

 

2.4. PERSPETIVAS SOBRE ENVELHECIMENTO  

Sobre envelhecimento Barreto (2005) refere que, biologicamente, o 

envelhecimento pode ser explicado por teorias estocásticas ou de programação e ser 

entendido como o inverso do crescimento que se faz acompanhar de uma progressiva 

perda de aptidões e capacidades - uma involução; admitindo que essa deterioração pode 

ocorrer em qualquer etapa da vida, sendo mais acelerada a partir dos 65 anos 

correspondendo à senescência. O mesmo autor ainda assinala ainda que o 

envelhecimento pode ser resultado do envelhecimento primário (ou natural) e o 

secundário (ou patológico).  

No Relatório Mundial para a Saúde a WHO (2015) considera o envelhecimento 

como um conjunto de perdas biológicas com o avanço da idade, mas também de 

mudanças significativas no que se refere à alteração de papéis e posições sociais e na 

necessidade de lidar com perdas de relações próximas. Neste documento percebe-se 

uma preocupação com uma mudança da perceção das noções de saúde e envelhecimento 
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para poder responder aos desafios atuais de um envelhecimento muito rápido das 

populações. A nível mundial, os estereótipos sobre as pessoas mais velhas estão 

largamente ultrapassados, abolindo-se a ideia de idosos típico, de idosos como pessoas 

mais velhas dependentes ou um fardo, em declínio mental e físico ou, exacerbadamente, 

o oposto, pessoas idosas que apresentam elevados níveis de capacidade mental e física, 

a ideia de que o envelhecimento implica maiores gastos com a saúde, entre outros 

aspetos. O documento tem em consideração que envelhecer no futuro será muito 

diferente das experiências de gerações anteriores, portanto olhar para estas questões do 

envelhecimento implica uma visão prospetiva. 

Nesta perspetiva o processo de envelhecimento comporta diferentes dimensões 

que importa considerar no âmbito do nosso estudo, quer do lado dos aportes positivos 

do envelhecimento e do idoso, quer do lado das suas fragilidades. 

Magalhães (2012a) refere que a construção social do conceito de velhice variou 

ao longo da história e, depende da idade de quem define, para um jovem, um 

adolescente, uma criança ou um adulto a imagem é diferente, compreendendo que a 

ideia de desenvolvimento no sentido de mudanças ao nível das diferentes capacidades 

não é unidirecional, nem universal, nem irreversível e, embora algumas se possam 

deteriorar, outras podem manter-se e até enriquecer-se e que as pessoas evoluem de 

diferentes formas. 

Fernandes (2017) realça que o trabalho pode ser fonte de desenvolvimento 

pessoal mas também, em circunstâncias lesivas, pode alterar a saúde e acelerar o 

declínio da capacidade de trabalho, uma vez que este implica esforço intelectual e 

físico, considerando que existem diversos fatores que vão influenciar o envelhecimento 

funcional, tais como: fatores sociodemográficos, saúde, trabalho, estilos de vida. A 

mesma autora, apoiando-se em Tuomi et al (1997), faz também um apontamento 

relativo à educação e competências, entendendo que o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos podem tornar o indivíduo mais competente no sentido de ter mais 

recursos psicológicos e cognitivos. Neste sentido entendemos que a educação, tendo 

subjacente o desenvolvimento do indivíduo, vai ajudar a responder com menos desgaste 

ao esforço exigido pela atividade laboral. 

Magalhães (2012a) referindo-se à problemática dos estereótipos do 

envelhecimento, afirma que prevalece uma cultura antienvelhecimento, muito visível 

também nos media, resultando no idadismo (estereótipos e preconceitos relativos à 

idade). O mesmo autor refere que relativamente às pessoas idosas há estereótipos que 
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levam a atitudes negativas que, por sua vez, suportam esses estereótipos e refletem o 

preconceito negativo relativamente aos idosos, nomeadamente: a doença, a impotência 

sexual, a fealdade, o declínio mental, a doença mental, a inutilidade, o isolamento, a 

pobreza e a depressão. 

Retomando o Relatório Mundial para a Saúde da WHO (2015) com base no 

conceito de capacidade intrínseca e de capacidade funcional dos idosos emerge a noção 

de envelhecimento saudável como o processo de desenvolvimento e manutenção da 

capacidade funcional que permite o bem-estar em idade avançada, considerando, deste 

modo, que as políticas devem ser pensadas de forma a superar as injustiças e diferenças 

de envelhecimento para que um maior número de pessoas possa ter trajetórias positivas 

do envelhecimento. Há aqui uma real noção de que este processo é contínuo e que ao 

longo da vida pode ser desenvolvida uma trajetória positiva no sentido da adaptação às 

perdas, no reforço da capacidade de resistência e no crescimento psicossocial – 

admitindo que isto pode explicar que em idades avançadas há um maior bem-estar 

subjetivo. 

Já antes no documento inaugural sobre o conceito de envelhecimento ativo a 

OMS (2005) considerava que o envelhecimento é um triunfo da evolução e, ao mesmo 

tempo, um desafio, preconizando algumas medidas para que o envelhecimento seja uma 

experiência positiva, com a possibilidade de uma vida longa com oportunidades de 

saúde, participação e segurança, de modo a melhorar a qualidade de vida, que agrupa 

dentro do conceito de envelhecimento ativo, baseado essencialmente “no 

reconhecimento dos direitos humanos das pessoas mais velhas e nos princípios de 

independência, participação, dignidade, assistência e autorrealização estabelecidos pela 

Organização das Nações Unidas” (OMS, 2005: 14). 

A noção de envelhecimento ativo tem subjacente a ideia de participação das 

pessoas no desenvolvimento do seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao 

longo do curso da vida, bem como a “sua participação na sociedade de acordo com suas 

necessidades, desejos e capacidades; ao mesmo tempo, propicia proteção, segurança e 

cuidados adequados, quando necessários” (OMS, 2005: 13). Em suma, a autonomia e a 

independência, que contribuem diretamente para a qualidade de vida na sua aceção mais 

ampla, bem como as expectativas de vida saudável, são condições fundamentais para o 

envelhecimento ativo (OMS, 2005). 

Por sua vez, Pereira (2012) apoiando-se em Piaget (1977) e Erikson (1972), 

afirma que o desenvolvimento humano tem uma dimensão individual, social e ocorre 
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por estágios que vão implicar a passagem por sucessivos equilíbrios ao longo da vida 

(cognitivos e sociais) e que a construção da identidade saudável e coerente dos 

indivíduos depende de uma vivência positiva da sua trajetória de vida. O mesmo autor, 

apoiando-se em Giddens (2001) e Mendes (2001), defende uma continuidade lógica e 

de coerência identitária, onde cabem atividades de descoberta no sentido de 

aprendizagem ao longo da vida e a perspetiva da compensação como forma de encarar 

as perdas que advém do envelhecimento, concluindo que colocar o foco numa vida ativa 

para alcançar os propósitos do envelhecimento ativo. Percebemos que a necessidade de 

fomentar uma vida que permita ao ser humano o seu desenvolvimento integral, 

desempenhando um papel social de forma continuada ao logo da sua vida é algo 

subjacente quer à de envelhecimento ativo e saudável.  

Deste modo, também chegamos à ideia de inclusão. A inclusão tem subjacente a 

ideia de direitos humanos, de igualdade e justiça social, de procura de uma sociedade 

não discriminatória e, nesse sentido, o fazer parte de compreende certamente a 

participação de todos em algo. Pimentel e Silva (2012)  referem que a noção de inclusão 

deve ser entendida numa relação entre inclusão-exclusão onde existem níveis ou 

gradações no continuum, sendo que, a própria definição de idoso é, por si mesma, não 

inclusiva, ao ter subjacente a ideia de corte com o sistema produtivo, em que a condição 

de idoso vai ditar a rutura progressiva com espaços sociais integradores, como grupos 

de amigos e redes sociais, ditando a sua progressiva segregação, que vai levar à 

necessidade de reconstrução e reinvenção de projetos de vida e identidades. Para evitar 

a exclusão social e a vulnerabilidade crescente, sugerem que a intervenção social deve 

preocupar-se com o apoio na reconstrução de projetos de vida alternativos que 

potenciem a inclusão, “o foco da intervenção deve assumir a participação ativa dos 

idosos nas suas comunidades e espaços de pertença, a família e o meio natural de vida” 

(Pimentel & Silva, 2012: 220). Se retomarmos a noção de envelhecimento ativo, 

deparamos que ele também é inclusivo pois tem implícita a ideia de “participação 

contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, espirituais e civis, e não somente à 

capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho” (WHO, 

2005: 13). 

As intervenções devem ser no sentido de “revalorizar as pessoas para além do 

seu estatuto de produtores e consumidores” (Pimentel & Silva, 2012: 221) apontando 

também para a pertinência de sensibilizar o envolvimento das comunidades e sua 

consciencialização para a preservação das redes de entreajuda e amizade, e do 
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desenvolvimento de projetos locais que impliquem a participação de todos os grupos 

etários, potenciando a participação das pessoas idosas detentoras de um grande 

património identitário da comunidade, que acumulam saberes e experiências (Pimentel 

& Silva, 2012). Os autores referem que a integração em grupos ajuda os idosos a 

reconstruir o sentimento de pertença, a eliminar a apatia e a depressão, a comunicar e 

sentir que os seus desejos e opiniões sejam considerados, a suprimir o isolamento e 

diminuição da participação, favorecendo a comunicação, a interação e até o 

desenvolvimento de novas competências (Pimentel & Silva, 2012: 224). Assinalam 

ainda que as tarefas do interventor, neste caso do animador, deve diversificar-se em 

função dos objetivos do grupo, devendo a intervenção contribuir para melhorar as 

condições físicas e cognitivas, aumentar os níveis de autonomia, superar 

constrangimentos diários, reforçar a autoestima, através da valorização dos saberes e 

potencialidades dos idosos (Pimentel & Silva, 2012). A este propósito Magalhães  

(2012b) refere que a sabedoria é uma característica tradicionalmente associada ao 

envelhecimento e a ganhos adquiridos com este, sendo um fenómeno que tem 

características cognitivas, emocionais e motivacionais. Apoiando-se em Baltes e 

Staudiner (2000), considera que a sabedoria é entendida como manifestação de 

inteligência prática e de mecanismos de seleção, otimização e compensação 

(Magalhães, 2012b). Neste contexto, assinala aquela autora, o desenvolvimento ao logo 

da vida ou lifespan fazem todo o sentido, pois este paradigma “diz respeito a um 

conjunto de princípios derivados da investigação sobre os padrões de desenvolvimento 

intelectual na velhice e sobre a modificabilidade dos desempenhos cognitivos através do 

treino” (Magalhães, 2012b: 289). A autora refere que a sabedoria depende da 

personalidade, adquirida num processo de aprendizagem que requer elevados níveis de 

motivação e capacidades intelectuais entre uma série de circunstâncias favoráveis, 

considera-a um recurso pessoal no sentido de experienciar emoções positivas e 

resiliência (Magalhães, 2012b). Assim, depreendemos que o envelhecimento implica 

uma transformação no sujeito que lhe vai conferir sabedoria no sentido de que a pessoa 

sábia é aquela que adquiriu uma paz e harmonia consigo mesma, tem um largo 

conhecimento acerca de problemas humanos, é capaz de dar um sentido à sua vida, 

aceitar-se a si mesmo e às transformações, bem como ser capaz de se preocupar com o 

bem-estar dos outros. 

   

2.5. EDUCAÇÃO E ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL NO ÂMBITO DO ENVELHECIMENTO 
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2.5.1. Educação: conceito e perspetivas teóricas  

Como refere o Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o século XXI “A educação não serve, apenas, para fornecer pessoas 

qualificadas ao mundo da economia: não se destina ao ser humano enquanto agente 

económico, mas enquanto fim último do desenvolvimento.” (UNESCO, 1996: 85). 

 A propósito do conceito de educação Barros (2011) refere que conceitos são 

construções e representações que servem à comunicação e que só são compreensíveis 

dentro de contextos relacionais a que dizem respeito. Este autor propõe uma tipologia de 

relações que inclui: a educação-ensino (associado à fase escolar dos indivíduos e que é 

largamente hegemónico); a educação-formação focada na preparação dos adultos para o 

mundo do trabalho embora não excluindo outros objetivos de transformação do sujeito 

numa realidade em mudança; a educação-aprendizagem que ocorre numa lógica de 

relacionamento recíproco e interativo dos indivíduos com o meio e que discute as 

formas como os indivíduos assimilam o conhecimento; e, por fim, a relação tríplice 

entre educação-desenvolvimento-aprendizagem centrado quer no desenvolvimento 

coletivo quer no desenvolvimento do indivíduo.  

Segundo Bertrand as teorias da educação são “conjuntos sistematizados das 

perceções e das representações (...) da organização da educação” (Bertrand, 2001: 9). O 

autor refere que estas representações da realidade vão depender do campo do 

conhecimento, refletindo a “evolução dos movimentos cognitivo e sociocognitivo” e as 

investigações acerca do processo do conhecimento, das tecnologias da informação, e 

das didáticas socioculturais. 

Lefrançois, (2009) aborda as teorias da aprendizagem de acordo como os 

diferentes paradigmas tais como: o behaviorismo defendido E. Thorndike e Clark Hull 

em que as aprendizagens são controlados pelas consequências do nosso comportamento, 

e o behaviorismo radical de Skinner, em que aborda o condicionamento operante; o 

cognitivismo, através por exemplo as teorias cognitivas de autores como Bruner, Piaget 

e Vygotsky que abordam a aprendizagem dentro do contexto mais amplo do 

desenvolvimento humano. A classificação das diferentes teorias de educação não é 

alheia à vigência destes paradigmas, como poderemos constatar. 

Bertrand (2001) assinala que a classificação em sete grupos de teorias da 

educação é feita em função de quatro polos: o sujeito, os conteúdos, a sociedade e as 



15 

interações pedagógicas. 

As teorias espiritualistas, na perspetiva Bertand (2001), procuram resolver o 

problema da sociedade provocado pela “organização industrial” da vida e da 

humanidade em geral, que procura explorar os recursos e as pessoas e que dotam o 

progresso industrial de toda a supremacia. Assim, refere o autor, vamos ter conceções 

de educação propostas por Maslow, Harman, Leonard, Ferguson, Fotinas e 

Krishnamurtia, que têm em comum o facto de não distinguirem o sujeito do universo e 

não valorizarem o desenvolvimento centrado no sujeito, sendo o foco de toda a 

pedagogia “as relações do indivíduo enquanto membro de um grande todo”, o universo, 

em que o self desaparece e dá lugar a uma experiência mais global na relação com o 

universo, em que a verdade não existe para lá do universo, nem é independente da 

pessoa, nem a verdade depende de nenhum guia ou autoridade (Bertrand, 2001: 9).  

As teorias personalistas, de acordo com Bertrand (2001), partem do princípio 

que a educação se deve centrar na pessoa, e nascem como reação aos métodos de ensino 

baseados nos conteúdos e na sua transmissão, que não valorizam a subjetividade, nem a 

liberdade, nem o próprio sujeito. São teorias inspiradas, por um lado, nas escolas novas 

com abordagens centradas no indivíduo e, por outro lado, na psicologia personalista que 

defende que educação deve ser feita a partir de aprendizagens significativas e 

experienciais e recusa a conceção behaviorista de que “a pessoa é controlada pelo seu 

inconsciente ou pelo seu meio” (Bertrand, 2001: 43).  

Assim, estas teorias, também designadas humanistas, centram a sua abordagem 

no sujeito e na sua construção como pessoa livre, Bertrand (2001) apoiando-se em 

Meirieu (1991) e Léveillé-Ryan (1990), explica que esta abordagem se baseia em 

correntes da psicologia que defendem que o sujeito enquanto pessoa livre e responsável 

se define pelos seus projetos de vida e estes impulsionam a sua contínua reinvenção 

(Bertrand, 2001). Entende-se que a educação é criadora e o processo educativo permite 

“a criatividade existencial do ser humano” bem como o seu contínuo desenvolvimento e 

potenciação através de atividades significativas que o transformam (Bertrand, 2001:41-

42). Sob o preceito de valorizar o aluno, por exemplo em Meirieu (2001), vamos 

encontrar uma necessidade de inovar na escola, não tanto no sentido de criar uma 

técnica mas antes no sentido de criar modelos que permitam resolver os problemas que 

emergem da “ambição educativa” de uma escola que problematiza face a dificuldades e 

se interroga sobre a sua eficácia de concretizar transformações significativas (Meirieu, 

2001: 3). 
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Segundo Escario (2014) a abordagem pedagógica de Rogers coloca o aluno no 

centro do processo de aprendizagem e o professor tem o papel de facilitador. Assim 

Roger (1983: 97) citado por Escario (2014: 84) refere que a aprendizagem tem como 

objetivo promover o crescimento, e que as aprendizagens significativas e mais 

profundas, que podem ocorrer fora da sala de aula, são as definidas pelo aluno, em que 

as aprendizagens são “auto-iniciadas” e a sua “direção auto-escolhida” e em que o aluno 

está empenhado no processo globalmente, com sentimentos e paixões e intelecto. 

Rogers defende a autoridade suprema da experiência, na qual o sujeito se pode 

concretizar e se exprimir a si mesmo, simultaneamente, conhecer e reconhecer o outro. 

Neste tipo de aprendizagem o indivíduo compromete-se com a aprendizagem, toma as 

iniciativas, autoavalia-se, faz uso das suas capacidades de aprendizagem, de curiosidade 

e permite-se a uma mudança profunda (Bertrand, 2001). Deste modo Escario (2014), 

apoiando-se em Gobbi e Missel (1998) e Rogers (1985), destaca três atitudes 

facilitadoras de uma educação não diretiva, enfatizando a experiência como veículo 

essencial às aprendizagens: a aceitação positiva incondicional, que origina no outro a 

sentimento de aceitação sem ter que alterar as suas convicções e valoriza o potencial 

humano; a compreensão empática, que diz respeito à capacidade de imergir no mundo 

do outro e se pôr no seu lugar; e a congruência que implica ser genuíno e integrado na 

relação com o outro. 

A educação nesta perspetiva personalista e humanista deve permitir o 

crescimento pessoal, deve respeitar o ritmo e as características de cada um, deve 

permitir estimular o uso das capacidades e competências da pessoa e que esta faça 

aprendizagens significativas na sua interação com o meio (Bertrand, 2001). 

Passando às teorias psicocognitivas, na perspetiva de Bertrand (2001), elas 

tiveram origem no vasto número de estudos sobre os processos de aprendizagem 

influenciados pela psicologia. Estas teorias são qualificadas como construtivistas, dado 

o processo de aprendizagem ser um processo construtivo do conhecimento (Bertrand, 

2001). O mesmo autor concebe duas tendências: as chamadas didáticas construtivistas 

(muito influenciadas por Piaget e Bachelard) que partem das conceções preliminares do 

sujeito e as que recorrem aos perfis pedagógicos que descrevem o sujeito. Para Piaget, 

segundo Bertrand, o conhecimento não provém apenas de registo de observações, nem 

há no sujeito estruturas cognitivas inatas, mas considera que o funcionamento da 

inteligência é hereditário e este no contacto e na forma como organiza os objetos vai 

gerar as estruturas cognitivas (Bertrand, 2001: 66). Já para Bachelard o conhecimento 
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vai-se construindo pela negação, que no fundo é um sim à transformação no sentido em 

que “a pessoa constrói o seu conhecimento pela via do exame crítico dos seus 

conhecimentos atuais e das suas experiências” (Bertrand, 2001:67). É neste sentido que 

se falam em conceções preliminares, em que o sujeito já possui um conhecimento 

prévio sobre qualquer assunto, que lhe permite entender e reinterpretar e assimilar à luz 

dos significados que dá à informação que recebe, assim as conceções preliminares vão 

desempenhar “um papel intermediário entre o conhecimento e as estruturas do 

pensamento” (Bertrand, 2001: 67). Assim, uma forma de obter conhecimento é 

exprimindo as conceções e partindo do princípio que existe uma continuidade entre a 

compreensão da realidade pela representação das suas conceções e o conhecimento 

ensinado ou lutando contra elas, combatendo-as pela correção do erro e apresentação de 

argumentos (Bertrand, 2001). No modelo alostérico as aprendizagens em profundidade 

só são possíveis se houver mudanças no pensamento e, para isso, é preciso que as 

conceções novas sejam integradas na estrutura existente (Bertrand, 2001). As conceções 

preliminares vão promover um processo de conflito: questionamento, referência, 

interpretação e rutura (Bertrand, 2001). Ainda, dentro da lógica das teorias 

construtivistas, Bertrand (2001) refere o modelo de aprendizagem por alteração 

epistemológica que propõe uma didática dentro da lógica da mudança conceptual e 

favorece a oportunidade de exercer “democracia epistemológica” permitindo adquirir 

consciência da existência de diferentes pontos de vista e diversidade de argumentos pelo 

questionamento e dialetização das representações, sem contudo rejeitar as opiniões 

pessoais (Bertrand, 2001: 80). De acordo com as teorias psicognitivas, os docentes 

devem ter em conta os processos de aprendizagem e os conhecimentos do discente, e 

assim o professor tem grande responsabilidade mudando os seus hábitos e métodos de 

trabalho adaptando-os aos alunos. 

As teorias tecnológicas procuram o ordenamento, a sistematização dos meios e 

das condições práticas da educação, ou seja, organizando o meio pedagógico e 

sistematizando as operações pedagógicas no papel de uma tecnologia de instrução ou 

como ferramenta de intervenção racional (Bertrand, 2001). Segundo este autor vamos 

encontrar duas tendências: a sistémica em que há a procura de um procedimento 

padronizado que individualiza o ensino, procura a planificação e organização, focando-

se em condições de aprendizagem; a hipermidiática focada no software complexo, 

interativo e inteligente, baseadas em princípios fundamentais como a variedade de 

interações, a modelização aberta, o ambiente independente de conteúdos, o ensino 
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cooperativo e a hipermediatização das informações. Para Hanefeld (2004) é o 

reconhecimento do potencial do conhecimento científico-tecnológico aplicado à 

educação que está na origem das teorias tecnológicas. Para Bertrand (2001), a ênfase na 

tecnologia como forma de melhorar o processo de ensino e aprendizagem, pode, 

paradoxalmente, levar “a perda de controlo, por parte do docente, do processo 

educativo” (Bertrand, 2001: 114) e, também por isso, algumas resistências ao uso de 

novas tecnologias (Hanefeld, 2004).  

Londoño (2011) refere que o desenho instrucional resultante desta aplicação das 

tecnologias na educação vai ser influenciado de acordo com a abordagem teórica que é 

defendida: condutivista, cognitivista ou construtivista; concluído que um bom desenho 

instrucional deve ser feito a partir da convergência das teorias pedagógicas, orientadas 

para as metas e todo o contexto educativo.  

As teorias sociocognitivas segundo Bertrand (2001), vão dar uma maior 

importância à dimensão sociocultural da aprendizagem, levando em linha de conta o 

meio envolvente, as condições, os contextos culturais e sociais que influenciam a 

aprendizagem naquilo que se passa a designar por aprendizagem em situação. Bertrand 

(2001) refere que, ao contrário das teorias psicocognitivas, que se preocupam com os 

processos cerebrais, ou das teorias sociais que preconizam a mudança da sociedade, as 

teorias sociocognitivas vão insistir na forma como as interações socioculturais 

interferem nos mecanismos de aprendizagem. Bertrand apoiando-se em Barth (1995), 

Bruner (1996), Frenay (1998) e Sfard (1998), refere que existe uma “dinâmica 

sociocultural própria às transações cognitivas entre pessoa e o seu meio” (Bertrand, 

2001:114), e considera que a aprendizagem é também um processo de integração 

sociocultural numa comunidade (Bertrand, 2001). Bertrand (2001) indica cinco tipos de 

abordagens sociocognitivas: teorias socioculturais da aprendizagem social; teorias do 

conflito sociocognitivo; teorias sócio históricas de Vygotsky; teorias da aprendizagem 

contextualizada, teorias cooperativas de ensino aprendizagem.  

De acordo com Azevedo (1997) a teoria da aprendizagem social defendida por 

Bandura que sistematizou a teoria sobre como aprendemos ao observar o 

comportamento de outra pessoa ou personagem, tomando-o como modelo - 

aprendizagem por modelação. Constatou que somos reforçados e motivados a aprender 

observando as consequências do desempenho de outras pessoas e não apenas quando 

somos premiados diretamente pelo nosso sucesso. Destaca que o sentido de agência e o 
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senso de autoeficácia são fundamentais para o sucesso na aprendizagem. Sua teoria e 

implicações para a prática clínica, social e educacional são discutidas. 

 

As teorias académicas, por sua vez, para Bertrand propõem acima de tudo 

promover a análise dos conteúdos, “a unidade e a organicidade da cultura e da educação 

na forma de cultura geral” (Bertrand, 2001:222); são defendidas por aqueles que 

pretendem que o ensino seja aristocrático, centrado na relação professor-aluno, são 

tradicionalistas e elitistas e surgem como oposição ao movimento de renovação social. 

Exigem a transmissão do mesmo conteúdo, da mesma cultura mas recusam o 

“igualitarismo na educação”, ao nível da transmissão do conhecimento deve manter-se 

para criar a desigualdade (Bertrand, 2001:224). 

Por fim, as teorias sociais que, segundo Bertrand (2001), assentam numa 

perspetiva de transformação social efetuada através da educação, ou seja, esta deve ter 

um papel fundamentalmente social que prepare os indivíduos para a resolução de 

problemas, num contexto de crise social e ambiental em que é necessário promover a 

consciência ecológica da solidariedade, assumir o controlo da evolução da sociedade, 

mudar as organizações sociais, culturais e ecológicas. Na perspetiva das teorias sociais 

“uma pessoa cultivada é a que consegue resolver problemas e não a que ostenta o seu 

conhecimento do passado” (Bertrand, 2001: 197). Assim Bertrand (2001) vai apoiar-se 

Apple (1996), Bower (1993), Giroux, (1992a, 1997); Giroux e Shannon (1997), Gore 

(1993) e MacLaren (1997) concluindo que a educação, como preconizadora da mudança 

social, faz sentido num contexto de crise social, ecológica e cultural.  

Para Giroux, citado por Drawin (1987), na sociedade industrial-tecnológica, a 

educação passou a ser vista numa perspetiva de operacionalização e treinamento, 

habilitação e aprendizagem, sendo necessário contrapor a esta tendência retomando o 

ideal clássico de educação como formação para a cidadania, que poderia ser entendida 

como o exercício público da racionalidade que só é possível em liberdade, e assim a 

educação para a cidadania, é mediadora da racionalidade social, não pode ser encarado 

segundo o modelo da racionalidade técnica – do treinamento e da aprendizagem, antes 

deve permitir a “máxima explicitação dos procedimentos cognitivos e normativos que 

revelem ao próprio Homem e da sua dimensão de ser histórico e autoconstitutivo” 

Giroux (1986: 221-268) citado por Drawin (1987: 35).  

Por sua vez Grand’Maison refere que os verdadeiros problemas da humanidade 

têm uma base social e que é ao nível social que se devem pensar as estratégias de 
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desenvolvimento, afirmando ainda que não há uma verdadeira democracia nem um 

autêntico desenvolvimento se a humanidade não agir coletivamente e se responsabilizar 

pelos verdadeiros problemas da humanidade (Grand’Maison, 1975).  

Assim, Bertrand (2001) apoiando-se em autores como Bowers (1993), 

Grand’Maison (1976), Morin (1989), refere que através da educação os sujeitos obtêm 

ferramentas que lhes permitirão intervir na resolução de problemas da sociedade e 

transformar a realidade (Bertrand, 2001).  

Deste modo Bertrand (2001) aborda grupos de pedagogias dentro desta lógica da 

transformação e da reconstrução social: as pedagogias institucionais, que surgem numa 

lógica de combate da “rigidez e da fraqueza das instituições escolares e sociais” e das 

pedagogias tradicionais (Bertrand, 2001: 152); as pedagogias de consciencialização, 

defendida no pensamento de Paulo Freire e pela pedagogia crítica que visam sensibilizar 

os sujeitos para o seu papel de agentes sociais; as pedagogias ecossociais que propõem 

a mudança a partir de uma visão global dos problemas na relação pessoa-sociedade-

universo, procurando a responsabilização social, ecológica e cultural dos sujeitos, 

através de uma aprendizagem-ação e de uma forte ligação à resolução de problemas 

reais da comunidade, apelando de certo modo à “participação esclarecida” e à 

“resistência inteligente” (Bertrand, 2001:194). 

Tendo em consideração esta análise das diversas teorias, e considerando que a 

atualidade (também designada por “pós-modernidade”) é um tempo de profunda 

mudança social que ocorre a grande velocidade, uma vertigem emergente de fenómenos 

como a globalização e a revolução digital e todas as suas incontáveis e incomensuráveis 

implicações, bem como as questões sociais, ambientais, económicas que daí advém, 

procuramos perceber qual a conceção de educação mais adequada aos nossos objetivos. 

Assim, do mesmo modo que o faz Bertrand (2001), e partilhando desta perspetiva, 

consideramos que: as teorias académicas através da sua formação geral e tradicional não 

serão suficientes para resolver os problemas atuais; as teorias personalistas e 

espiritualistas favorecem o desenvolvimento individual e incorrem no risco do 

individualismo; as teorias psicocognitivas, tecnológicas e sociocognitivas preocupam-

se, essencialmente, com a didática e com a pedagogia, mas não podem ser colocadas de 

parte pois devem ser integradas e constituir as melhores estratégias numa perspetiva de 

cooperação; as teorias sociais são as que poderão responder melhor aos problemas 

atuais, nomeadamente as estratégias educativas que permitem o empoderamento dos 

indivíduos. O autor refere que a educação tem um papel importante na invenção de um 
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novo futuro para a humanidade que exige estratégias de cooperação, na lógica das 

relações multiculturais, no repensar dos impactos do desenvolvimento económico, da 

ecologia e da democracia com o objetivo de resolver problemas (Bertrand, 2001: 231). 

 

2.5.2. Animação Sociocultural 

2.5.2.1. Abordagem teórica da animação sociocultural 

Para Ventosa a ASC é uma área de intervenção do âmbito da educação social, 

considerando que diferentes abordagens socioeducativas vão determinar diferentes 

correntes de ASC, destacando as seguintes abordagens: sociocêntrica, no sentido de 

adaptar o indivíduo à sociedade; a antropocêntrica, no sentido de transformar a 

realidade social através da emancipação do indivíduo e da tomada de posição crítica 

face à realidade; a psicocêntrica que entende a intervenção socioeducativa no sentido do 

indivíduo desenvolver capacidades de comunicação e relações interpessoais; e a eclética 

que procura uma intervenção socioeducativa no sentido do bem-estar pessoal e a 

transformação social (Ventosa, 2004). 

Trilla (2004) sobre o conceito de ASC, partindo da sua acessão antropológica, 

refere que a este está subjacente o conceito de cultura onde estão incluídos 

conhecimentos, valores, arte, leis, moral, costumes, tradições, bem como hábitos e 

capacidades adquiridos e que se transferem socialmente (Trilla, 2004). O autor 

acrescenta que a ASC se mobiliza contra a cultura oficial e cultura de massas e que a 

ênfase é posta na cultura popular. Outro aspeto sustentado por Trilla (2004) apoiando-se 

em Grosjean e Ingberg (1980), refere-se ao facto de que, no contexto da ASC, a cultura 

não é um património a difundir em que as comunidades são meros recetores e 

consumidores de cultura produzida por um setor minoritário do conjunto social, ao 

invés, a comunidade é agente ativo de produção cultural, admitindo assim que a ASC é 

um “instrumento da democracia cultural” pois é “uma forma de transformar as 

potencialidades das comunidades para a gerar” (Trilla, 2004: 23). 

Trilla (2004) estabelece a ligação entre ASC e alguns conceitos próximos da 

ASC, tais como: educação permanente, educação social, pedagogia social, educação 

não-formal e informal, pedagogia do ócio e educação dos tempos livres (Trilla, 2004). 

Ainda segundo o autor, como processo educativo que é a ASC, a educação permanente 

faz parte dela; e quanto à pedagogia social dentro das ciências sociais seria neste tipo de 

pedagogia que a ASC se enquadraria. Por outro lado, continua o autor, a ASC, na sua 
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vertente educativa, enquadrar-se-ia: em contextos institucionais não-formais como 

centros de educação de tempos livres; em contextos educativos informais, como 

associações; mas também em contextos institucionais formais, como estabelecimentos 

de ensino que promovem atividades não formais e informais (cursos de economia 

doméstica, festas populares a manifestações) e formais no sentido de concretizar 

programas educativos de carácter formal.  

Caride (2004) fala sobre os paradigmas teóricos na ASC, afirmando esta “como 

referente de mudanças possíveis e necessárias na sociedade” e como “compromisso com 

uma sociedade em contínua transformação”, que se baseia em conceções do Homem, do 

mundo e no papel da cultura na elaboração de novas formas de relacionamento, 

expressão e comunicação, bem definidas, embora não dogmáticas mas que vão orientar 

a sua ação sempre com o intuito de “consolidar o protagonismo de cada sujeito no 

aperfeiçoamento progressivo da sua existência”, pautada de valores e experiências que 

permitam “a tomada de consciência dos cidadãos, para a liberdade, justiça, igualdade e 

pluralismo” (Caride, 2004: 45). Segundo este autor a teoria tem a dualidade de dar um 

sentido organizativo à realidade e, ao mesmo tempo, procurar novas realidades no 

sentido de antecipar ou recriar circunstâncias de modo a transformar as condições de 

vida (Caride, 2004). Contudo, o autor acrescenta que é a coexistência de diferentes 

conceções e transformações sociais que oferecem a explicação global da realidade 

através da diversidade de conceitos, estratégias, normas e práticas (Caride, 2004). Ou 

seja, os diferentes paradigmas ajudam a compreender melhor o mundo. O autor apoia-se 

em Ginet (1974) para defender o pluralismo teórico como forma de explicar a mesma 

realidade sob diferentes pontos de vista, ou “diferentes formas de perguntar e responder 

o mundo”, pois o pluralismo irá permitir um entendimento global das realidades sociais 

complexas, através de uma diversidade metodológica e da transdisciplinariedade 

(Caride, 2004: 50); e apoia-se ainda em Morin (19949 invocando a compatibilidade de 

vários modelos e teorias o que constitui a forma de tratar a complexidade (Caride, 2004: 

49). Assim na ASC o pluralismo teórico “coincide com a pluralidade política das 

sociedades que subscrevem as suas propostas a favor de uma democracia cultural que 

estimule a participação de todos os grupos sociais” e coaduna-se com o seu propósito de 

processo cultural ao serviço do desenvolvimento pessoal e coletivo dos cidadão (Caride, 

2004: 50). 

Caride, no sentido de abordar os paradigmas em que se inscreve a ASC indica 

três correntes de pensamento: a que conserva a sociedade tal como é; a que considera a 
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transformação da sociedade pelas relações sociais; e a que concebe a transformação das 

estruturas económicas e sociais através da tomada de consciência e responsabilização, 

as quais vão corresponder aos paradigmas tecnológico, interpretativo e dialético 

(Caride, 2004). 

Nesta linha de pensamento e atendendo ao nosso propósito de contribuir para o 

desenvolvimento pessoal do indivíduo e da sua capacidade de, através da educação, ter 

poder e competências de resolver problemas em cooperação impulsionando a 

transformação da sociedade, propomos a adoção do paradigma dialético que pressupõe a 

transformação social pela emancipação do indivíduo. É uma atuação no sentido do 

diálogo entre teoria e prática, recriando realidades e criando alternativas. De certo 

modo, como refere Bertrand, este paradigma vai ao encontro das estratégias 

pedagógicas das teorias ecossociais, dentro da lógica do Empowering education 

(Bertrand, 2001: 231). 

Acerca do estatuto epistemológico da ASC Trilla (2004) procura analisar o tipo 

de conhecimento que se produz, reconhecendo sete níveis diferentes de conteúdos: nível 

metateórico, onde se discute que tipo de conhecimento consiste a ASC, se é ciência, 

tecnologia, ideologia, teoria-prática; nível sistemático-conceptual onde se faz a 

discussão sobre o próprio conceito e taxionomias pertinentes; nível ideológico-ético-

político, que se prende com questões de finalidade, compromissos e conflitos, 

acabando-se por afirmar que a ASC não pode ser politicamente neutra, pois comporta 

uma “componente ideológico, ético e político que se traduz em termos de conflito 

social” (Trilla, 2004: 37); nível sociológico ou contextual, porque procura o 

conhecimento acerca da realidade onde se intervém, a ação da ASC deve ser 

fundamentada a nível sociológico, antropológico, cultural e económico, entre outros; 

nível psicológico ou de conhecimento sobre o sujeito da intervenção, em que a 

psicologia social e a psicologia comunitária deve estar presentes no sentido de perceber 

as dinâmicas de grupo, a socialização, aprendizagem e interação social; nível 

tecnológico em que o autor se refere a conhecimentos acerca de técnicas e 

procedimentos, neste campo o autor considera que é na elaboração de conteúdos e 

metodologias, essencialmente trabalhados no sentido do “recetor”, que se deve dar a 

ênfase, e é isto que dá “consistência profissional” (Trilla, 2004: 38); e, por fim, o sétimo 

nível referente à elaboração experiencial, na qual os agentes retiram conhecimentos que 

permite otimizar a sua atuação, e considera que a maior parte dos procedimentos da 

ASC surge na prática, através do intercâmbio de experiências e por tentativa e erro, 
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assim, uma constante reflexão sobre a prática numa lógica de retroalimentação vai 

otimizar a atuação do animador (Trilla, 2004). 

A partir da análise de diversas definições de ASC em Portugal, Lopes apura que 

estas definições têm subjacente objetivos que são expressões através das seguintes 

menções: processo de consciencialização; desenvolvimento e autodesenvolvimento; 

participação; transformação; metodologia ativa/método; conjunto de práticas; 

intervenção; estímulo; e conjunto de técnicas (Lopes, 2006). 

Segundo Lopes (2006) a ASC pode ser abordada em termos de âmbitos numa 

lógica de três dimensões: a dimensão etária; a dimensão espacial de intervenção 

(animação urbana, animação rural) e a dimensão temática (a educação, o teatro, os 

tempos livres, a saúde, o ambiente, o turismo, a comunidade entre outros).  

Tal como Lopes (2006) concordamos que a dificuldade em definir a ASC reflete  

uma “pluralidade conceptual” que advém “da complexidade e da riqueza do fenómeno” 

e, portanto, não poderá haver uma definição “unívoca, necessariamente redutora e 

parcial, sobretudo quando tem a pretensão de fixar o que, por natureza, é infixável” 

(Lopes, 2006: 142), sendo que, como refere ainda o autor evocando Garcia (1976), esta 

prática social é anterior ao próprio conceito de ASC. Lopes (2006) reforça a ideia da 

dificuldade de racionalizar algo como a ASC tendo em consideração que se trata de uma 

prática social ligada ao interagir e aos afetos e partilha a ideia de Garcia (1980: 44) 

quando este “refere que a ASC, como todas as situações em movimento permanente, 

presta-se pouco à observação exterior tranquila e paciente, porque, na sua essência, ela é 

movimento, dinamismo, vida e sentido” (Lopes, 2006: 143). 

 

 

2.5.2.2. A ASC numa perspetiva de educação permanente e envelhecimento ativo 

Barros (2011) apoiando-se nos pressupostos de Erikson, Havighurst e Kohlberg, 

refere que “a noção de estádio é central e pressupõe que as novas aprendizagens vão 

sendo adquiridas de forma descontínua mas progressiva ao longo da vida adulta de tal 

forma que as mudanças operadas no adulto têm um carácter estrutural e irreversível” 

(Barros, 2011: 30). A autora, apoiando-se em Gonçalves (2003) refere que é na 

transição de estádios e na mudança de papéis sociais que os indivíduos têm a 

possibilidade de transformação e afirmação individual (Barros, 2011).  
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Por outro lado, a mesma autora, apoiando-se em Boutinet (2001), aborda uma 

representação de adulto, emergente a partir dos anos 80, num contexto de pós-

modernidade numa sociedade cheia de incertezas sobre o futuro e numa diversidade de 

referenciais, em que o adulto é um adulto com problemas, com desafios e perante os 

quais apresenta sempre alguma imaturidade (Barros, 2011). Para nós a noção de 

aprendizagem em adultos faz todo o sentido e se tivermos em consideração a análise 

feita por Barros (2011) do conceito de desenvolvimento à escala micro, verificamos que 

ele se refere ao desenvolvimento pessoal que está indubitavelmente interligado à 

aprendizagem. 

Barros (2011), partindo da conceção de Mezirow (1989) acerca da aprendizagem 

refere que é “entendida como o processo através do qual se retira sentido da experiência 

com base no conhecimento prévio que o próprio adulto possui, resultando daqui que a 

aprendizagem é vista como uma nova interpretação da experiência vivida” (Barros, 

2011: 37). Apoiando-se no mesmo autor, identifica diversos tipos de aprendizagem: 

aprendizagem objetivista, ligada ao tipo de representações e estruturas sociais vigentes; 

aprendizagem interpretativa, em que tem importância as interpretações pessoais; a 

aprendizagem emancipatória, que se refere à aprendizagem que ocorre pela 

reconstrução ou transformação de significados e hábitos de pensar; a aprendizagem 

instrumental ligada ao domínio do meio; e por fim a aprendizagem comunicacional, 

relativa à tomada de consciência crítica da realidade e do conhecimento como 

construções sociais realizadas pela linguagem (Barros, 2011: 37). 

Barros (2011) ao abordar a aprendizagem experiencial, relaciona-a com o 

desenvolvimento da consciência de grupo, da ação comunitária e da mudança social, 

com o empowerment. Apoiando-se no modelo de Weil e McGill (1996) e na mesma 

linha de Freire (2001), assinala que a reflexão sobre a experiência permite processos de 

interiorização dos esquemas e das perspetivas que os indivíduos vão adquirindo no seu 

processo de socialização, que a educação na sua tridimensionalidade formal, não formal 

e informal, está presente no desenrolar da vida do ser humano, que é produto e produtor 

de uma cultura (Barros, 2011).  

A educação permanente, como refere Barros (2011) apoiando-se em Lima et al. 

(1988: 237-238), surge de modo a responder “aos problemas levantados pelas rápidas 

mudanças tecnológicas, económicas e sociais da sociedade contemporânea, pela 

complexidade dos papéis pessoais e sociais que cada pessoa é chamada a desempenhar e 

para oferecer maior igualdade de oportunidades educativas” (Lima et al., 1988: 237-238 
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citado Barros, 2011:104), por outro lado, faz todo o sentido uma educação permanente 

de modo a garantir o “direito humano de ser” (Faure et al., 1972:162 citado por Barros 

2011: 109).  

Por fim, Barros distingue entre educação permanente e aprendizagem ao longo 

da vida, pois os conceitos aprendizagem e educação têm natureza diferente e, assim, 

embora o permanente e toda a vida entendam uma noção de continuidade, a noção de 

aprendizagem ao longo da vida procura uma atualização contínua no sentido de otimizar 

conhecimentos, aptidões e competências, numa lógica de eficiência e adaptabilidade 

(Barros, 2011).  

De acordo com Requejo (2004: 252), apoiando-se em Peterson (1975) e 

Glendenning (1985), a gerontologia educativa atua de acordo com as ciências de 

educação e a gerontologia, tratando-se de uma ciência “aplicada à intervenção educativa 

em pessoas adultas” e de certo modo surge como forma de contrariar as teorias 

existentes que viam a velhice como um momento de descanso obrigatório, visto que de 

acordo com as teorias psicobiológicas se trata de uma etapa de “degeneração” e estes 

autores acreditam que “as ações socioeducativas tem um papel importante quer para 

prevenir quer para servir de elemento substitutivo, perante as situações de degradação 

biológica (Requejo, 2004: 252). Apoiando-se em vários autores, Requejo (2004) refere 

que o envelhecimento é heterogéneo, mas assinala que inteligência evolui ao longo da 

vida, distinguindo a inteligência fluida e a cristalizada, assim a inteligência fluida 

diminui com a idade e a inteligência cristalizada pode aumentar em consequência da 

experiência ao longo da vida (Requejo, 2004). O mesmo autor refere que, do ponto de 

vista da gerontologia educativa defende-se “que se mantém as aptidões e se enriquece a 

inteligência cristalizada graças à ação da experiência” e, por isso, o objetivo é auxiliar 

na planificação das estratégias de envelhecimento, bem como na promoção de novos 

interesses e novas atividades que permitam estimular a vitalidade física e mental e 

ocupar utilmente o tempo disponível” (Requejo, 2004: 252). Apoiando-se em diversos 

estudos, nomeadamente Vegas e Bueno (1995), refere que para minorar e inverter a 

situação de deterioração, para continuar a aumentar e desenvolver-se cognitivamente, há 

necessidade de “proporcionar experiências de aprendizagem” e “manter as pessoas 

idosas num ambiente rico e estimulante” (Requejo, 2004: 253). Assim, o autor entende 

que os problemas da terceira idade não são tanto físicos, e que estes se podem superar 

com prevenção, tratamento e aprendizagem, acreditando que os problemas são antes do 

foro social, em boa parte materiais, mas essencialmente culturais, de relações sociais, e 
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da organização dos tempos livres (Requejo, 2004). Assumindo a educação como um 

direito, ela deve ser permanente, não se limitando a determinadas idades e incluindo 

âmbitos diversos (formais, informais e não formais) (Requejo, 2004). A educação 

permanente, vigorante na ASC, tem um papel fundamental, não apenas na promoção do 

desenvolvimento pessoal mas, como refere o autor, na recuperação para a sociedade de 

sabedorias e experiências de que as gerações mais velhas são detentoras (Requejo, 

2004: 253). Nesta linha a ASC permite que as pessoas e coletivos sejam protagonistas e 

agentes do desenvolvimento, criando espaços de comunicação e de participação 

(Requejo, 2004: 255). 

Por sua vez, Bermejo (2005) rejeita a ideia da falta de interesse dos mais velhos 

para aprender e a ideia da falta de capacidade de aprender associada ao declino 

intelectual da velhice. Considera a autora que, embora haja uma perda de capacidades 

ao nível da atenção, memória e aprendizagem, essa deterioração não é tão intensa e que 

só se verifica um elevado declive intelectual em idades avançadas, dependendo de 

fatores físicos como doença e fatores ambientais como falta de estímulo (Bermejo, 

2005). Desde esta perspetiva, continua a autora, os mecanismos cognitivos, a 

experiência e a prática mantém e melhoram as capacidades dos idosos: aumentam as 

suas habilidades para a manutenção da saúde e do autocuidado, influenciam 

positivamente a entrada na reforma, incrementam a utilização dos recursos culturais e 

educativos e das relações sociofamiliares e melhoram o conhecimento do idoso sobre si 

mesmo e sobre os outros tornando-o mais competentes socialmente (Bermejo, 2005).  

Posto isto, Bermejo (2005) considera que as pessoas idosas podem ter diferentes 

modos de aprender que devem ser levados em linha de conta ao se criarem situações de 

ensino aprendizagem. Desde o ponto de vista pedagógico, a combinação de capacidades 

como a inteligência, a sabedoria e a criatividade vai proporcionar aos indivíduos 

recursos para se adaptarem ou mudarem a realidade (Bermejo, 2005). A autora 

considera ainda que a aplicação de conhecimentos adquiridos e o desenvolvimento de 

capacidades de inovação podem permitir resolver problemas, enfrentar as situações de 

forma adequada e que a educação deve ter como objetivo potenciar estas capacidades ao 

longo de todo o ciclo de vida (Bermejo, 2005). A autora afirma que a educação no 

sentido de potenciar capacidades que favorecem o desenvolvimento individual e social 

da pessoa é o princípio teórico essencial da educação permanente e, por conseguinte, 

das pessoas idosas (Bermejo, 2005). Apoiando-se em Delores (1996: 112-126) a autora 

afirma que a educação ao longo da vida é um imperativo democrático, no sentido de 
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proporcionar às pessoas a oportunidade educativa à escala das suas necessidades; deve 

percorrer vários meios: laboral, familiar, comunidade, tempo livre; deve procurar 

sinergias entre saber teórico e prático, e deve ser pluridimensional, vários saberes 

(Bermejo, 2005). No que se refere às necessidades educativas dos idosos devem 

responder de um ponto de vista pessoal às necessidades individuais e sociais de 

envelhecer satisfatoriamente. Deste modo as necessidades individuais devem incluir a 

capacidade de comunicar, de obter e compreender a informação de modo a controlar a 

própria vida; aprender para se aperfeiçoar, saber atuar, ter confiança em si mesmo, dar 

sentido à vida em harmonia com o seu entorno, enfrentar as mudanças em si e na sua 

vida, viver feliz nas circunstâncias atuais e conseguir o seu máximo desenvolvimento 

pessoal. Do ponto de vista da comunidade, deve ser capaz de criar novas relações, 

participar em grupos, participar e ter relações satisfatórias com a família, enfrentar as 

mudanças familiares e socioculturais,  participar e ser útil no seu entorno (Bermejo, 

2005). 

2.5.2.3. Animação sociocultural: formas de intervenção no envelhecimento 

A ASC enquanto metodologia de intervenção com características próprias, 

embora não exclusivas, e enquanto prática social, tem um contributo significativo no 

desenvolvimento social e na resolução de questões sociais como o envelhecimento. A 

ASC permite compreender e intervir na abordagem aos idosos e ao envelhecimento, 

designadamente: envelhecimento ativo, intergeracionalidade, educação ao longo de todo 

o ciclo de vida, inclusão social, entre outros. O envelhecimento da população pode ser 

um desafio e uma oportunidade “através da valorização dos idosos e da sua contribuição 

para a sociedade” sendo para isso necessário “capacitar os indivíduos e as 

comunidades” (Apóstolo & Cardoso, 2015:29)  

Mañós (2015) apresenta algumas metodologias no âmbito da ASC criando 

atividades que permitam trabalhar desde a inclusão da pessoa no seu meio vital, em que 

o ambiente funciona como “fonte de material de ativação pessoal”, baseado no 

compromisso social, concluindo que devem seguir o itinerário planificado em cinco 

passos: fazer, fazer com os outros, fazer com os outros perante problemas e situações 

comuns, fazer com os demais perante problemas e situações comuns transformando a 

sociedade, fazer com os demais perante problemas comuns transformando a sociedade e 

disfrutando do processo (Mañós, 2015: 87). 

Salgado e Leal (2015) referem que “em contextos não formais, de lazer, são os 
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mais velhos que aportam maior contributo para desenvolver com os outros grupos 

sociais, sobretudo jovens, o acesso ao património cultural imaterial que existe nas suas 

comunidades” (Salgado & Leal, 2015: 106). 

Coelho (2013) refere a intergeracionalidade como estratégia de intervenção anti 

idadismo, adotando o modelo “Common Ingroup Identy” desenvolvido no âmbito da 

problemática do racismo considera que as relações interpessoais positivas e a 

cooperação prolongada permitem que as relações se tornem harmoniosas uma vez que 

as pessoas sentem que fazem parte do mesmo grupo ou comunidade (Coelho, 2013). 

Carneiro (2013) acredita que é pela ação local e de proximidade entre gerações e na 

troca de conhecimentos. Loureiro e Fernandes realizaram um estudo em que referem 

que as universidades seniores contribuem para o processo de aprendizagem e de 

socialização que ocorrem durante toda a vida (Loureiro & Fernandes, 2013) 

Lopes (2006) considera que o tempo de ócio é um “âmbito para levar à prática 

um conjunto de ações reguladas por princípios norteadores da Animação Sociocultural” 

(Lopes, 2006: 454), nomeadamente: “a participação, a autonomia, o associativismo, a 

dinamização sociocultural, a utopia, a intervenção, o desenvolvimento, a integração, a 

criatividade, a cultura, o recreio, a promoção e a crítica social” (Lopes, 2006: 454); a 

ASC aplicada ao tempo de ócio contribui para que seja possível “um ócio 

comprometido com o desenvolvimento humano” (Lopes, 2006: 454). 

Vieites (2015) por seu turno, sugere que “um envelhecimento ativo deverá ser 

uma oportunidade para viver, com plenitude, com bem-estar e com muito tempo 

disponível” e considera que o teatro ao ter uma “natureza dinâmica e coletiva que 

implica disposição e compromisso” é um processo espontâneo de interação, expressão e 

comunicação partindo das vivências, das experiências, que irá melhorar aspetos 

relativos à atividade física, cognitiva e social (Vieites, 2015: 26).  

Referindo-se ao contexto de institucionalização dos idosos Ribeiro e Vieira 

(2015) sugerem que este contexto leva à alteração da forma de estar e ser e, por vezes, à 

supressão do self e reforça que as instituições devem ter em atenção as necessidades 

reais e específicas de cada residente, podendo a ASC ter um papel importante na 

mitigação deste problema (Ribeiro & Vieira, 2015). 

Gómez (2015) caracteriza alguns projetos de ASC em centros socioculturais de 

idosos, e destaca que o animador deve fazer uso de habilidades competências pessoais e 

profissionais, focando como pilares fundamentais da sua atuação a criatividade, a escuta 

ativa e princípios éticos, para estabelecer uma comunicação empática e assertiva com os 
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idosos e tentar inclui-los nos processos de participação (Gómez, 2015).  

De um modo geral, compreendemos que a abordagem do idoso como ator social 

não pode ser desligada da perspetiva de sujeito com características individuais que o 

torna tão singular como qualquer outro, sem, contudo, como referem Cunha, Lopes, e 

Pereira (2013) que os idosos partilham algumas especificidades biopsicossociais, 

designadamente diminuição da sua rede de relações sociais, mais tempo livre, 

limitações devidas ao envelhecimento primário e/ou secundário, e capital cultural e de 

todos estes aspetos podem ser facilmente considerados em processos de intervenção da 

ASC. 
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3. METODOLOGIA 

Tendo como referência Vilelas (2009) o estudo tem natureza descritiva, pois 

procuramos identificar e descrever a satisfação com o suporte social e a satisfação com 

a vida, bem como os interesses e competências dos idosos da amostra; tem uma 

natureza correlacional, porque procura explicar as relações que existem entre o suporte 

social e satisfação com a vida. Os dados recolhidos poderão contribuir para o 

esclarecimento da situação de alguns idosos que vivem em meio rural na raia 

Chaves/Verin e contribuir para o desenho de estratégias da ASC ligadas ao 

envelhecimento ativo, cidadania e participação social.  

 

3.1. AMOSTRA, INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS E ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS 

DADOS 

A amostra prevista incluiu um valor mínimo de 60 idosos residentes em aldeias 

da raia Chaves/Verin, trinta de cada nacionalidade. O método de amostragem foi por 

conveniência. Foi efetuado o pré-teste do questionário com cinco idosos com 

caraterísticas sociodemográficas similares aos da amostra, tendo o mesmo se revelado 

funcional.  

Aos idosos foi garantido o anonimato e a confidencialidade dos dados e o seu 

uso exclusivo para fins académicos e científicos. No início da interlocução com os 

idosos procedemos sempre à nossa identificação e esclarecimento dos nossos objetivos 

e da finalidade da informação recolhida. Foi dito aos idosos que eles poderiam recusar a 

responder a qualquer questão e que poderiam por termo ao inquérito e/ou entrevista 

quando o desejassem. 

 

3.1.1. Estudo da satisfação com o suporte social e com a vida  

Como instrumentos de recolha de dados foram utilizadas a Escala de Satisfação 

com a Vida (ESV) validada por Simões (1992) e a Escala de Satisfação com o Suporte 

Social (ESSS) validada por Ribeiro (2011). Para a versão espanhola da ESV utilizámos 

a versão validada por Diener et al. (1985), Atienza et al. (2000) e Pons et al. (2002) de 

acesso livre no site da Universidade de Valência 
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(https://www.uv.es/uipd/cuestionarios/accesolibre/ESV.pdf). Para a versão espanhola da 

ESSS procedemos à sua validação sociocultural.  

A escolha da Escala de Satisfação com a Vida – ESV, prendeu-se com a sua 

reconhecida utilidade e validade psicométrica e também, nas palavras do autor que a 

validou para a população portuguesa Simões (1992) os retoques na tradução da escala 

original, tornou-a mais adequada a populações de diferentes idades e níveis culturais. 

Por outro lado, é uma escala pequena de fácil aplicação que nos pareceu apropriado para 

não sobrecarregar o entrevistado.  

Por seu turno, a Escala de Satisfação com o Suporte Social – ESSS pareceu-nos 

suficientemente abrangente dado que estuda cinco dimensões do suporte social 

(amizade, intimidade, família e atividades sociais), sendo isto relevante face aos nossos 

objetivos de contribuir para a proposta de ações e medidas que melhorem a cidadania 

ativa dos idosos e a sua satisfação com a vida. Este instrumento, julgamos, permite 

ainda avaliar o contributo das redes informais as quais, segundo Domingues (2012), 

oriundas dos vínculos de parentesco, vizinhança e comunidade, em parceria com a rede 

formal formada pelo conjunto de instituições públicas, em especial, as da área social e 

saúde, representam o desafio que se tem para trabalhar-se as questões que envolvem o 

envelhecimento.  

 

3.1.2. Estudo das histórias de vida 

No contexto das técnicas de investigação qualitativas, as histórias de vida são, 

uma técnica que permite obter informações de essência subjetiva da vida dos 

indivíduos, em que o sujeito indagado tem a possibilidade de narrar a sua vida e a sua 

experiência, de uma perspetiva pessoal, passando a ter parte ativa no processo de 

investigação (Santos & Santos, 2008). Germeten (2013) enfatiza que as narrativas têm 

sempre algo de acaso (serendipidy) na medida em que os indivíduos têm memória 

seletiva e valorizam de forma singular os eventos da vida, são plásticos no que que 

respeita à situação dos eventos no tempo. Segundo Carvalho (2003) a biografia, ao 

tornar-se discurso narrado pelo sujeito autor e protagonista, instaura sempre um campo 

de renegociação e reinvenção identitária em que os sujeitos mergulhados na 

historicidade e linguisticidade, agenciam os factos de acordo com uma perspetiva de 

compreensão do mundo que quer comunicar uma certa experiência pessoal e social 

(Carvalho, 2003). 
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Uma história de vida é a história que uma pessoa escolhe para contar sobre a 

vida que ele ou ela viveu, contada tão completa e honestamente quanto possível, o que a 

pessoa se lembra e o que ele ou ela quer que os outros conheçam, geralmente como 

resultado de uma entrevista guiada por outro (Atkinson, 2002). A entrevista da história 

da vida pode ajudar o ouvinte, o leitor e o estudioso a entender uma ampla gama de 

questões psicológicas, sociológicas, místicas religiosas e cosmológico-filosóficas 

(Atkinson, 2002). Para isso, o objetivo primário na transcrição é assegurar a precisão do 

significado, capturar o significado transmitido nas palavras usadas pelo contador de 

histórias, sendo que quanto menos editado melhor, claro dependendo do objetivo da 

pesquisa (Atkinson, 2002).  

Para Ritchie (2003), citado por Atkinson (2002) as histórias de vida têm 

subjacente um guião de entrevista e a gravação/registo das respostas em algum suporte 

audiovisual que posteriormente devem ser transcritas, sumarizadas e organizadas de 

modo a ser usadas posteriormente em investigações ou publicações, ou ainda em 

documentários em radio ou vídeo ou qualquer outro tipo de apresentação ao público. 

Shopes (2011) citando Valerie Yow (2005) diz que as histórias de vida (oral history) 

são, essencialmente, e uma narrativa de um testemunho pessoal transmitido oralmente, 

que é diferente de um simples relato de memórias uma vez que há mais alguém 

envolvido – o entrevistador – que vai parametrizar ou enquadrar a narrativa traçando 

tópicos de conversa, que, a nosso ver, não devem limitá-la mas antes “inspirar” tal como 

refere a autora, os tópicos inspiram o narrador a recordar e a transmitir pelas suas 

próprias palavras. 

Segundo Shopes (2011) de acordo com as diferentes formas de definir as 

histórias de vida podemos encontrar seis características que as demarcam: 

 Tem sempre subjacente uma entrevista e a troca entre alguém que pergunta e 

alguém que responde, o que não é apenas um simples relato de histórias, mas 

antes um diálogo com tudo o que é inerente a um diálogo. 

 Uma história de vida é gravada é simultaneamente o ato e o produto de uma 

entrevista. 

 É uma tentativa de reconstrução histórica no sentido da retrospetiva uma vez que 

procura novo conhecimento acerca do passado através de uma biografia 

individual. Contudo representa uma interação passado-presente, social-

individual. 
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 São um ato de memória e de inerente subjetividade acerca do passado. São 

aquilo que o entrevistado descreve, o que o entrevistado recorda, o que ele 

escolhe dizer e como ele entendeu o que aconteceu. Não estamos assim perante 

factos históricos do que realmente aconteceu no passado, mas sim de uma 

interpretação do passado que ainda fica sujeita a uma interpretação posterior. 

 É um inquérito em profundidade que requer calendarização e uma verdadeira 

troca em profundidade e não uma conversas de ocasião, ao invés, procura-se o 

detalhe, a expansividade e a reflexão no passado, contudo apesar de enquadradas 

as questões numa determinada área, o narrador é convidado a falar do que 

deseja. 

Dentro daquilo que Shopes (2011) designa então como histórias orais ele 

distingue as histórias de vida propriamente ditas e as “entrevistas por tópicos” que nós 

entendemos como sendo aquilo que designamos como histórias de vida parciais. 

Relativamente ao âmbito as histórias de vida, estas tanto podem se focar na vida inteira 

da pessoa como num aspeto particular ou período particular dessa mesma vida 

(Atkinson, 2002), correspondendo neste caso às designadas biografias temáticas 

centradas no levantamento de determinadas especificidades biográficas (Tinoco, 2007). 

A nosso ver, o fundamental é que em qualquer uma das técnicas se deve encorajar o 

narrador a recordar detalhes, as questões devem incentivar uma espécie de pensar em 

voz alta sobre cada tópico abordado e devem ser adaptadas e ajustadas de modo a 

clarificar o que é confuso e, em simultâneo, fazer conexões entre as recordações 

dispares, ultrapassar as contradições, numa constante atitude avaliativa e procurando 

sempre perceber o que é dito nas entrelinhas, bem como estabelecer uma relação de 

proximidade com o narrador, de modo a ter o à-vontade para colocar as questões 

difíceis.  

No que respeita à análise do texto produzido pelas entrevistas biográficas a 

literatura disponibiliza um vasto leque de tipologias. Gonçalves (2016) distingue entre 

análise de conteúdo, análise de discurso, análise de conversação. Pretto (2011) refere 

três posturas na análise de histórias de vida: a ilustrativa, a restituitiva e a analítica.  

No que se refere à postura ilustrativa, dois tipos de análise a de conteúdo e a 

temática. A análise de conteúdo procura reconhecer padrões de repetição, associação e 

ocorrência de palavras e expressões através da lógica da linguagem computacional, com 

a possibilidade descritiva e preditiva, fazendo uso de técnicas como a data mining, 
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association rule mining ou a keyword in context ou ainda técnicas como listas de 

frequências, sendo que ao estar subjacente a este tipo de análise “perde-se a referência à 

narração na sua complexidade e no contexto em que se enquadra” (Pretto, 2011: 179). 

Por sua vez, na análise temática o investigador “ilustra” as afirmações que faz apoiando-

se em exemplos de trechos da transcrição das entrevistas, sendo as palavras usadas pelos 

narradores são submetidas à lógica e “às exigências da demonstração” (Pretto, 2011: 

178-179). 

Quanto à postura restitutiva as histórias de vida “são oferecidas em extenso ao 

leitor”, sendo que o investigador deve esforçar-se por compreender o significado 

daquilo que é dito pelo entrevistado, dos acontecimentos e ser capaz de os relacionar de 

forma contextualizada, originando a designada “sabedoria social”; as palavras são 

consideradas “transparentes” daí não ser necessário fazer qualquer esclarecimento ou 

comentário, o investigador apenas transcreve e organiza a entrevista (Pretto, 2011: 181). 

Assim, continua o autor, a partir dos “saberes sociais do sujeito” e “da transparência das 

palavras” o leitor deve ser capaz de encontrar de imediato os significados, as 

construções conceptuais e argumentos; “o investigador abstém-se de comentar ou 

etiquetar a história de vida e reporta integralmente”, contudo o trabalho deste não é de 

menor importância, pois ele deve integrar a entrevista com outros materiais para tornar a 

analise compreensível ao leitor, embora partindo do pressuposto de que a publicação da 

narrativa feita “in extenso” permite ao leitor “a compreensão em si mesma” (Pretto, 

2011: 181). 

Por último, no que concerne à postura analítica-estrutural, Pretto apoiando-se em 

Demaziére & Dubar (1997) explica que, neste caso, o investigador parte da hipótese que 

existe uma estrutura universal partilhada por todos os sujeitos objeto de estudo e a 

função do investigador será um pouco “encontrar a ordem na desordem”, consistindo a 

sua posição em centrar-se na forma como o investigado se expressa, uma vez que o 

narrador da história de vida não descreve factos mas antes exprime a sua vivência de 

situações (Pretto, 2011: 183). Assim, o autor apresenta-nos duas formas de análise 

enquadradas neste modelo: a proposicional do discurso apoiando-se em Ghiglione, 

Matalon e Bacri (1985) e na análise das relações por oposição apoiando-se em 

Raymond (1968). Na análise proposicional, como cada sujeito ao narrar a sua história 

constrói uma “estrutura do seu mundo vital”, recriando a partir das suas referências as 

relações entre os vários objetos sociais, cabendo ao procedimento de análise atuar de 

acordo com “uma norma rigorosa” que permita “limitar a subjetividade das 
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interpretações” (Pretto, 2011: 175). Na análise das relações por oposição, parte-se do 

princípio que “há uma sintaxe que, sobrepondo-se à regra linguística, estrutura o 

discurso e organiza o seu significado” e deste modo, tendo subjacente essa ordem, 

procura-se a relação entre objetos, ações, ambiente e os significados que o narrador lhes 

atribui, dando-se assim destaque à função simbólica da linguagem (Pretto, 2011: 175). 

Uma outra forma de análise mencionada por Pretto (2011) que se apoia em 

Bertaux (1998) e Bichi (2002) é a análise compreensiva que procura tornar “explícita a 

informação e os significados pertinentes” e permite identificar indicadores do 

mecanismo social que influenciou a experiência de vida do individuo, bem como 

“reconstruir o mundo histórico-social do sujeito” e a partir deste indicadores produzir 

hipóteses que permitam explicar e identificar os processos e tudo que está subjacente a 

estes (Pretto, 2011: 176). 

Feito este preâmbulo sobre as histórias de vida, necessário dado ser a primeira 

vez que usamos esta técnica, passamos a descrever os procedimentos que usamos no 

nosso estudo. 

Como refere Gradaílle (2011) a aplicação desta metodologia compreendeu um 

momento inicial de escolha da amostra e preparação e elaboração de um guião; um 

momento de obtenção da informação, através das entrevistas gravadas; posteriormente 

seguiu-se a sua transcrição, a análise e interpretação. O guião de entrevista de suporte às 

histórias de vida, de elaboração própria, foi traduzido para castelhano ou galego, 

seguindo os passos de validação cultural. 

Procedemos à realização de três histórias de vida temáticas ou parcelares como 

propostas por Tinoco (2007) abordando os temas constantes da tabela 2, com três idosos 

selecionados entre a amostra de 60. Segundo este autor as histórias de vida temáticas ou 

parcelares são apropriadas quando os indivíduos pertencem à própria cultura do 

investigador e quando o interesse se centra no levantamento de determinadas 

especificidades; sendo que essa história pode, se for caso disso, ser usada para concluir 

não só sobre o individuo, mas também da intervenção no meio social ou comunidade. 

Gradaílle (2011) refere que quando se recorre as histórias de vida não se procura a 

representatividade estatística e, apoiando-se em Pujadas (1992), diz que um bom 

informante deve estar imerso no universo que estamos a estudar, o que vai ao encontro 

dos critérios de seleção como os por nós usados: a disponibilidade dos idosos e, 

subjetivamente, a nossa perceção sobre a riqueza do exemplo de vida dos idosos. As 

histórias de vida foram recolhidas por entrevista aberta, em profundidade, ao idoso, 
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tendo sido as mesmas gravadas. Também ainda segundo Gradaílle (2011) o 

entrevistador tem que ter alguma capacidade para assumir vários papéis numa 

perspetiva holística e ecológica no contexto de estudo. 

 

Tabela 2 - Objetivo do estudo e temas das histórias de vida 

Objetivos Histórias de vida temáticas ou parcelares a 3 

idosos (temas indagados) 

 Identificar formas de intervenção que 

contribuam para a inclusão social do idoso a 

viver na comunidade.  

 Compreender de que modo a ASC contribuir 

para reforçar a rede de apoio social do idoso e 

contribuir para a recuperação do património 

identitário e cultural  

 Identificar de que modo a ASC pode 

contribuir para reforçar o suporte social do 

idoso, bem como incrementar a sua satisfação 

com a vida. 

 Identificar de que modo a ASC pode 

contribuir para a valorização do património 

identitário e cultural, através das 

competências e interesses dos idosos.  

 Competências pessoais e profissionais dos 

idosos.  

 Atividades e costumes identitários da cultura 

que o façam sentir orgulho da sua 

comunidade, de modo a perceber o que lhe 

provoca bem-estar, o que valoriza do seu 

ponto de vista pessoal, mas também o que 

pode ser um atrativo para outras pessoas. 

 Aspetos da convivência com as comunidades 

vizinhas do lado espanhol. 

 Indagar sobre os interesses em participar em 

ações que possam promover a convivialidade 

e a satisfação com a vida e ao mesmo tempo 

contribuir para a valorização da herança 

cultural da raia.  

 Indagar sobre os principais entraves ou 

dificuldades que se colocam às pessoas que 

vivem na raia e formas de os ultrapassar. 

 

Como iremos abordar novamente no momento da síntese das três histórias de 

vida, optaremos pela forma de análise mencionada por (Pretto, 2011) que se apoia em 

Bertaux (1998) e Bichi (2002), a análise compreensiva que procura tornar “explícita a 

informação e os significados pertinentes” e permite identificar indicadores do 

mecanismo social que influenciou a experiência de vida do individuo, bem como 

“reconstruir o mundo histórico-social do sujeito” e a partir deste indicadores produzir 

hipóteses que permitam explicar e identificar os processos e tudo que está subjacente a 

estes (Pretto, 2011: 176). Como refere Gradaílle (2011), apoiando-se em Cortes e 

Medrando (2007), a interpretação deve partir de uma análise objetiva do material 

recolhido, da análise da intenção do que é dito, analisar o não dito e as motivações 

profundas, tentando inferir o sentido que cada um dá à sua vida e as relações entre o 

relato e a vida em si (Gradaílle, 2011: 361). A autora, apoiando-se em Denzi (1998), 

sublinha ainda que é importante obter um grau de saturação na recolha de relatos a 

ponto de não “mistificar” alguns relatos (Gradaílle, 2011: 364) contudo concorda que 
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esta é a metodologia que melhor permite compreendeder a transformação das pessoas 

envolvidas, quer as suas realidades e que deve ser complementado com outros métodos. 

 

3.1.3. Procedimentos estatísticos  

Inicialmente procedemos à caracterização sociodemográfica da amostra. No caso 

das variáveis nominais (nacionalidade, género, estado civil, agregado familiar, tipo de 

habitação, vínculo de habitação, escolaridade e fonte de rendimento) estudamos a 

frequência de cada uma das categorias. No caso de as variáveis escalares (idade e 

permanência no local de residência) estudamos a média e o desvio padrão.  

Para estudar os níveis de satisfação com a vida e com o suporte social (total e 

dimensões) procedemos ao cálculo da média e desvio padrão dos respetivos scores. 

Previamente os scores foram convertidos para a escala de 0 a 100, para permitir a 

comparação entre as dimensões e o total das escalas, uma vez que o número de itens é 

diferente.  

Começamos por averiguar a normalidade da distribuição destas variáveis, 

recorrendo ao teste de Kolmogorov-Smirnov, verificando que apenas a dimensão idade 

(p=0,200), SSSAmigos (p=0,196) e SSSTotal (p=0,200) tinham distribuição normal, as 

restantes não seguiam a normalidade: EVSTotal (p=0,020), SSSIntimidade (p=0,013), 

SSSFamília (p<0,001), SSSAtiv.Sociais (p=0,029). Portanto, nas análises seguintes 

usamos testes não paramétricos: o teste U de Mann-Whitney (U) para as variáveis com 

duas categorias e Teste de Kruskal-Wallis (K-W) para as variáveis com três ou mais 

categorias, nomeadamente para estudar a associação (influência) das variáveis 

independentes nas variáveis dependentes. Como medida de tendência central e 

dispersão, apesar de algumas variáveis não seguirem a normalidade da distribuição, 

optamos por apresentar as médias e o desvio padrão dado que têm uma leitura mais fácil 

e não encontramos discrepância de leitura com a mediana e os percentis, como se pode 

confirmar pela análise da tabela 6b que apresentamos em anexo.  

Procedemos ao estudo da consistência interna dos itens da escala de suporte 

social foi efetuado por recurso ao cálculo do α de Cronback (Tabela 3). Procedemos 

ainda ao estudo da correlação entre os valores dos scores totais das dimensões e a idade, 

usando o coeficiente de correlação de Spearman (ρ) (Tabela 4) dado que algumas 

variáveis não seguiam a distribuição normal. Este coeficiente estabelece a relação entre 

duas variáveis, podendo apresentar valores entre -1 e 1, sendo que quanto mais próximo 



39 

de 1 maior é a correlação, próximo de zero não há correlação e valores negativos 

significa que há correlação inversamente proporcional, os níveis de significância usados 

foram: significativo p<0,05, muito significativo p<0,01 e altamente significativo 

p<0,001.  

Em síntese, pensamos que a complementaridade de técnicas de recolha de dados 

contribui para o incremento da qualidade e profundidade da informação obtida (Duarte, 

2008). A todos os entrevistados foi solicitado o seu consentimento informado para a 

realização da entrevista e garantido o anonimato e confidencialidade dos dados e a sua 

utilização exclusiva para fins académicos e de investigação.  
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4. RESULTADOS  

Neste ponto iniciamos com a apresentação dos resultados do inquérito relativo à 

satisfação com o suporte social (SSS) e satisfação com a vida (ESV) e seguidamente 

com a apresentação das histórias de vida.  

 

4.1. SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL E SATISFAÇÃO COM A VIDA 

Antes de entramos propriamente na apresentação dos resultados relativos à 

satisfação com o suporte social e satisfação com a vida apresentamos os resultados que 

permitem apreciar a adequabilidade da escala de satisfação com o suporte social, 

estudando, como foi dito na metodologia, a consistência interna dos itens da escala total 

(Tabela 3) e das dimensões e a correlação entre a escala de satisfação com o suporte 

social e a escala de satisfação com a vida (Tabela 4).  

Tabela 3 – Estudo da coerência interna da escala de SSS e suas dimensões  

Confiabilidade  

(α-Cronbach) 
SSSAmigos 

SSS 

Intimidade 

SSS 

Família 

SSS  

Ativ. Sociais 
SSS Total 

Escala original 0,83 0,74 0,74 0,64 0,85 

Nosso estudo  0,75 0,29 0,62 0,70 0,77 

 

Tabela 4 - Correlações entre a idade, ESV, SSS e dimensões do SSS 

 

Coeficiente 

correlação  

ρ de Spearman 

 

Idade 

ESV 

Total 

SSS 

Amigos 

SSS 

Intimidade 

SSS 

Família 

SSS 

Ativ. Sociais 

SSS 

Total 

Idade 1,000 ,257* -,159 ,017 -,154 ,144 -,037 

ESVTotal  1,000 ,170 ,248 ,186 ,064 ,250 

SSSAmigos   1,000 ,390** ,519** ,364** ,877** 

SSSIntimidade    1,000 ,311* ,118 ,588** 

SSSFamília     1,000 ,043 ,648** 

SSSAtiv. Sociais      1,000 ,553** 

SSSTotal       1,000 
** A correlação é significativa no nível 0,05 (significativa);  

** A correlação é significativa no nível 0,01 (muito significativa) 

 

 

Relativamente à consistência interna da escala de satisfação com o suporte social 

(Tabela 3), obtivemos valores aproximados ao do estudo original ( Ribeiro, 2011) 

exceto na dimensão Intimidade, em que o valor encontrado no nosso estudo é muito 

baixo. Importa relembrar que esta escala, embora como dizem os autores, esteja 

adaptada a diferentes faixas etárias e grupos sociais, não é uma escala exclusivamente 
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dedicada a idosos. Como a nossa amostra é pequena (n=60) optamos por manter a 

construção original, mas, talvez os itens desta dimensão devam ser revistos em função 

de novos estudos com idosos. 

Relativamente às correlações entre ESV e SSS (Tabela 4) verificamos que não 

há correlação. 

O grupo de idosos em estudo revela ser muito homogéneo quanto às suas 

caraterísticas sociodemográficas (Tabela 5). A média de idades ronda os 76 anos e os 

anos de permanência média no local de residência é de cerca de 57 anos. Quanto ao 

género a amostra é equilibrada, a maioria (58,3%) é casado ou vive em união de facto. 

A maioria vive em habitação própria (96,7%) do tipo rural/tradicional (78,3%). A 

escolaridade é baixa, 35% não têm escolaridade alguma e 60,0% apenas o ensino 

básico. Todos os idosos do estudo indicam como rendimento as pensões com destaque 

para a pensão de reforma.  

 

Tabela 5 - Principais dados sociodemográficos dos idosos da amostra 

Principais dados sociodemográficos (n=60) med±dp 

Idade (média de idades) 76,1±6,41 

Permanência no local de residência 54,6±24,34 

 n % 

Nacionalidade 

Portugal 

Espanha 

 

30 

30 

 

50,0 

50,0 

Género: 

Feminino 

Masculino 

 

29 

31 

 

48,3 

51,7 

Estado Civil: 

Solteiro/divorciado/separado 

Casado/união de facto 

Viúvo 

 

8 

35 

17 

 

13,3 

58,3 

28,3 

Agregado: 

Vive só 

Vive c/ companheiro(a) 

Outras situações 

 

13 

31 

16 

 

21,7 

51,7 

26,7 

Tipo de Habitação: 

Rural/Tradicional 

Moradia 

 

47 

13 

 

78,3 

21,7 

Vínculo da Habitação: 

Própria 

Cedida 

Outra 

 

58 

1 

1 

 

96,7 

1,7 

1,7 

Escolaridade: 

Sem escolaridade 

Ensino básico 

Ensino secundário/superior  

 

21 

36 

3 

 

35,0 

60,0 

5,0 

Fontes de Rendimentos: 

Pensão de reforma 

Pensão de sobrevivência 

 

51 

3 

 

85,0 

5,0 
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Pensão social 6 10,0 

Localidade: 

Portuguesas: 

Agostém 

Argemil 

Lamadarcos 

Orjais 

Roriz 

Vila Frade 

Vilarelho da Raia 

Espanholas: 

Arzadegos 

Feces de Abaixo 

Feces de Cima 

Mandin 

Mourazos 

Tamagos 

Tamaguelos 

Terroso 

 

 

2 

2 

3 

7 

2 

4 

10 

 

6 

1 

5 

4 

1 

7 

1 

5 

 

 

6,7 

6,7 

10,0 

23,3 

6,7 

13,3 

33,3 

 

20,0 

3,3 

16,7 

13,3 

3,3 

23,3 

3,3 

16,7 

 

Passando aos resultados da satisfação com o suporte social e satisfação com a 

vida (Tabela 6), verificamos que os idosos do estudo manifestam bons níveis gerais de 

satisfação com o suporte social (68,9±12,93) e de satisfação com a vida (80,3±13,32), 

numa escala de 0 a 100. A satisfação com o suporte social é mais elevada em relação 

aos familiares (81,2±18,48) e apenas mediana em relação à satisfação com as atividades 

sociais (50,22±23,64). A satisfação com o suporte social com os amigos e relativas à 

intimidade alinham pelos valores de satisfação com o suporte social total.  

A satisfação com a vida parece não depender das caraterísticas 

sociodemográficas dos idosos. Todavia verificam-se algumas tendências (sem 

significado estatístico) designadamente: os idosos espanhóis, os homens, os que estão 

casados e/ou vivem com o companheiro, os que vivem em moradias, os que possuem 

menos escolaridade e os que beneficiam de pensão de reforma estão mais satisfeitos. 

Quanto ao suporte social total verificam-se diferenças com significado estatístico 

estando mais satisfeitos os homens (p=0,002), os casados (p=0,013), os que vivem com 

o companheiro (p=0,026) e os que vivem em moradias (p=0,017). Relativamente ao 

suporte recebido dos amigos estão mais satisfeitos os homens (p=0,001), os casados 

(p=0,024) e os que habitam em moradias (p=0,017). Quanto ao suporte relacionado com 

a intimidade verificamos diferenças com significado estatístico apenas para o caso dos 

casados (p=0,041). No que concerne ao suporte recebido por parte dos familiares não se 

encontraram diferenças com significado estatístico embora, tendencialmente, a 

satisfação acompanhe a satisfação com o suporte social total. Finalmente, quanto ao 
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suporte oriundo da disponibilidade de atividades sociais verificamos que os portugueses 

estão mais satisfeitos do que os espanhóis (p=0,003).  

 

Tabela 6 - Médias e desvio padrão e teste U e de K-W entre as variáveis 

sociodemográficas e ESV e o SSS total e suas dimensões.  

 

Varíaveis (escala de 0-100) 

ESV 

Total 

SSS 

Amigos 

SSS 

Intimidade 

SSS 

Família 

SSS 

Ativ. Sociais 

SSS 

Total 

Total da amostra (n=60) 80,3±13,3 70,6±17,9 71,2±15,6 81,2±18,5 50,2±23,6 68,8±12,9 

Nacionalidade: 

Portuguesa 

Espanhola 

Teste U (sig. p<0,05) 

 

78,5±14,3 

81,1±12,3 

p=0,304 

 

68,7±19,3 

72,5±16,6 

p=0,304 

 

70,0±13,5 

72,3±17,7 

p=0,521 

 

78,0±21,9 

84,4±13,9 

p=0,494 

 

60,0±24,8 

40,5±18,0 

p=0,003 

 

69,3±13,3 

68,4±12,8 

p=0,906 

Género: 

Feminino 

Masculino 

Teste U (sig. p<0,05) 

 

78,5±13,8 

82,1±12,8 

p=0,355 

 

63,7±14,2 

77,0±18,9 

p=0,001 

 

66,9±14,9 

75,2±15,5 

p=0,081 

 

76,8±19,6 

85,3±16,6 

p=0,084 

 

45,9±22,1 

54,2±24,7 

p=0,190 

 

63,7±10,8 

73,7±13,0 

p=0,002 

Estado Civil: 

Solteiro/div./sep. 

Casado/União de Facto 

Viúvo 

Teste K-W (sig. p<0,05) 

 

73,5±18,8 

82,2±12,3 

79,8±13,3 

p=0,462 

 

69,0±21,5 

75,1±17,6 

62,1±14,2 

p=0,024 

 

60,0±21,4 

75,0±15,1 

68,5±10,6 

p=0,041 

 

74,9±18,0 

85,7±16,3 

74,9±21,1 

p=0,074 

 

42,5±26,2 

54,1±24,4 

45,8±20,3 

p=0,296 

 

62,6±15,8 

73,0±12,6 

63,2±08,8 

p=0,013 

Agregado: 

Vive só 

Vive c/ Companheiro(a) 

Outras situações 

Teste K-W (sig. p<0,05) 

 

75,1±13,5 

81,2±13,5 

83,0±12,5 

p=0,320 

 

64,9±16,8 

75,0±17,6 

66,8±18,3 

p=0,097 

 

67,3±18,0 

74,7±16,0 

67,5±11,6 

p=0,275 

 

71,9±20,5 

84,5±16,7 

82,4±18,7 

p=0,136 

 

46,7±22,6 

56,4±24,8 

41,2±19,6 

p=0,096 

 

63,4±11,5 

73,1±12,9 

65,0±11,9 

p=0,026 

Tipo de Habitação: 

Rural/Tradicional 

Moradia 

Teste U (sig. p<0,05) 

 

79,8±13,9 

82,2±11,4 

p=0,684 

 

67,6±17,5 

81,5±15,7 

p=0,017 

 

69,3±15,3 

78,1±15,5 

p=0,140 

 

78,9±19,4 

89,6±11,7 

p=0,074 

 

48,6±23,2 

55,9±25,4 

p=0,381 

 

66,5±12,2 

77,2±12,6 

p=0,017 

Escolaridade: 

Sem escolaridade 

Ensino Básico  

Ensino Secundário/Superior 

Teste K-W (sig. p<0,05) 

 

84,6±14,0 

78,1±11,4 

77,3±26,6 

p=0,112 

 

66,5±16,0 

71,6±18,5 

88,0±17,4 

p=0,100 

 

69,3±13,2 

71,3±16,5 

83,3±20,8 

p=0,436 

 

76,8±19,7 

83,5±18,1 

84,3±14,0 

p=0,386 

 

47,6±20,3 

50,0±24,8 

71,0±30,1 

p=0,408 

 

65,5±09,7 

69,6±13,9 

82,7±14,1 

p=0,095 

Fontes de Rendimentos: 

Pensão de Sobrevivência  

Pensão social 

Pensão de reforma 

Teste K-W (sig. p<0,05) 

 

72,0±24,0 

73,3±17,5 

81,7±12,0 

p=0,456 

 

68,0±24,3 

59,3±11,4 

72,1±18,0 

p=0,142 

 

68,3±16,1 

61,7±16,9 

72,5±15,3 

p=0,435 

 

89,0±19,1 

70,2±17,1 

82,0±18,4 

p=0,143 

 

51,3±33,7 

42,0±21,2 

51,1±237 

p=0,734 

 

69,0±12,2 

59,7±08,5 

70,0±13,1 

p=0,105 

 

 

4.2. HISTÓRIAS DE VIDA 

 Neste ponto apresentamos as três histórias de vida de três idosos. Em cada uma 

delas optamos por fazer uma breve apresentação do idoso. Seguidamente apresentamos 

extratos das palavras dos entrevistados relativos aos temas abordados, que 

correspondem, grosso modo e tanto quanto a dinâmica da entrevista o permitiu, aos 

inicialmente pensados. Procuramos, desta forma, transpor para o texto etnográfico toda 
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a riqueza linguística e conceptual dos entrevistados. A seguir a cada extrato 

apresentamos o nosso comentário, necessariamente subjetivo, aos mesmos extratos.  

4.2.1 – Três histórias de vida. 

 

História de Vida MJ 
 

MJ morava sozinha. A casa ficava rodeada de horta. Pouco antes de 

estacionarmos tínhamo-la visto a acartar toros de lenha com uma carreta. A casa de 

estilo rural tinha sido reconstruída, com um gosto duvidoso. Havia restos de muro de 

pedra com mosaico verde, paredes cimentadas e soalho à mistura. Apesar da decoração 

pouco harmoniosa, nota-se que foram feitas várias intervenções a pensar no seu 

conforto e na preservação da casa.  

A televisão estava ligada num canto da cozinha com o som muito alto. Queixou-

se da dor de dentes, mas informou-nos que já tinha tomado uns comprimidos e 

bochechara com aguardente. Estava convicta que ia passar e não lhe interessavam muito 

as sugestões do neto de que devia ir ao médico e que, quando assim fosse, telefonasse a 

algum dos filhos para dizer o que se passava e a poderem levar ao médico. Toda a vida 

tinha tido dores de dentes e era assim que fazia. 

Depois de feitas as apresentações e de lhe ter sido explicado o intuito do 

trabalho, e, com a ajuda do neto, acabou por concordar e relatar alguns factos da sua 

vida.  

Morei sempre aqui. Aqui tive os filhos. Morreu-me o marido. Fiquei com os 

4 para criar. [faz silêncio e ajeita os paus no lume]. Ah não... para baterem 

à gente, só nos batem, então não é? [sobre a possibilidade de ter novo 

marido]. (…) Olhe que a vida bem contada faz a mesma calçada! Porque 

umas vezes anda gente mal outras bem. Olhe que eu estive muito mal! Mas 

valeu-me a nossa Senhora de Fátima... eu creio muito nela e lembro-a 

sempre.  

Uma vez mandei 4 contos pela minha cunhada Alice, outra vez pela minha 

cunhada Anaisa... agora já não vão... mando pela mãe deste que vai todos 

os anos. 

Eu quando fiz a operação, fiz a operação à vesicula, tiraram-me a vesicula 

para fora e o sangue saia todo, eles calcavam-me... uns calcavam outros 

enfermeiros limpavam o sangue… o sangue saia todo shiiii [fazia gestos a 

dar ideia de jato de sangue a jorrar]... saía por ali fora! e não me doía nada, 

nada, nada, nada! e até os enfermeiros diziam: ó, minha senhora, não lhe 

dói nada? O meu senhor, o senhor calcar aí é como calcar ali naquele 

chão” disse eu, e não, não me doía. Tava-me a ajudar a nossa Senhora, 

coitadinha. E depois eu não podia andar... vinha para comprar um cartilho 
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e não comprei só pedia à nossa Senhora de Fatima para me ajudar...que me 

deixasse andar das pernas. Tadinha continua a ajudar-me. [silêncio].  

 

 (…) Ainda hoje rezei dois terços e agora torno a rezar mais, pelos meus 

zelos e pelas minhas obrigações à Nossa Senhora de Fátima e ao Corpo de 

Deus... agora à noite torno a rezar mais... encontro-me melhor, pois. E a 

Nossa Senhora ajuda-me muito... quando fui operada... olhe, depois dizem: 

Ah, a Nossa Senhora de Fátima não precisa dinheiro! Pois claro que sim... 

Então?! Então, como faziam aquelas casas todas... aqueles prédios todos 

que têm lá? Diga-me lá? [Referindo-se aos empreendimentos no santuário 

de Fátima.] Já lá fui um ano…já fizeram já, a senhora tem lá ido? 

 

A fé e a religião estão sempre presentes, embora por vezes de uma forma muito 

peculiar. Tem certezas muito arreigadas e são estas que lhe dão uma certa segurança. 

Ela está certa que deve enviar dinheiro para contribuir para edificação do santuário de 

Fátima honrando condignamente a Nossa Senhora que realmente a ajudou. O 

desconhecimento da ciência e dos procedimentos da medicina deixam-na numa posição 

fragilizada perante a doença. Percebe-se que ela não entendeu que lhe foi administrada 

uma anestesia e atribui o seu estado indolor no momento terrível da intervenção 

cirúrgica, que definitivamente a marcou bastante, a uma espécie de intervenção divina e 

milagrosa.  

Vai relatando uma vida dura e difícil, com violência domestica que é vista como 

uma realidade inevitável. 

Ao longo do discurso vai revelando um passado duro e com dificuldades, mas sem 

dramatizar ou se vitimizar. A realidade dura que nos relata só assim a entende 

comparada com os dias de hoje, os dias de hoje são significativamente melhores. Como 

vamos ver depois no relatato, pois agora os idosos recebem pensão/reforma, há uma 

espécie de salário, antes não havia dinheiro e alguns bens eram adquiridos quase como 

um processo de troca. 

Tem uma visão positiva da vida, as dificuldades e as coisas boas eram 

equilibradas, as coisas más e boas fazem parte da vida. A vida é um caminho, como ela 

reconhece e ilustra com alguns adágios. 

Cada vez que termina o relato com um suspiro há uma necessidade de que a 

reflexão-introspeção não se prolongue e que não a deixem deprimida. Embora ela tenha 

sempre uma atitude positiva nos seus relatos, frequentemente suspira não tanto com 

tristeza mas quase como um hábito. É algo que aparece frequentemente em outros 

idosos. Quando se procura saber sobre a atividade social, frequentemente o discurso cai 

no religioso. Constata que na realidade não há atividades sociais, mas a verdade é que 
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do seu ponto de vista não fazem muita falta por exemplo atividades mundanas de cafés 

por exemplo que só fazem gastar dinheiro. Revela que há pouca mobilização natural 

para associação, não há propriamente grupos para cuidar da igreja em conjunto. Mais à 

frente também não refere que se juntavam para a realização dos trabalhos agrícolas.  

 

Há uma igreja bonita da Santa Luzia, tão linda aquela santinha! (…) Aqui 

só é favores [quer dizer que é à vez ou no cumprimento de promessas], 

umas vezes umas outra vezes outras. Mas não grupo nenhum. Aqui não há 

nada, nem cafés nem nada... olhe, para quê, para gastar dinheiro?! 

(…) Eu ando bem com a família, está tudo bem. [Faz silêncio]… só se 

telefonar para eles. O meu Abílio é o que está mais perto... um está na 

França… outro comprou a casa em Verin... agora aqui mais perto só se 

forem estes... o netinho. Assim agora aqui… assim perto não tenho 

ninguém, está tudo longe… foram buscar uma vida melhor. A uns corre bem 

a vida, a outros corre mal.… é assim. ó valha-me Deus! (…) Com os 

filhos?! Eu se fosse rica mandava-os vir para cá todos! Então não?! 

[suspira]. Mas estou satisfeita com eles, sim... telefonam, telefonam sempre. 

Eu não telefono que eu não sei fazer os números... eles é que telefonam. 

quando foi no Natal o meu filho telefonou… telefonou por duas vezes... 

[Seguiu-se um grande silêncio]. 

 

Vai mostrando que há um certo individualismo, um “dentro de casa” e um “fora 

de casa” que também se vai revelando noutros idosos. Nomeadamente quando se fala da 

família. O assunto família é como se fosse um assunto que só aos desta dizem respeito. 

Por isso faz um certo silêncio sobre o assunto, a família anda bem e não há muito mais 

que acrescentar que diga respeito aos outros. Depois, quando interpelada sobre a forma 

como a cuidam, conta a forma como se relaciona com os filhos. Não exige muito deles, 

como às vezes acontece com alguns idosos. Há uma espécie de reconhecimento que 

cada um tem a sua vida. Os filhos tem que tratar das suas vidas, emigrar procurar vidas 

melhores – é da responsabilidade deles tratarem dos seus problemas. Tem alguns 

problemas que são graves, como a prisão do filho, mas essas coisas ficam dentro de casa 

e não aborda se quer o assunto. Mas sabemos que a preocupam e entristecem “A uns 

corre bem a vida, a outros corre mal.… é assim. Ó valha-me Deus!”  

Ela não lhes exige ocuparem-se de si, tem consciência que não podem, têm que 

tratar das suas vidas, da mesma forma que ela também sabe que não se pode ocupar da 

deles. Se ela pudesse e fosse rica eles não precisavam de estar longe. Ela não os pode 

ajudar nem lhes pode exigir mais do que fazem. São bons filhos, não se esquecem dela, 

telefonam. Um dos filhos está mais próximo e ela recorre a ele para resolver alguns 
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problemas de cariz institucional e burocrático. Ele é que fala com os médicos e técnicos, 

que a transporta e se encarrega desse tipo de coisas. 

 

 

Sim, somos todos amigos… lá em baixo tenho a (…) e depois ainda tenho 

aqui o (…) mas só que estamos longe uns dos outros… (…) olhe, 

conversamos uns com os outros... mas temos as nossas vidas também, não 

é?! Eu vou tratando de umas couvitas… tenho muitas couves, querem levá-

las? [Recusamos educadamente e ela continuou] Tenho umas poucas… não 

as vou comer todas… vou pondo umas coisinhas assim na horta… vou 

buscar a lenha pró lume. Antes de chegarem fui a li buscar uma carreta 

dela… (…) e tenho duas pitas! [risos] 

 

Aqui a aldeia tem gentinha boa. É, é boa a gentinha, é gentinha muito boa. 

(…) Ui, havia! Já estão mais no cemitério que aqui, ainda! Do meu tempo... 

só estão a Isabel no lar em S. Vicente e outra que está em Chaves... (…) Ai 

não sei, pouquinha gente... não tem gente nenhuma isto! (…) íamos com as 

ovelhas, tínhamos umas mulas para deitar [plantar] as batatas, o pãozinho 

[semear o centeio]... e os meus vizinhos também tinham… agora não. Agora 

não há nada, antes havia turinas e jumentos... agora há prá aí 3 ou 4 

jumentos, não há mais. Já está tudo velho! Antes havia de tudo e vendia-se 

muita batata, muito centeio… agora ninguém vende batatas, ninguém vende 

centeio... não se vende nada! (…) Não, cada um trabalhava para si... 

trabalhava-se muito! Havia música que ia até lá em baixo... depois vem até 

cá em cima à casa do Neca e depois voltava... (…) Primeiro havia um 

cruzeirinho, o Senhor dos Milagres, e depois vieram os de Roriz e de S. 

Vicente... vieram ali à festa e depois os de Roriz tiravam tiros aos de S. 

Vicente e ninguém se feriu... o santinho guardou-os a todos! Ninguém se 

feriu! 

Eu sei lá que foi! Eu tinha para aí 11 anos... pois, lá andavam de relhas 

[divergências, zangas, diferenças] atrasadas uns com os outros... andavam de 

relhas uns com os outros... e nós fugimos todos, lá não ficou ninguém…era só 

tiros... ninguém se feriu, olhe que ninguém ficou ferido, o santinho ajudou os 

a todos! 

 

Percebemos que fora de casa as relações são cordiais, bem-dispostas, simpáticas, 

mas sem grande profundidade. Como vamos vendo no discurso a maior intimidade 

acaba por ser com Deus, a este ela queixa-se e com Ele conversa mais profundamente.  

O tempo é passado com as atividades quotidianas na horta e domésticas. O maior 

pesar é a incapacidade física, enquanto tem saúde a sua vida solitária não a incomoda. 

Entre um convívio cordial regular com os vizinhos, muito poucos, os momentos de 

oração e maior conforto com deus, as tarefas domesticas e a televisão- como veremos 

mais à frente – demonstra-se satisfeita com os seus dias e não vê outra forma de os 

passar. O momento mais frágil é realmente o momento da intervenção cirúrgica. 
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Acerca da aldeia ela revela que valoriza as pessoas no sentido de gente honesta e 

educada com quem mantem boas relações e boa socialização. Vai revelando algumas 

diferenças e fazendo comparações com o passado. Percebemos que se trata de um local 

fértil em termos agrícolas, onde se praticou uma agricultura de subsistência. Mas onde 

se viveram tempos difíceis e de dureza extrema. Embora ela reconheça essas 

dificuldades ela não dramatiza, do mesmo modo que nem hoje se queixa da dor de 

dentes. Há uma atitude de conformação. Não parece nem queixosa nem demasiado 

entusiasta dos tempos antigos. Na atualidade preocupa-lhe a fragilidade da velhice, 

provavelmente física e em termos de saúde que lhe impede fazer exatamente as coisas 

como antes. Como por exemplo comer a carne de porco.  

Não revela com grande entusiamo momentos de grande felicidade nem saudades 

genuínas de algum evento social antigo. Contrariando a ideia romântica da entreajuda 

ela diz que cada um trabalhava para si. Reporta-nos para um passado do seu ponto de 

vista sujo e violento. Crianças sujas, rotas e descalças... rixas nas festas e tiros. E o 

religioso sempre presente como uma constante ancora de salvação. 

Oh... olhe quando eramos seis filhos e nós os dois, naquele tempo eramos 

sete... oito com os filhos ... a gente sebava duas sebas... oh naquele tempo, 

naquele tempo era melhor que agora! Matávamos as sebas a gente botava 

assim um bocado de carne ao pote, batata e mais duas bucheiras ou 

chouriço, lavava-se bem lavadinho, metia-se à sopa... umas bucheiras ou 

duas ia tudo... agora não vai nada! Antes usava-se muito o toucinho... 

agora faz mal! Mas naquele tempo não fazia, ninguém tinha colesterol até 

ali... [suspira] ai, antes bem era… antes tava a gente nova, agora está a 

gente toda velha. (…) Ó Senhor! Nós prato especial não fazíamos nenhum... 

só era assim: a sopinha, as batatas, uma panela de batatas e mais nada... 

Na festa assávamos um cabrito, um cordeiro e o reco tínhamos que 

comprar... achávamos uma festa, agora não...agora acabou-se tudo. Era a 

Santa Luzia, e o Senhor dos Milagres... Na Santa Luzia comíamos o que 

dava a casa... era em dezembro. Ai que bom tempo se vai e não volta... 

gostava tanto do toucinho! Cozíamos fumeiro... ai que bom tempo já lá vai e 

não volta! AH! Ai pois não?! Ai como eu gostava tanto do toucinho uma 

talhada com pão. (…) Olha que me tiraram umas cheiazinha [umas 

quantas] de pedras... fui a Vila Real a tirá-las... ele como é que a gente cria 

pedras... com sua licença, como os recos?! [Silêncio]. 

 

(…) Que vamos fazer agora? Está tudo feito... e somos velhos. [Dá por 

terminado o assunto e retoma ao passado.] Fiávamos, tecíamos, dobrávamos 

a lã… torcíamos... e toca fazer carpins… ou então era linho… Mas nós 

tínhamos lã, tosquiavam-se as ovelhas... era assim. [Silêncio]. Ah não, isso 

era com as tecedeiras... no tear... É assim a vida. Ah! Isso dá muito 

trabalho... às vezes ainda se vê na televisão a tecer, fazem trabalhos muito 

bonitos! (…) As vezes [a televisão] é uma companhia... é muito bonito e tem 

coisas engraçadas vejo na televisão assim as coisas de antigamente… assim 
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os ranchos... e as vezes há uma que fala muito... fala, fala ninguém 

entende... mas depois há uma que dá à noite... aquilo é uma pouca-

vergonha... eu desligo logo, não a posso ver aquela... (…) Antigamente 

fazia-se principalmente meias, agora compramos. Já não se fazem. Ah não! 

Eram para os filhos e para o marido... meu Deus [suspiros]. Primeiro não 

era como agora, agora recebemos aquele dinheirinho ao fim do mês 

[refere-se às pensões e reformas]... Mas também é pouco, é pouquinho, a 

gente ao pagar... olhe a luz, o telefone... já não há mais nada! É pouquinho 

dinheiro, mas vá lá sempre é algum! Sempre é melhor que no tempo antigo. 

No tempo antigo não havia nada, criavam-se um rebanho de filhos... 

andavam descalços... acabava-se de calçar e o primeiro já andava 

descalço! Era uma miséria... muita criança rotinha e descalça a correr por 

essas ruas... andava o soqueiro... agora compra-se. Até ali havia o 

soqueiro... 

O soqueiro era um homem que era do Brito e casou aqui com uma mulher 

de cá. Depois ficou por aqui. Faziam uns socos tão bonitos! Trabalhava 

muito bem aquele homem! Ai ele trabalhava bem... ia buscar um pau de 

amieiro e fazia uns socos muito bonitos! Eram bonitos. É, agora são estas 

alpargatas... estas são quentes. 

 

Percebemos que havia pouca diversidade de alimentos. Entre a fome e a escassez 

percebemos que o porco, o cordeiro e o cabrito (raras vezes), a batata e a castanha 

faziam parte da dieta no passado. Muitas vezes esses alimentos eram vendidos ou 

trocados para adquirir outro tipo de bens. As saudades desse tempo, passam como já 

dissemos antes pela constatação do envelhecimento, que fisicamente, não lhe permite 

ter a mesma saúde nem a mesma capacidade. 

Não conseguimos encontrar nela alguma facilidade para sonhar. Interpelada várias 

vezes sobre “o que gostaria de fazer que não fez” não responde, frequentemente muda 

de assunto e por fim parece dizer que não vale a pena pensar no que não se pode fazer. 

Talvez a vida dura a tenha tornado conformada e disciplinada. Os sonhos podem não se 

concretizar e confrontam-nos com a incapacidade e ser incapaz é ser frágil e não é bom 

estar frágil. 

Contudo, há uma capacidade de resiliência numa espécie de certezas que 

comporta e num sentido de dona da sua própria vida. Provavelmente foi adquirindo esse 

sentimento durante a sua viuvez ainda muito nova que a obrigou a criar os filhos 

sozinha. Não fala de amores como que dando a entender que é um assunto leviano e que 

os homens são “mal tratadores”. Não mostra um enorme entusiasmo pelas atividades 

passadas, relata-as mas sem grande saudosismos, a não ser os socos que considera que 

era “muito bonitos” embora os chinelos que use sejam confortáveis, não os considera 

“bonitos”. Percebemos que aquelas localidades no passado viviam isoladas e subsistiam 
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com o que ali havia, como um pequeno “Feudo ou Reino”. Com alguns artesãos e com 

algumas formas próprias de subsistência. A televisão acaba por ser uma presença 

contínua na vida de todos os idosos e a sua ligação ao mundo que muitas vezes não 

compreendem bem nem distinguem.  

 

 

(…) Sim de Terroso! [sobre a proximidade a Espanha]. Olhe uma vez íamos 

com as castanhas de S. Vicente para Terroso. Estavam os carabineiros na 

raia... nós estávamos amarrados [agachados, de cócaras] estávamos 

paradinhos... escondidos... olhe eles não se iam embora... viemos embora e 

ficou lá tudo! Valha-me Deus! Para as vender em Terroso que as pagavam 

lá caras. Aqui pagavam baratas. E depois de lá, trazíamos o azeite, o 

bacalhau... era a sete escudos o bacalhau, o polvo a oito escudos... agora é 

mais caro! Olhe, primeiro havia muita gente juntava-se aqui muita 

mocidade. Juntava-se a mocidade estavam a cantar na feirinha... íamos 

todos juntos! [Havia feira em S. Vicente onde iam vender produtos agrícolas 

e comprar alguns bens que não produziam]. 

 

A proximidade geográfica de Espanha é vista como um local onde se faziam 

trocas comerciais de modo clandestino. O contrabando era uma atividade perigosa que 

empreendiam como modo de sobrevivência e onde se arriscavam bastante. Podiam ser 

presos, podiam por em causa a sua segurança física ao fazerem percursos arriscados, ao 

se esconderem no mato e podendo perder a mercadoria. A alegria e o entusiasmo não 

são traços da sua personalidade que ele revele. No entanto adivinha-se-lhe algo de 

irreverencia. Diz que gostava de cantar no monte e não lhe importa muito que isso 

tivesse má reputação. Mas não lhe interessam muito esses aspetos do passado e volta a 

direcionar a conversa para Deus e para a preparação espiritual do fim da vida. 

 

 

(…) Gostava de cantar, no monte... agora não... agora está tudo velho! Oh, 

também se espantavam os lobos! [risos]. Ele agora não importa, agora só 

nos resta rezar e ver se Nosso Senhor nos leva pró céu. No outro dia veio 

para aí um padre para rezar a missa e dizia: “Olhe vocês digam assim: Pai 

Nosso... Nosso Senhor que estais no céu, ó Nosso Senhor pede por nós ao 

pai do céu... Ó Senhor do céu pede por nós para o céu!”. A gente ouve 

essas coisas... então não é? Os senhores padres é que dizem. Então não?! 

 

Já se a religião e os sacerdotes tem um lugar privilegiado na sua consideração, os 

médicos e todos os técnicos dos serviços de saúde merecem o seu desprezo. A idosa não 

compreendendo os procedimentos, por sua vez todas as falhas do nosso sistema 

nacional de saúde que resultam em má organização, falta de pessoal, sobrecarga dos 

profissionais, resultando num atendimento impessoal, sem tempo para grandes 
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explicações e atenções. Para além disso a centralização dos serviços implica que os 

idosos se sujeitei a grandes deslocações, a distâncias que se tornam ainda maiores para 

quem nunca saiu da sua aldeia. Um vez já fragilizados pela idade e pela doença aquilo 

que talvez explicado até pudesse ser perdoado aos profissionais e exacerbado pela idosa 

que vê todo aparato de um hospital como um sítio desumano e mal tratador e em que a 

culpa é do médico, detentor de um certo estatuto e poder, mas que não faz o bem e que 

não se preocupa com o sofrimento dos outros. Com frequência outros idosos referem 

que os médicos são uns “carniceiros”. Mais uma vez é a fé que a salva e que ampara e a 

quem recorre. 

 

(…) Olhe isto mudou muito, muito... eu acho que para melhor... antes 

andavam tudo esfarrapadinho, as crianças descalças nas ruas, com aquele 

frio e geadas... emprestávamos às vezes uns farrapinhos uns aos outros... 

agora não há crianças... antes havia, mas tudo esfarrapadinho... agora está 

bem... que mais havemos de querer? 

 

Embora não compreenda e desconheça muitos factos e acontecimentos 

contemporâneos e seja analfabeta, ela reconhece que o mundo mudou para melhor. 

Revela que sempre teve uma vida dura que foi vivendo da melhor forma e continua a 

proceder com a mesma coragem e resiliência, como fez toda a sua vida. A religiosidade 

está sempre presente em todos os aspetos da sua vida, confere significado e dá auxilio 

nos momentos mais difíceis. 

 

História de Vida MO 

MO tem 72 anos e vive em Orjais com a esposa. Já se tinha cruzado antes 

connosco. Foi ele que nos abordou primeiro. Quis saber o que andávamos a fazer e 

porque tínhamos estado em casa de MJ. 

Depois de lhe ter sido explicado o propósito do trabalho acedeu a responder, até 

atrevíamo-nos a dizer com uma certa vaidade. Está habituado a ser procurado para falar 

da aldeia e até dele mesmo. É preciso ter alguma habilidade para gerir o seu discurso. 

MO continua a ter uma vida muito ativa e interventiva como sempre fizera. Tem 

perfil de uma espécie de líder/representante da aldeia pela forma como se envolve nas 

causas e se preocupa com os outros. Foi ele a abordar-nos, reconhecendo-nos como 

forasteiros, tentou saber o que andávamos a fazer. Transmite dele mesmo a imagem de 
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um homem com muitas experiências, muita capacidade e com grande valor, 

reconhecido por diversas personalidades, como vamos ver durante o seu relato. MO 

dispõe de uma vasta rede de conhecimentos, poderíamos dizer que é um individuo com 

um grande capital social. Ao longo do discurso indica nomes de pessoas que considera 

personalidades de grande influência, tais como médicos, políticos entre outros, isso de 

certo modo fá-lo sentir valorizado e seguro. 

Hoje aqui é só silva gestas e mato, em relação a vinte anos atrás... isto está 

realmente muito diferente. O despovoamento no meu parecer resulta de 

que, vamos lá ver o pessoal morreu, outros emigraram... outra, as pessoas 

para terem filhos... já cá não há mulheres assim para ter filhos, há duas ou 

três. Os novos procuram não ter família ou família pequena com um ou dois 

filhos no máximo. Antes havia pessoas que tinham cinco ou seis filhos e 

outros com nove ou mais.  

Depois, aqui [apontando para fora da janela e para a povoação onde há 

casas velhas a ruir e telhados a cair] há casas que agora estão velhas - eu 

até tenho algumas casas - aqui há muita casa onde antes moravam filhos e 

pais... eu já comprei algumas dei 3000 euros por elas... não tem água, nem 

luz, mas tem um baixo [arrumos que eram estábulos ou guarda alfaias e 

colheitas] uma sala, cozinha e sótão...tem pedra, pedra da boa... algumas 

têm traves e soalhos... aquilo só serve para lenha... Muitas casas 

reconstruídas davam para muita gente lá morar... olhe isto aqui está tudo 

abandonado... 

MO tem consciência do estado de abandono a que chegou a aldeia e procura 

avançar-nos uma explicação tanto o quanto “técnico-científica”, ao seu jeito vai 

sugerindo causas como: menor número de filhos por casal, menos vontade de constituir 

famílias, emigração… Também dá para verificar pelo seu discurso que as casas 

abandonadas não têm as condições de conforto mínimas para nelas habitar. Para além de 

devolutas, não tinham água canalizada, saneamento, nem eletricidade, percebe-se que 

serviam para tempos em que as exigências de conforto eram menores. Constata-se que 

as famílias, com vários filhos viviam em casas na sua maioria com duas ou três divisões 

e sem casa de banho. 

Pelas suas palavras, percebe-se que os campos agrícolas eram férteis. Reconhece 

que há um grande abandono dos campos agrícolas que ele indica como principal causa 

dos incêndios. Presume perceber de floresta e intitula-se como um grande cuidador, 

assumidamente considera que fez um bom trabalho como Presidente do Conselho 
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Diretivo dos Baldios de Orjais, o que lhe é reconhecido e validado nas observações de 

técnicos e entendidos. 

Percebemos que há alguma fragilidade nestes sítios em que as responsabilidades 

ficam à mercê das decisões de indivíduos como MO, com muita boa vontade, muita 

curiosidade, mas com pouca fundamentação, fazendo uso de critérios um pouco 

peculiares. 

Não menina, e sabe porque no são trabalhadas? Não há gente! E olhe que 

há mais incêndios por isso! Está tudo abandonado... essa floresta... sabe 

que eu sou o presidente lá do conselho das florestas. Só que eu já não estou 

para isso. Até... olhe que vieram os engenheiros e disse-me o engenheiro: 

Sr. MO, olhe que tem aqui um trabalho excelente. Olhe que nós ajeitamos 

aquilo tudo... tudo limpinho com a retroescavadora… arrancamos toros, 

assim grandes [faz gesto com os braços]... Até pedras do caminho... para se 

os carros dos bombeiros quisessem passar... Mas eu agora vou deixar… já 

foram muitos anos, nisto! 

O que tem de melhor esta aldeia? Olhe, a gente é pouca, mas honesta... é 

sossegado... e no que diz respeito à agricultura são muito bons os terrenos. 

Há um rapaz que comprou terrenos e pôs castanheiros... eu também quero 

pôr ainda 60 ou 40... mas a maldita da doença [doença dos castanheiros] ... 

a Câmara de Chaves deu com um ninho da vespa... andaram por aí a ver se 

resolve alguma coisa. Vamos lá ver. 

Do ponto de vista de MO a sua terra tem potencial agrícola e é um sítio agradável 

para morar. MO ainda tem vontade empreendedora, quer continuar a investir na 

produção de algumas culturas, como os castanheiros.  

Pois bem, temos o porco e tudo a que ele diz respeito. Temos o cordeiro 

assado, o cabrito assado no forno, as coisinhas que dá a terra... vá lá. 

Agora... outras coisas assim que tem a aldeia, vá lá.... Temos um castelo, 

temos três moinhos... agora um tem lá uma vivenda grande, um indivíduo 

da judiciária comprou e fez lá uma casa... Antes, lá em baixo passávamos 

com uma barca e tínhamos que passar as coisas para o lado de lá... eih! 

menina quantas vezes... Mas olhe, temos umas pedras, aqui [convida I para 

ir junto à janela e aponta para mostrar um sítio onde há algo] olhe, é ali, 

há uma pedra... é do tempo da Sinagoga, diz que andava por aí a Sinagoga. 

Até fizeram um livro e há poucos! Eu tenho um, mas não há muitos destes, 

olhe que nem toda a gente pode ter um destes. Eu mostro-lhe, isto que estão 

a ver está aqui, isto que aqui... veem? É o Roteiro de Chaves [vai buscar um 

exemplar do Roteiro de Chaves, um livro com edição limitada de alguns 
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exemplares, que tem reunidos alguns dos lugares mais emblemáticos e 

monumentos históricos das diversas freguesias do concelho de Chaves e foi 

editado em 1998 pelo Grupo Cultural Aquae Flavie no âmbito do Projeto 

LEADER II. Aponta para uma foto com uma porta cuja pedra padieira tem 

umas inscrições e no lugar da legenda lê-se “Antiga sinagoga”. Isso foi 

feito no tempo da sinagoga andava a sinagoga por aqui... e temos além uma 

igreja com altar antigo, temos depois umas alminhas a um santo... como se 

fazia antigamente. E em s. Vicente... tenho aqui tudo neste livro com estas 

antiguidades, muito antigas! 

Mas descobriu-se agora, porque antigamente não davam grande valor a 

essas coisas ou davam... Mas aqui as pessoas não. E olhe que essa pedra… 

eram para a ter deitado a baixo! Olhe se não fosse eu... eu é que não os 

deixei! 

Sabe menina, eu sempre fui um indivíduo que gostava de estar dentro do 

assunto... e ao estar dentro do assunto venha quem vier até pode ser o 

Presidente da República! Está a perceber menina?! Olhe eu não me deito 

sem ler um bocadinho todas as noites e leio o jornal, está a ver aqui? Este é 

o jornal lá de Chaves! E MAIS, eu fui para a Junta... fui para lá... E agora 

vieram cá todos chamar-me [há relativamente poucos meses tinham sido as 

eleições autárquicas e explicou que todos os partidos o foram convidar para 

as listas candidatas] olhe eu não tenho partido! E eu disse que não a todos... 

o que mais me custou... o que custou mais dizer que não foi ao MC, o 

doutor é boa gente só é pena ser lá do PCP... Pois, olhe que é verdade, fui 

convidado por todas [as listas candidatas] e não fui para nenhuma... 

Ao longo da sua vida MO foi-se apropriando de outros aspetos culturais que o 

fazem ver e interpretar as coisas numa tentativa mais cuidada. A forma como nos fala 

dos monumentos como características típicas é algo que ele só passou a valorizar 

posteriormente ao contacto com estudiosos do assunto. Nota-se que embora não tenha 

compreendido completamente o significado e a importância ou contexto histórico dos 

mesmos, por exemplo refere que a pedra padieira é “do tempo da Sinagoga” e que 

“andou por aí a Sinagoga” em vez de dizer que ali havia uma Sinagoga. Ele reconhece-

lhes valor por empatia com o que lhe foi “ensinado” pelos pesquisadores. A pedra 

padieira não é um elemento que fosse valorizado por tradição nesse sítio pelo menos 

para ele e possivelmente nem para os restantes, tornou-se importante, pelo menos para 

ele, que “lutou” pela sua “preservação” do qual se sente orgulhoso. Mas isso só foi 

possível porque teve contacto direto com os autores do livro que guarda como um 

tesouro valioso e como prova do real valor desses monumentos. 
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MO mostra uma grande preocupação em aprender e atualizar-se, reconhece a 

importância da informação e considera-se um indivíduo informado capaz e com direito 

de discutir qualquer assunto e partilhar o seu ponto de vista com qualquer um. Ele 

percebe o valor que tem na forma como lhe é reconhecido e como é procurado, por 

exemplo no momento das eleições autárquicas, em que todos os partidos o convidaram 

para as suas listas.  

Eu nasci aqui... que quer que lhe diga…, mas para dizer a verdade só há 

coisa de… sei lá, vinte ou trinta anos é que estou cá, assim, sempre... estive 

por aí fora, eu fui para Ultramar como tropa...  

 

Ora bem, eu andei cá na escola e depois... fui para Espanha... andei lá 

enterrado numas minas de carvão... estive lá uns dias em Tremor de 

Arriba.... Houve um acidente... consegui escapar. Depois vim. Casei-me e 

fui para tropa, passei por vários sítios.... Estive em Vila Real, Évora, em 

Mafra... Viana. Depois... sabe, também estive na França. Fui a salto [de 

forma clandestina]... Aqui havia muito contrabando… ainda passou muito 

pelas minhas costas! Como dizia, fui para a tropa, fui para Alemanha... e 

depois fui para Angola... Kwansa Pomba, Kingua?...Perto do rio Quansa ou 

Sanza [ rio Kwanza]. Assim, no mato... sem ver uma mulher branca... nem 

homem, nem nada... depois fui para Alemanha...depois fui para Guarda 

[GNR], estive em Lisboa, Tomar, Mesão Frio e depois Lebução e depois 

para aqui, para o posto... o tempo que mais passei aqui foi desde que me 

reformei... 

O Sr. MO teve sempre uma vida ativa, no sentido de ter vivenciado várias 

experiências a nível profissional e pessoal, que implicaram deslocar-se e morar em 

diversos sítios. Também teve um percurso no ULTRAMAR e vivências como militar, 

em que não se alonga muito, e de certo modo apercebemo-nos que neste caso como 

noutros a sua ida para o Ultramar foi sujeita a contornos específicos em que nem sabiam 

muito bem onde estavam e que estavam ali a fazer, apercebemo-nos que não nos sabe 

identificar com clareza a localidade ou região onde esteve. De qualquer modo não se 

prolonga muito em detalhes sobre cada etapa da sua vida, faz questão de demonstrar que 

fez tudo para viver da melhor forma possível a sua vida. Assim, tem um percurso que 

passa por uma infância e juventude nas lides agrícolas, uma fuga para as minas em 

Espanha, um casamento antes de partir para o serviço militar em vários sítios de norte a 

sul do país, uma ida em serviço militar para o ULTRAMAR, uma emigração para a 

Alemanha, para a França, recruta e formação na GNR acabando por estar ao serviço da 
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mesma, novamente em vários pontos do país, regressando em fim de carreira para mais 

próximo da terra até ao momento da reforma. [MO fala muito alto, agita os braços de 

forma muito expressiva e há um certo entusiasmo incomensurável que o atrapalha na 

clareza com que se expressa. Por isso temos que o interpelar e tentar levá-lo de volta ao 

assunto para criar um fio condutor ao relato sem, contudo, tentando não interferir 

demasiado]. 

Olhe que eu já falei muito sobre contrabando e outras coisas, a cada passo 

vêm-me procurar... vêm-me procurar para tudo pró jornal, para 

entrevistas... olhe o contrabando, agora ainda há mais, olhe que lhe digo há 

muito mais contrabando! Droga, armamento e café... digo tabaco.... Quer 

dizer...Não isso agora é diferente e agora não é para aqui chamado...a nós 

não nos diz nada. 

Antes passava-se tudo! Ele eram vacas, gado, café... lingote! [pedaços de 

minério rico volfrâmio, conhecido também por chinas]. Quem sabe? Era um 

metal para aí 25 kg. O que lá tinha só eles sabiam. A primeira vez eu disse: 

“eu levo 3 ou 4!” E ele disse... olha que tu levas um e já te chega. Como de 

facto, aquilo parecia leve mas ao chegar lá mais acima... e depois não 

podia parar. E era tudo a subir… pelo monte aqueles carreiros que eles 

conheciam… e a passar na água… De minas... era, sei lá... como estanho ... 

está perceber? Aqui havia minas, sabia que havia umas minas? Tinha eu 16 

anos ou 18, para aí há 55 anos! Quer dizer.... Vamos lá ver eu ia ganhar 

uma jeirinha ... como iam os outros... aquilo havia uns capos, uns chefes... 

eles é que nos davam as coisas para passar, umas vezes era uma coisa 

outras vezes outra... e eles é que nos pagavam. 

O contrabando é um tema presente e transversal a quase todas estas etapas. Na 

juventude a fronteira representava uma forma de conseguir algum rendimento – aliás é 

algo que vai sendo referenciado por outros idosos que a juventude andava sempre com 

algum dinheiro por causa dos trabalhos de contrabando que iam fazendo, que no fundo 

funcionavam como uma espécie de jeira regular. As idas para fora do país, para 

Espanha, França e Alemanha também foram a salto. MO sabe que as pessoas têm 

interesse em saber e falar sobre contrabando e admite que ele costuma ser muitas vezes 

consultado para esse assunto o que na sua conceção faz dele mesmo um “especialista no 

assunto”. Ao contrário de outros idosos, que costumam não gostar de abordar um tema, 

por parecer ser tabu, ou que simplesmente não ter sido uma atividade que lhe traga boas 

memórias. No caso de MO relatar factos relacionados com o contrabando fá-lo sentir-se 

uma pessoa procurada, valorizada e com alguma importância para os que o procuram. 
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Ficamos a perceber o tipo de bens que passavam no contrabando e que para além do 

perigo de realizar uma atividade ilegal acrescia o facto de terem que percorrer caminhos 

difíceis com diversos perigos naturais e carregados com volumes extremamente 

pesados.  

Ah isso sim, até agora. Eu até sou muito amigo de um guarda, que é 

espanhol. Em S. Vicente, no café há mais espanhóis que portugueses! E 

tratamo-nos da mesma maneira, como se fossem todos da mesma aldeia, vá 

lá! Há sim senhor, muitas boas relações entre nós! Temos boas relações, 

eles dizem como nós dizemos entre nós: “O que tomas?” Há boas 

relações... sempre houve... pelo menos aqui! As pessoas iam mais vezes ali 

a Terroso que a Chaves. Para comprar, para ir ao médico... iam a 

Espanha... os que podiam. Temos amigos desde os outros tempos… Nós, 

meu amigo, tínhamos que nos desenrascar, naquele tempo era assim… e 

eles, olhe era igual! 

E hoje ainda é assim, e eles vêm muito a Chaves que eu sei, você aos 

sábados em Chaves… já me disseram as próprias refeições são mais caras 

por causa dos espanhóis. E eles vêm muito ao bacalhau! [risos]. (…) Sim, 

está igual... olhe eles vão a S. Vicente... é o café mais próximo. E vê-se que 

está tudo igual, mato, silvas... aqui as silvas ocupam as casas que caíram... 

Para além do contrabando e das trocas comerciais, que sempre existiram entre os 

dois países, por ser vantajosa a troca da moeda e os preços, houve permanentemente um 

convívio e relações de amizade que a existência de fronteira e controlo alfandegário não 

impediam nem as tornou menos genuínas. Percebemos que não é a existência de 

tratados transfronteiriços nem a ausência de fronteiras que torna este convívio mais 

intenso e genuíno – ele existiu sempre e a amizade vem desde essa época em que as 

populações de ambos os lados superaram tempos difíceis.  

História de Vida HA 

HA, casado vive com a esposa e tem 82 anos. Mora numa moradia com aspeto 

confortável e moderno. Encontra-se na cozinha com a esposa, junto a um recuperador 

de calor, com uma manta a cobrir as pernas. Estão a ver televisão. Como é fim-de-

semana, tem mais família em casa, filhos, noras e netos que, pelo que me apercebo, 

estão noutro compartimento da casa. Depois de ter sido apresentada pelo filho, que nos 

deixa sozinhos, explico que gostava que me contasse alguns aspetos da sua vida, para 

fazer uma comparação dos tempos antigos com os atuais.  
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Sou o mais novo dos 4 irmãos... e ainda teño uma irmã em Ourense. O meu 

pai era guarda e os avós tinham labrança, [lavoura, atividade agrícola] e as 

vacas e mãe ia com o pai. Nós ficávamos com os avós. Mais tarde, já está 

connosco a minha mãe... O meu pai morreu…mataram-no os bandoleiros... 

eram os que andavam a roubar. Meu pai foi lá, onde estavam agachados 

[escondidos]... ele não via os de arriba e os de arriba viam o meu pai. 

Pegaram-lhe [deram-lhe] um tiro. Levaram-no a Villardevós para dali ir ao 

hospital. Mas já morrera no caminho. Eu tinha 11 anos… andava a coller [a 

apanhar] castanhas no monte... billós, como lhe chamávamos… para o 

consumo da casa, para os porcos, para comer... não vendíamos. Faziam-se 

pratos bons com elas! Assavam-se… secavam-se e depois metíamo-las a 

cozer e comíamos com leite da vaca! Matava-se os marrons [porcos]. 

Faziam-se os chouriços... era o que havia, não havia mais que isso... 

Festas, pois... matávamos um cordeiro e levávamos para meus irmãos para 

meus tios...porque depois meus irmãos marcharam... um para guarda, era 

tenente da guarda e outro empregado de motorista dos que iam para estrada 

e multavam xente que ia mal. O Natal era uma coisa que não é hoxe... sempre 

colliamos um polvo púnhamo-lo a secar e depois cozíamo-lo, com uma berza 

[repolho, couve] e bacalau em noite boa [noite de natal]... não tinhas mais 

para comprar... e era tudo. Comíamos, falávamos, estávamos em família. Era 

o que havia. No entrudo, vestíamos com roupa de militar e andávamos a 

correr pelas ruas...as raparigas e nós… com cinza...elas atiravam-nos cinza 

a nós e nós a elas [risos]. 

O Sr HA fazia parte de uma família não muito grande para o que era habitual 

ouvir daquela geração de idosos. O pai era guarda e faleceu em serviço. O Sr HA relata 

esses factos da sua vida de forma tranquila, como se estivesse tudo muito bem 

resolvido. Apesar de nos relatar um período de tempo difícil, mais difícil que o atual 

que segundo ele prima por maior conforto em alguns aspetos. Fala-nos de uns tempos 

com pouca diversidade de oferta de alimentos apenas com o que era produzido ali que, 

de certa forma, é transversal a quase todos os idosos entrevistados, típico de populações 

de regimes ditatoriais fechados. As castanhas, o porco, as couves são alguns dos 

produtos presentes nas dietas.   

Em termos de percurso profissional, no caso deste, por ser o mais novo teria que 

se ocupar “da casa”, os irmãos iam seguindo as diversas vias profissionais disponíveis e 

tidas como as que conferiam melhor estatuto. O percurso profissional das pessoas 

dependia muito da função que lhes era atribuída dentro da família e das saídas 

profissionais disponíveis na época.  
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Em termos de atividades sociais HA reporta-nos um cenário em que as pessoas 

valorizavam as relações e as interações e procuravam entreter-se e celebrar com o que 

tinham. Contudo HA fala de forma positiva sobre esses aspetos, como se fossem 

momentos, apesar de tudo, felizes. 

Não, ela é portuguesa. Ela ia ao comércio onde eu estava empregado. Ela 

vinha com um tio comprar o pulpo aqui... era de Mairos... nadie diz que é 

portuguesa... fala o galego com’a nós. Daquela [naquele tempo] era muito 

comum haver casamentos entre galegos e portugueses. Só aqui, já havia 

nesse tempo, duas ou três de lá casadas aqui com espanhóis... era muito 

comum, porque se eramos do mesmo tempo, da mesma idade… e 

andávamos nas festas… andávamos todos nas mesmas festas, de lá e de cá. 

Não havia diferenças.  

(…) Para ir às festas não tínhamos problemas, sim que íamos muitas 

vezes… Íamos a Travancas ao Senhor dos Aflitos, a Mairos ao Santiago… 

Eu tinha um amigo casado lá... eu tinha 47 anos… quando nós casamos ela 

tinha 21 anos. Depois veio trabalhar comigo. Trabalhou muito ela… E eu 

trabalhei para os meus filhos…tenho três. Dois rapazes e uma rapariga. 

Nasceram todos em casa! Sem médico nem nada. 

(…) Bó! Se era difícil! Ela passou-no muito mal… daquela não era como 

agora. Havia que ir ao regato… ao rio a lavar... com os três ainda 

pequenos…. Nasceu em cada ano seu, em 3 anos 3! Ela marchava [saía de 

casas] para lavar com a neve e geada… ela passou-no mui mal! Agora têm 

todas as comodidades… tens todo à mão... a lavadora [máquina de lavar 

roupa, o fornão, o micro-ondas… [vai apontando na cozinha os diferentes 

eletrodomésticos]. Até alí não havia água em casa sequera… [hoje] o triple 

de melhores!  

(…) Pouca coisa… quase em todo lugar, as casas eram o mesmo [quer dizer 

que todas as famílias e por aquela zona toda a gente vivia mais ou menos da 

mesma forma]. Depois a gente marchou Franca, a Alemanha… Suíça... 

ganharam um pouco, fizeram umas casas... voltaram com umas reformas 

[pensões]. 

Percebemos, mais uma vez e agora relatado pelos galegos que não é a existência 

de tratados transfronteiriços nem a ausência de fronteiras que torna as relações entre 

galegos e portugueses mais intensa e genuína, na época em que o Sr. HA era jovem e 

desde sempre segundo relata este, entre as aldeias fronteiriças havia uma proximidade 

territorial e um relacionamento como se não houvesse diferentes nacionalidades. Para 

além de se deslocarem tanto galegos como portugueses para os dois lados da fronteira 
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por motivos de trocas comerciais, contrabando eles frequentavam também os mesmos 

eventos e festividades. Era hábito ira as festas religiosas das aldeias vizinhas, 

independentemente se fossem portuguesas ou galegas. A esposa do Sr. HA é portuguesa 

e conheceram-se como qualquer casal da época, nas festas e nas circunstâncias da sua 

vida. Já na altura havia mais casais “transfronteiriços”. 

O Sr HA demonstra, um carinho e reconhecimento pela esposa que não é habitual 

em idosos do género masculino da sua época. No relato da sua vida fala das 

circunstâncias vividas no início de vida a dois e inclui a esposa nesses relatos. No caso 

de MO ele nem fala da sua vida familiar, o discurso é centrado apenas nele mesmo. HA 

reconhece que a esposa viveu tempos difíceis, nutre admiração por ela e como vamos 

ver no final tem palavras de carinho para ela que também assiste à nossa conversa.  

Assim percebemos que tal como em Portugal as condições de habitabilidade e 

sanidade eram diferentes das atuais, sem saneamento sem WC, sem água canalizada. 

Pouco ou nenhum planeamento familiar… teve os três filhos seguidos, pois assim 

“calhou”. 

Nesse sentido HA considera que hoje vivemos com mais conforto e reconhece que 

os tempos são melhores. Também nos confirma um cenário já percebido em conversas 

anteriores com outros galegos que na sua geração e seguintes muitos emigraram 

nomeadamente para Alemanha e Suíça, e que esta emigração provocou um pouco o 

abandono dos campos e em simultâneo uma entrada de capital pela compra e construção 

de habitação mais confortável.  

Agricultura... das vacas... contrabando, vendi uma vez um carneiro por 2 

escudos... assim no contrabando! Uma garrafinha de azeite... outra coisa não 

tinhas! Que ibas comprar? O que não te dava a terra!  

(…) Sim, eu depois dedicava-me a levar as pessoas com o carro. Em 69 tube 

um 850! Si… bonito, verde! Depois um 124 [um Fiat 124] depois… um R19 

[um Renault 19] que ainda está aí no garagem! Sim, eu levava-os, os guardas 

a mim deixavam passar! Uma vez fomos, éramos quatro… e ali onde é o 

tribunal havia ali uma pensão… como se chamava? Havia ali à beira um 

bar… estavam sempre por ali ficaram e trataram. Julgo que era um rebanho 

que iam passar depois ali por Mairos ou Lamadarcos… ou isso já não era 

comigo. Eu conhecia bem Chaves… todas as 4.ª feiras ia ali. Conhecia-os 

bem... eu ia levava-os para eles irem lá falar-lhes e comprarem… Eu não 

tinha nada que ver! Eu estava na lei! Eu não sabia nada disso… eles depois é 
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que resolviam. Eles vinham donde a mim para ir com eles e ir onde eles... [A 

esposa demonstra alguma preocupação que o marido, devido à idade mais 

avançada, diga algo que não deva, por isso intervém algumas vezes para 

ajudar a clarificar a atividade do marido. Decidimos não insistir com a 

questão sobre quanto lucrativos eram os contactos que ele fazia. Para algumas 

pessoas o assunto ainda é tabu]. 

(…) Acho que foi bom. Olha antes imos a Mairos tínhamos que dar uma 

volta! Agora vamos por aqui mesmo…  [faz o gesto em linha reta] vamos por 

Travancas! Si foi bo! Mas malo porque antes os moços andavam com 

dinheiro... dinheiro do contrabando de alguma coisita que iam passando. E 

agora que fazem? Empregos no hai! Ainda se houvesse uma fábrica ou 

qualquer coisa… Se não há emprego… de que vais viver? Dos pais? Os pais 

não viver para sempre! E o nosso soldo [ordenado] não fica para os filhos! É 

que os filhos estejam bem... e nós não estar mal de saúde… Sabe… há falta 

de trabalho. Algumas coisas agora são uma coisas agora são melhor... A 

vida não foi muito boa… não eram bons tempos. Parece me bem, não 

precisas trocar a moeda... podes quando queiras a Chaves, não precisas 

cambiar moeda… 

 

Agora… desde o [amputação] da perna… nem tanto, mas íamos muito, 

gostava de comer bacalhau no Retornado [restaurante em Chaves]. Mas 

vamos muito a Portugal, temos ido bastante a Matosinhos, vamos todos os 

anos a Matosinhos com um senhor que vive aqui e que tem lá um tio. Isto das 

fronteiras abertas é muito bom, podes ir para o de queiras... podes ir estudar 

para fora... [Neste momento uma senhora mais nova entra em casa seguida 

por um adolescente. HA e a esposas explicam que são nora e neto] 

Queres beber algo? Obrigada não, é porque quero! Os portugueses são 

muito delicados! [A esposa explica que antes iam passear mais, HA sofreu 

uma amputação da perna... e ela mesma fica ali bastante presa... de todos 

modos não tem grandes ocupações fora. A esposa gostava de frequentar 

alguns cursos que já houve... agora não há....]. 

(…) Sim, os filhos vêm muito mas ao fim de semana, têm as suas vidas... 

tenho ali em Verin e outra em Vigo... Sempre que os chamo vêm, o de Verin a 

cada passo vem aqui se é preciso algo. Vamos a ver... eu vejo que há coisas 

melhores... mas há uma grande falta de solidariedade nos dias de hoje... 

Acho eu que são bons, podemos comunicar-nos... mas isolam a xente, porque 

vemos que um pai e um filho estão à mesa e estão sempre com o telemóvel... 

sabes... e assim não pode... Sim, não me posso queixar... e tive o melhor, 

sabes que foi? A minha mulher que foi o melhor que eu pude ter! 
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Na perspetiva de HA antigamente as pessoas sobreviviam com bastante esforço 

e resiliência e aproveitando todas as oportunidades de negócio. Havia pouca diversidade 

de oferta de produtos, como já dissemos antes, e pouco poder de compra. Sobrevivia-se 

com os produtos que davam a terra agricultura e pecuária e o dinheiro que se conseguia 

fazer através de compra e venda de alguns desses produtos ou jeiras de contrabando 

serviam para obter alguns bens complementares como o azeite e outros. Algo que 

também era relatado por outros idosos nomeadamente OA. O contrabando era uma 

atividade complementar em que todos estavam envolvidos, direta ou indiretamente, ou 

porque usufruíam dos produtos que se contrabandeavam, ou porque serviam de 

passadores [carregavam os fardos/volumes pelas rotas de contrabando], ou como 

agentes da alfândega eram cúmplices e deixavam passar o contrabando, ou ainda como 

era o caso de HA serviam de intermediários entre os negociadores de gado e outros, dos 

dois lados da fronteira. Contudo os pormenores do contrabando são tabu, algo comum 

entre os habitantes da raia e HA não é exceção, evita explicar bem o que fazia e é a 

esposa que vai ajudando a clarificar e salvaguarda que ele era apenas uma espécie de 

intermediário. HA vai revelando que a sua vida foi melhorando, acaba por ter um 

negócio próprio, e vai enumerando alguns dos modelos de automóveis que foi tendo em 

cada época. 

4.2.2 – Síntese das três histórias de vida. 

Ao longo das histórias de vida, como sugere Pretto (2011), procuramos fazer 

uma análise compreensiva e procuramos explicitar a informação e os significados de 

modo a identificar indicadores do mecanismo social que influenciou a experiência de 

vida e entender o modo como cada um reconstruiu o seu mundo histórico-social. 

Consideramos que esta técnica é útil para orientar a nossa ação nesta comunidade, pois 

compreendendo os mecanismos sociais, e como refere Atkinson (2002), a entrevista da 

história da vida permitiu ajudar a entender uma ampla gama de questões psicológicas, 

sociológicas, místicas religiosas e cosmológico-filosóficas. Baseando-nos nestes aspetos 

poderemos perceber como o idoso pode criar novas relações, participar em grupos, 

participar e ter relações satisfatórias com a família, enfrentar as mudanças familiares e 

socioculturais e participar e ser útil no seu entorno como refere Bermejo (2005). 

Assim percebemos que MJ vivenciou grandes dificuldades e privações, 

relatando uma vida dura e difícil, com violência doméstica que é vista como uma 

realidade inevitável e onde a fé e a religião estão presentes e irrigadas na forma de 



63 

encarar e superar as dificuldades e provações da vida. Contudo no seu relato preserva 

uma atitude de algum otimismo embora vá suspirando com saudades da sua saúde e 

vigor. Os seus relatos vão-nos fornecendo alguns dados históricos sobre o passado da 

sua aldeia de acordo com a sua simbologia – ela não reconhece vantagens no passado e 

relata com honestidade a pobreza e a escassez.  

Ao percebermos que não revela sonhos ou desejos por concretizar, talvez porque 

a vida de provações a tenha tornado conformada e disciplinada, no sentido de que os 

sonhos podem não se concretizar e por isso é melhor não refletir muito nos desejos não 

concretizados, uma vez que nessa reflexão MJ é confrontada com a incapacidade e 

fragilidade, e assim evita sentir-se frágil. Deste modo, não insistimos com essas 

questões. Percebemos que MJ pode ser envolvida em atividades que se adequem com 

esta forma de estar e respeitando estes aspetos. Por exemplo, relatar as suas histórias a 

outros, em diálogo com outras gerações, pode ser positivo no sentido do 

reconhecimento da sua sobrevivência estoica. Esse diálogo, mediado poderia contribuir 

para melhorar a sua autoimagem e aportar conhecimentos e formas de lidar com 

realidades difíceis, por exemplo. 

Pelos relatos de MJ, percebemos que a atenção aos idosos no momento dos 

tratamentos de saúde deve ser acompanhado de algumas explicações que tornem a 

experiência menos assustadora. Bermejo (2005) acredita, como referimos antes, que do 

ponto de vista pedagógico, a combinação de capacidades como a inteligência, a 

sabedoria e a criatividade vai proporcionar aos indivíduos recursos para se adaptarem ou 

mudarem a realidade, verificamos isso em MJ, que revela uma capacidade de resiliência 

numa espécie de certezas que comporta.  

Por sua vez, MO nos seus relatos preocupa-se mais em expor-nos aspetos 

centrados na comunidade e menos na sua vivência pessoal. Mostra uma grande 

preocupação em aprender e atualizar-se, reconhece a importância da informação e 

considera-se um indivíduo informado capaz e com direito de discutir qualquer assunto e 

partilhar o seu ponto de vista com qualquer um, consideramos que tem uma 

autoimagem e autoconceito positivo. MO ainda tem vontade empreendedora, quer 

continuar a investir na produção de algumas culturas, como os castanheiros, e tem uma 

predisposição natural para se envolver ou envolver os outros na resolução de problemas 

comunitários. 

HA revela-nos um discurso equilibrado entre elementos relativos à comunidade 

e às suas vivências pessoais. Podemos entender pelo seu discurso tranquilo e 
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harmonioso que os diversos factos da sua vida estão muito bem resolvidos. Percebemos 

como eram distribuídas as vias profissionais disponíveis na época pelos diversos filhos 

num agregado, algo que também fomos entendendo noutros comentários e observações 

feitas pelos idosos entrevistados. HA, ao contrário de MJ, reporta-nos para um cenário 

mais positivo das atividades sociais do passado, baseadas na valorização das relações 

entre as pessoas, como se, de certo modo, na sua comunidade, as pessoas procurassem 

que esses momentos fossem, apesar de tudo, felizes. O HA demonstra com maior 

facilidade emoções e afetos, por exemplo, revela um carinho e reconhecimento pela 

esposa que não verificamos no discurso de MO e que contrasta, de todo, com as 

vivências de MJ. 

Comum a estas histórias são os tempos difíceis, provações e privações diversas: 

na alimentação, no vestuário, nas condições de habitabilidade e na própria formação. 

Apesar dos relatos de períodos difíceis, apresentam uma ideia de trajetórias 

positivas e são unânimes quanto ao facto de que os tempos atuais primam por maior 

conforto em alguns aspetos. Mostram-se preocupados com alguns aspetos da atualidade, 

como as relações interpessoais e o desvanecimento do sentido de comunidade, a 

comunicação mediada pela tecnologia, a preocupação com o desemprego que continua a 

afastar espacialmente os familiares, mas nada que seja pior que as vivências do passado. 

O contrabando e a agricultura de subsistência com uma oferta reduzida e pouco 

diversificada de géneros alimentares, são as principais atividades referidas. Os mais 

privilegiados conseguiam ser “funcionários” nomeadamente das autoridades de 

segurança (guardas fiscais, polícias, GNR), dos CTT, professores, ou emigravam e a 

emigração comportava riscos diversos, nomeadamente da própria vida na fuga, na 

clandestinidade e no choque com as diferenças dos países de destino. O contrabando e 

os aspetos de interculturalidade referidos antes estão presentes. Destes relatos 

percebemos e confirmamos que ao perigo de realizar uma atividade ilegal acrescia o 

facto de terem que percorrer caminhos difíceis com diversos perigos naturais e 

carregados com volumes extremamente pesados e que, na ausência de alternativas, esta 

era uma atividade da qual nenhum deles podia prescindir direta ou indiretamente. 

Contudo os pormenores do contrabando são tabu, algo comum entre os habitantes da 

raia e MJ, por exemplo, refere várias vezes que o contrabando não tem nada para se 

contar, MO embora seja procurado para fazer relatos sobre o assunto e sentir-se 

lisonjeado por isso, vai mais longe ao insinuar que a atividade ainda tem alguma 

“continuidade”, ou sofreu outras mutações, mas acaba por se silenciar e fugir do 
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assunto, a sua experiência ajuda-o a direcionar o discursos para aspetos mais 

“foclóricos” e âmbitos mais “seguros”. HA não é exceção, evita explicar bem o que 

fazia e é a esposa que vai ajudando a clarificar e salvaguardar que ele era apenas uma 

espécie de intermediário.  

Para além do contrabando e das trocas comerciais, houve permanentemente um 

convívio e relações de amizade que a existência de fronteira e controlo alfandegário não 

impediam nem as tornou menos genuínas. Percebemos que não é a existência de 

tratados transfronteiriços nem a ausência de fronteiras que torna este convívio mais 

intenso e genuíno – ele existiu sempre e a amizade vem desde essa época em que as 

populações de ambos os lados superaram tempos difíceis. Assim a esposa de HA é 

portuguesa e através dele apercebemo-nos que há mais casais transfronteiriços 

contemporâneos dessa época. MJ relata diversos eventos e festividades principalmente 

religiosas onde era habitual conviverem galegos e portugueses, o que é confirmado por 

MO, que há semelhança de outros idosos, ainda conserva amizades e conhecimentos 

dessa época. 

A emigração é outro dos aspetos presente na vida dos idosos, como fomos 

percebendo pelos diferentes relatos, e confirmado nas histórias de vida, por exemplo 

emigração deles próprios, como é caso de MO, dos familiares como é caso de MJ ou 

dos conhecidos e vizinhos em geral como é o caso de HA. 

Apesar de não fazer parte das questões de estudo fomos-nos apercebendo que os 

locais de emigração vão variando e acreditamos que possa haver algumas tendências 

para a distribuição dos países de destino de acordo com a comunidade, galega ou 

portuguesa ou mesmo a localidade, que seria interessante estudar pois as características 

e as vivências sofreram influências de acordo com os processos de aculturação nos 

países de destino. Por outro lado, a forma como as pessoas idosas se reinserem na 

comunidade também apresenta contornos diferentes. Nos relatos de MO, que esteve em 

Africa, Espanha, Alemanha e França, apercebemo-nos que se foi apropriando de outros 

aspetos culturais que o fazem ver e interpretar as coisas numa tentativa mais cuidada, A 

forma como encara as realidades vividas nesses países muito dependem da sua 

formação e instrução prévias, e o que vivenciou também lhe confere outras formas de 

valorizar e compreender a sua realidade. 

 

4.3. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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Os idosos do nosso estudo apresentam características sociodemográficas 

similares às de outros estudos realizados na região do interior norte de Portugal 

independentemente de ocorrerem em meio rural ou urbano (Cunha, Lopes, & Pereira, 

2013; Pereira et al., 2016; Rodrigues, 2017; Sobral, 2015) o que revela uma certa 

homogeneidade da situação sociodemográfica dos idosos.  

Em termos de satisfação com a vida verificamos que a amostra apresenta scores 

situados bem acima do score médio da escala (80,3; numa escala de 0-100). Estes 

valores estão em linha com os resultados do estudo de Seixas (2014) no qual a maioria 

dos idosos (residentes na comunidade) revela um nível de satisfação com a vida 

elevado. A satisfação com a vida parece não depender das caraterísticas 

sociodemográficas mas verificam-se algumas tendências (sem significado estatístico), 

sendo que os espanhóis, os homens, os que estão casados e/ou vivem com o 

companheiro, os que vivem em moradias e os que possuem menos escolaridade e os que 

beneficiam de pensão de reforma estão mais satisfeitos.  

Relativamente à satisfação com o suporte social verificamos que os valores 

encontrados para o total e para as dimensões se situa sempre acima do valor médio com 

a exceção da SSSAtividades sociais. Estes valores estão em linha com o estudo de 

Simões (2012) efetuado com 100 idosos do concelho de Amares, que encontrou os 

seguintes valores (convertidos para a escala de 0-100): SSSTotal = 69,3; SSSAmigos = 

69,0; SSSIntimidade =70,2; SSSFamília = 80,9 e SSSAtividades sociais= 57,2.   

Comparando as várias dimensões com o SSSTotal, reparamos que a dimensão 

com os maiores valores apurados se encontram na dimensão SSSFamília (81,2). Assim, 

estes valores vão de encontro ao que refere Domingues (2012) uma vez que o suporte 

social depende do tipo de vínculo e considerando que a existência de laços fortes 

permite maior mobilização de recursos, pois é ao nível das relações familiares que estas 

pessoas estabeleceram laços mais fortes. Todavia, na atualidade isto pode vir a 

constituir uma fragilidade dado que caso a família se afaste espacialmente (o que está 

ligado às questões da despovoamento, ou por falecimento dos elementos da família com 

quem maior vinculo apresentam que na maior parte das vezes é o cônjuge), os idosos 

perdem parte substancial do suporte social. Por outro lado, preocupa-nos como as 

gerações atuais desenvolvem as suas relações interpessoais e como, no futuro, vão lidar 

com os cenários de envelhecimento. 

Imediatamente a seguir, posicionou-se o SSSAmigos com um score 70,6, aqui 

recorrendo novamente a Domingues (2012) sobre a questão dos vínculos, acreditamos 
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que muito para isto contribuí o facto de estes idosos viverem numa comunidade, onde 

sempre houve algum espírito de solidariedade e interajuda para superar as dificuldades e 

provações que estas pessoas vivenciaram. Embora nos relatos as pessoas tenham 

manifestado que este sentimento de comunidade se tem vindo a desvanecer, as relações 

vinculativas mais fortes ainda prevalecem, no que se referem a amigos. Se tomarmos a 

ideia de inclusão, que tem subjacente a ideia de participação, percebemos que estas 

pessoas estariam perfeitamente integradas no seu espaço de comunidade, e como 

explicam Pimentel e Silva (2017), eles devem continuar a sentir como pertencentes a 

esse mesmo espaço.  

Outro aspeto verificado prende-se com as diferenças de valores de acordo com 

as nacionalidades, reparamos que elas por norma não são significativas, exceto para a 

dimensão SSSAtividades sociais (p=0,003) que é satisfatória para o portugueses (60,0) e 

insatisfatória no caso dos espanhóis (40,0). Cruzando isto com as questões identitárias, 

nomeadamente acerca do reconhecimento mútuo de diferenças identitárias (Cunha, 

2016), considerando os comentários dos inquiridos ficamos com a perceção de que os 

portugueses têm pouca oferta de atividades sociais, mas certamente não lhes dão tanta 

importância como os espanhóis, que, por seu turno, nos comentários vão revelando a 

existência de algumas associações e alguma oferta de atividades para idosos nas suas 

localidades ou nas proximidades. 

Encontramos ainda uma tendência para valores de SSSAmigos, que embora não 

seja significativa (p=0,304) está em consonância com a ideia da diferença identitária na 

base do reconhecimento mútuo (Cunha, 2016) de que os espanhóis dão mais valor ao 

convívio com os amigos, e estão mais predispostos para a expansividade e para a 

extroversão, enquanto os portugueses, numa perspetiva mais fechada, constroem um 

menor numero de relações, muito fortes mas dentro da família, revelando que não 

sentiam falta que os amigos os procurassem nem tinham grandes hábitos de convívio 

frequente com os amigos. A manter-se esta tendência, as comunidades portuguesas 

correm maiores riscos de diminuir os valores de suporte social, no caso de perda das 

relações mais fortes em que baseiam o seu suporte social, assim as relações 

interculturais podem constituir uma oportunidade de aprendizagem entre as duas 

comunidades.  

No SSSFamília, os espanhóis apresentam um valor superior que os portugueses 

embora a diferença não seja significativa (p=0,494), contudo atendendo as 

considerações dos entrevistados, isto pode estar relacionado com o facto de a maior 
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parte dos inquiridos espanhóis terem familiares próximos espacialmente, uma vez que a 

oferta laboral ainda é maior nas proximidades, enquanto nos idosos portugueses referem 

que passam pouco tempo com os familiares porque filhos e netos estão afastados 

espacialmente por questões laborais. 

Relativamente à dimensão intimidade, embora os valores sejam satisfatórios e 

contribuam para o SSSTotal, verificamos a baixa consistência dos itens (Tabela 3) o que 

de facto nós podemos dizer é que tivemos a perceção durante as entrevistas e durante a 

comunicação com os idosos que, do ponto de vista destes, há uma diferente gradação de 

intimidade subjacente a cada item, para os idosos o item 1 (Por vezes sinto-me só no 

mundo e sem apoio) não implica tanta intimidade como o 4 (Quando preciso de 

desabafar com alguém encontro facilmente amigos com quem o fazer), e estes dois 

menos que o 5 (Mesmo nas situações mais embaraçosas, se precisar de apoio de 

emergência tenho várias pessoas a quem posso recorrer) e o 6 (Às vezes sinto falta de 

alguém verdadeiramente íntimo que me compreenda e com quem possa desabafar sobre 

coisas íntimas), ou seja, os idosos em relação ao item 1 consideram-no muito 

abrangente e, portanto, dão-lhe níveis de satisfação mais alto, comparativamente com os 

restantes que implicam um maior critério de intimidade e confidência (item 4) e 

proximidade e entendimento profundo (item 6). As respostas para o item 5 podem ser 

entendidas no sentido da qualidade da autonomia dos idosos e na base das relações de 

solidariedade. Ou seja, se tivermos um idoso sem problemas de autonomia e num 

contexto de alguma estabilidade e independência ao nível de recursos emocionais e 

materiais a perceção do que é uma situação de “emergência” e “embaraçoso” pode 

variar. Por outro lado, pode sentir que a comunidade, no âmbito das relações de 

solidariedade, pode colmatar aquilo que ele, no momento, considera o que é uma 

possível situação de “emergência” e “embaraçoso”.  

Focando-nos apenas nos fatores que registam diferenças significativas (p<0,05), 

verificamos que o género influencia significativamente o SSSAmigos (p=0,001) e o 

SSSTotal (p=0,002). Tendencialmente, fomos percebendo que os homens têm mais 

apetência para estabelecer relações com os de fora, quer por questões de ócio, ou 

questões laborais e comerciais, enquanto as mulheres tem maior tendência a ficar em 

casa, estabelecer um menor número de relações interpessoais e, essencialmente, com os 

mais próximos espacialmente e afetivamente, vizinhas e familiares. 

O estado civil e vai influenciar, significativamente o SSSIntimidade (p=0,041), 

SSSAmigos (p=0,024) e o SSSTotal (p=0,013), revelando que os casados e em união de 
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facto apresentam maiores níveis de satisfação com o suporte social. Isto é entendível 

pois é com o cônjuge, confidente e próximo, que se estabelecem as relações vinculativas 

que lhes permitem maior mobilização de recursos como referimos antes. Por outro lado 

é habitual que com a perde do cônjuge se percam outro tipo de relações interpessoais e 

de convívio em situações sociais que faziam mais sentido na presença do casal, ou até 

ligações que eram intermediadas por um dos elementos do casal. 

O tipo de agregado também revela diferenças significativas no SSSTotal 

(p=0,026) e sobrepõe-se à ideia anterior ligada ao papel do cônjuge, pois apresentam 

maior SSSTotal os que vivem com o companheiro. 

Já o tipo de habitação influencia significativamente o SSSAmigos (p=0,017) e o 

SSSTotal (p=0,017), sendo que os que vivem em moradias apresentam valores maiores, 

a nosso ver, isto pode ser explicado a outros fatores, por exemplo, o facto de que os que 

têm ou vivem em moradias são os que têm mais recursos económicos porque emigraram 

e este facto implicou outro percurso outra vivência e outra aprendizagem que também se 

pode ter projetado na forma como ocorrem as dinâmicas de relações interpessoais. Por 

outro lado, as próprias moradias foram construídas a pensar no conforto e no convívio 

com os amigos e familiares contribuindo também para o fortalecimento de vínculos 

neste contexto. A questão da escolaridade e dos rendimentos não revelam diferenças 

significativas. 

Passando agora a uma discussão mais geral dos dados e de toda a reflexão 

teórica efetuada consideramos os seguintes pontos. 

Todos os indicadores se satisfação podem ser melhorados. Particularmente na 

área das atividades sociais na perspetiva de que o envelhecimento não exclui a 

possibilidade de enriquecimento e evolução como refere Magalhães (2012), nem exclui 

a possibilidade de novas aprendizagens como referem, entre outros Barros  ( 2011) e 

Bermejo (2005). Reparamos que havendo muitas relações de amizade de cada lado da 

fronteira, nesse contexto, a criação de atividades conjuntas com comunidades 

envolvendo idosos e jovens pode permitir a continuidade de uma interculturalidade.  

As vidas sofridas com trabalhos exigentes como relatam as histórias de vida faz-

nos ponderar que, à luz do que refere Fernandes (2012)  as circunstâncias lesivas do 

trabalho aceleram o declínio, mas, por outro lado, o desenvolvimento de habilidades e 

conhecimentos tornam o indivíduo mais competente e dotam-no de recursos 

psicológicos e cognitivos. Estas vivências podem e devem ser partilhadas no âmbito de 

atividades intergeracionais visando mitigar percursos desgastantes ou lesivos e 
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potencializando saberes. Isto interliga-se com a ideia de envelhecimento ativo e com a 

ideia de vida ativa proposta por Cunha e Pereira (2016) em que as atividades propostas 

aos idosos, devem adquirir um sentido de continuidade identitária nos aspetos positivos 

da vida ou um sentido compensação/rutura no caso dos aspetos negativos da vida como 

as sequelas físicas e psicológicas das privações e provações da vida. Lembramos uma 

das história de vida, ligada às questões da sabedoria e resiliência em que o entrevistado 

fazia constante uso de ditados e adágios, que poderia ser transformado de alguma 

maneira numa mensagem/atividade educacional.  

A ASC vai reforçar a inclusão no sentido da participação em projetos locais que 

impliquem a participação de todos, tendo por base uma pluralidade de metodologias. 

Para isso, importa debruçarmo-nos sobre as pedagogias mais eficazes em cada 

circunstância e fazer uso de uma abordagem holística dos problemas, sendo essa atitude 

inerente ao perfil do animador. A ASC pode fazer uso de pedagogias abertas, estar 

atenta ao crescimento pessoal, no sentido que o animador vai escutar as dificuldades e 

perceber as necessidades das pessoas, mediar os grupos e criar situações que contribuam 

para o desenvolvimento pela emancipação como dentro paradigma dialético da ASC e 

as teorias ecossociais. 

Embora não tenhamos encontrado diferenças de satisfação em relação à 

escolaridade reparamos que há uma tendência para que os que não têm escolaridade 

apresentarem valores de satisfação com a vida mais elevados, o que parece o 

contrassenso, se não admitíssemos a importância da aprendizagem experiencial na 

lógica da educação permanente como refere Barros (2011). Mas, consideramos que 

apesar da importância que tem esse saber experiencial na vida das pessoas, teria feito 

falta mais desenvolvimento ao longo da vida, mais instrução e aprendizagem, uma vez 

que alguns destes idosos foram e ainda são os responsáveis pela dinamização e 

desenvolvimento local no papel de presidentes da junta ou presidentes de associações, 

como é o caso de MO. 

De certo modo, de acordo com Cunha (2016) tanto galegos como portugueses, 

reconhecem este espaço transfronteiriço como um lugar comum, ou seja, estar de um 

lado ou outro da fronteira, nas palavras dos entrevistados, era estar na mesma casa, o 

que nos remete para uma ideia de uma identidade comum. Portanto achamos que seriam 

pertinente estudar os aspetos identitários que devem ser estimulados e potenciados nas 

gerações seguintes, recriando novas formas de interconhecimento e interculturalidade. 

Assim, quando se conceberem estratégias de desenvolvimento comunitário as 
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estratégias de ASC, como refere Colomer (2004), não implica usar técnicas específicas, 

mas podem-se ir buscar técnicas a outros campos de intervenção social, procurando 

aquelas que melhor se adaptam a cada situação, e ainda de acordo com este autor, para 

que possa haver intervenção através de um processo de ASC, o grupo social deve estar 

consciente das suas necessidades e disposto a participar na ação, contudo, embora as 

intervenções produzidas nas origens da ASC tenham sido no sentido de responder às 

necessidades e na atuação imediata seguindo a intuição, o autor defende que deve haver 

uma reflexão continua sobre a realidade, a planificação e a avaliação de resultados 

(Colomer I, 2004). Ander-Egg (2011) defende a planificação estratégica direcionada 

para objetivos, enfocada numa flexibilidade e estabilidade, ajustando-se constantemente 

as estratégias ao imprevisto, mas que é precedida por um estudo/investigação que 

procura organizar a prática e conhecer a realidade (Ander-Egg, 2011). Caride (2004), 

por sua vez, defende um processo metodológico aberto, contextualizado e participado, 

sugerindo a investigação-ação como metodologia que privilegia o diálogo entre a 

prática e a teoria, a realidade e a reflexão. 

Deste modo, consideramos que o nosso estudo é um contributo para perceber a 

realidade desta comunidade e entender, do ponto de vista das pessoas, aquilo que seriam 

as suas questões mais pertinentes. As estratégias para envolver os idosos nas atividades 

através da sua participação teriam que partir de uma nova auscultação baseada nas 

principais conclusões apuradas e tendo subjacente a ideia de trabalhar com todos para a 

resolução de problemas, indo de encontro às teorias ecossociais da educação propostas 

por Bertrand (2001). Acreditamos que os idosos possam afirmar os seus papéis sociais 

e, porventura, redefinir outros, bem como encontrar novas possibilidades de 

estabelecimento de laços e vínculos, ou ainda a reativação de outros no caso de 

trabalharmos em interculturalidade e permitirmos uma reaproximação mais vinculativa 

entre pessoas de diferentes localidades e num contexto transfronteiriço.  

Assim, procuramos a partir das principais conclusões obtidas neste estudo 

esboçar, como se apresenta na Tabela 7, alguns caminhos de atuação que só poderão ser 

percorridos se for feito dentro desta perspetiva de planificação flexível e estável como 

refere Ander-Egg, (2011) e de diálogo permanente entre a prática e a teoria como refere 

Caride (2004). 
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Tabela 7 - Proposta de linhas de ação 

Principais 

conclusões 

Atuação da ASC 

Linhas orientadoras Estratégias/ações 

 

 O grau de 

satisfação com a 

vida e de 

satisfação com o 

suporte social 

refletem a 

importância de 

viver na 

comunidade. 

 A família revela 

ser a dimensão 

mais importante 

em termos de 

suporte social. 

 A dimensão 

SSSativ sociais é 

a que apresenta 

score mais baixo 

em termos de 

suporte social. 

 

 

 Ao viverem em comunidade e 

realizando tarefas significativas nesta 

sente-se incluídos, portanto, é 

preciso reforçar essa inclusão pela 

participação na resolução de 

problemas da comunidade. 

 As atividades são pretextos para 

reencontrar a família, tal como as 

festas e festividades, ou pelo menos 

para ter oportunidade de contactar e 

socializar e estreitar laços com outros 

que ajudem a mitigar a sua ausência. 

 A ASC, através da figura do 

animador como mediador de 

conflitos, de relações, como 

facilitador das ações. 

 Relações interculturais que 

fomentem a aprendizagem. 

 A ASC parte da participação 

espontânea das pessoas: as atividades 

podem ser organizadas a partir dos 

jovens. 

 Durante a realização de atividades os 

idosos podem contar as suas 

vivências, e acreditamos que o ser 

escutados e dar a oportunidade de se 

recontar e reinventar nesses relatos 

ajuda a se valorizarem. Permitem aos 

jovens identificar-se com a sua 

história e fazer parte desse lugar. 

 Os jovens percebem outras 

realidades e como é possível superar 

dificuldades em contextos diferentes 

dos atuais. De acordo com Bandura 

(2008) há modelação através da 

facilitação de um comportamento, ou 

seja, os processos sociais vão induzir 

que o observador se comporte de 

determinada maneira e vai criar 

incitamentos motivacionais que 

levam à modelação de ações. 

 As aprendizagens e saberes dos 

jovens podem ser valorizados pelos 

idosos e motivá-los a seguir os seus 

percursos escolares. 

1. Envolver jovens e idosos em 

tarefas como por exemplo 

atividades agrícolas: vindimas, 

colheitas, sementeiras; ou outras 

atividades artesanais como 

bordar, tecer ou fiar. 

Recuperando património 

identitário, etnográfico e 

acompanhando com os estudos 

interdisciplinares através da 

aplicação de conhecimentos em 

história, ciências, literatura, 

entre outros, de forma 

contextualizada na sua 

realidade, alargando o âmbito 

escolar à comunidade e 

tornando as aprendizagens 

significativas. 

2. Elaborar exposições, 

espetáculos, usar as redes 

sociais para divulgar trabalhos e 

temas, como por exemplo as 

rotas de contrabando, as 

atividades agrícolas, a 

emigração. 

3. As atividades em si permitem 

preservar e recriar uma memória 

coletiva dos lugares. 

4. Alguns idosos referiam as 

cantigas e as danças como 

elementos presentes na sua 

juventude nas romarias. Em 

conjunto com outros, 

nomeadamente com jovens e, 

por exemplo, no âmbito do 

ensino da música e da dança, 

podiam-se recriar cantigas e 

danças antigas. De acordo com 

os grupos e com a envolvência 

dos seus elementos, podia-se 

recriar temas ou reproduzi-los. 

Também neste âmbito seria 

possível a aprendizagem da 

música, pois como verificamos, 

alguns idosos gostavam de 

aprender musica.  
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5. CONCLUSÕES 

Com a realização deste estudo pensamos ter respondido aos objetivos a que nos 

propusemos que era o de explorar contributos que pudessem ser corporizados em 

atividades de caráter socioeducativo e de ASC, contributos, estes, fundados no contexto 

de vida dos idosos e das suas competências e saberes.  

Apesar desta nota de confiança é nosso dever reconhecer algumas limitações 

deste estudo. Desde logo a dimensão da amostra que é modesta, embora tenha permitido 

realizar, com razoável segurança a análise estatística. Também devemos assumir que o 

nosso propósito inicial era de realizar quatro histórias de vida e que afinal só fizemos 

três. Finalmente relativamente à escala de satisfação com a vida reconhecemos que a 

mesma mede apenas parcialmente o nível de bem-estar dos idosos, todavia tivemos de a 

usar dada a sua simplicidade e rapidez de aplicação, evitando saturar os idosos que 

generosamente colaboraram connosco. 

Os resultados do estudo demonstram que os idosos da amostra estão, 

genericamente, satisfeitos com a vida e com o suporte social. Verificamos também, quer 

pelas notas de entrevista quer pelas três histórias de vida que se trata de pessoas com 

vidas sofridas mas igualmente ricas. Estes idosos, homens e mulheres possuem um 

capital cultural muito rico, viveram as condições da modernidade, atravessaram 

fronteiras geográficas, políticas e socioculturais e, agora, já mais para o fim das suas 

vidas, vivem as condições vertiginosas da pós-modernidade.  

Os dados também demonstram que a educação e a ASC podem ter um papel 

decisivo no bem-estar destes idosos se forem capazes de desenvolver e proporcionar 

programas ajustados ao gostos e necessidades dos mesmos, designadamente no reforço 

da sociabilidade e na disponibilização de atividades lúdicas e socioculturais, por 

exemplo. Isto é tanto mais importante num tempo e num espaço em que, por força do 

despovoamento e do envelhecimento, os mesmos se encontram em desintegração.  

Impõe-se que o capital cultural destes idosos, que une dois mundos, o moderno e 

o pós-moderno, seja devidamente considerado e sublimado nos modos de pensar o 

desenvolvimento, sob pena de se perderem para sempre saberes e vivências de grande 

riqueza. 

Contudo, seria interessante em futuras investigações, aprofundar os seguintes 

aspetos: 
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– Realizar o mesmo tipo de estudo mas em meios de maior densidade 

populacional e em centros urbanos, com o intuito de comparar com os resultados 

aqui obtidos. 

– Estudar a oferta de atividades sociais no meio estudado, no sentido de perceber 

se a oferta de atividades socioculturais pode ser melhorada. 

– Estudar as tendências ao nível do suporte social essencialmente nas dimensões 

de SSSAmigos e de SSSFamilia em termos de nacionalidade, de modo a 

perceber se há realmente diferenças e a que se devem. 

– Estudar a situação dos novos idosos, ou seja, aqueles que emigraram e 

regressaram recentemente ao país ou terra natal, após se reformarem; e se este 

grupo tem características específicas.  

 

Terminamos dizendo que praticamente todas as considerações e sugestões que 

fazemos podem encontrar acolhimento no âmbito do Eurocidade Chaves-Verin e em 

programas como as cidades amigas dos idosos, por exemplo.  

Qualquer dos caminhos de atuação da ASC só poderão surtir efeito se 

conseguirmos estimular e conseguirmos o verdadeiro envolvimento da comunidade, 

essencialmente através dos atores sociais nomeadamente entidades publicas, tais como 

as escolas, o poder local, associações, serviços de saúde, entre outros. 
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7. ANEXOS  

Anexo I – Instrumento de Recolha de dados 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1. Data da entrevista: ........../......../.........     

2. Local ……………………………………………………………….. 

3. Nome do idoso: .............................................................................................................. 

4. Género:  Fem. (   )  Masc. (   )     

5. Data de nascimento: .........../......../......... 6. Idade: .......... 

7. Endereço:........................................................................................................................ 

8. Teleone do idoso(a): ......................................   

9. Estado civil? 

     1-Solteiro 

     2-Casado / União de facto 

     3-Viúvo 

     4-Divorciado/ Separado 

 

10. Com quem vive?  

    1-Sozinho(a) 

    2- Companheiro(a) 

    3-Filho(a) 

    4-Neto(a) 

    5-Outros, quem? ……………………. 

 

11. Tipo de habitação?    

    

     1-Rural/ Tradicional 

     2-Apartamento 

     3-Moradia 

     4-Outra ____________________     
 

14. Há quanto tempo mora neste local? …. anos   

12. Vinculação da habitação?     

   

     1-Própria 

     2-Arrendada 

     3-Cedida 

     4-Outra ____________________       

 

15. Nível de escolaridade completo?    

 

     1-Não sabe ler e/ou escrever      

     2-Sabe ler e/ou escrever, mas não tem o Ensino Básico 1ºciclo (antiga 4ªclasse) 

     3-Ensino Básico 1ºciclo (antiga 4ªclasse) 

     4-Ensino Básico 2ºciclo (antigo 2ºano do liceu, ensino preparatório ou telescola) 

     5-Ensino Básico 3ºciclo (antigo 5º ano do liceu ou 9º ano unificado) 

     6-Ensino Secundário - 12ºano de escolaridade ou equivalente 

     7-Ensino Superior 

 

 

16. Fonte de Rendimento? 

      

    1-Pensão de sobrevivência (em caso de morte do cônjuge) 

    2-Pensão social (por invalidez ou velhice) 
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    3-Rendimentos próprios 

    4-Pensão de reforma 

    5-Rendimentos profissionais 

    6-Rendimento social de inserção 

    7- Pensão de Viuvez 

    8- Outros ________________________ 

 

 

ESCALA DE SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL  
A SEGUIR VAI ENCONTRAR VÁRIAS AFIRMAÇÕES, SEGUIDAS DE CINCO LETRAS. 

MARQUE UM CÍRCULO À VOLTA DA LETRA QUE MELHOR QUALIFICA A SUA FORMA DE 

PENSAR. POR EXEMPLO, NA PRIMEIRA AFIRMAÇÃO, SE VOCÊ PENSA QUASE SEMPRE 

QUE POR VEZES SE SENTE SÓ NO MUNDO E SEM APOIO, DEVERÁ ASSINALAR A LETRA A, 

SE ACHA QUE NUNCA PENSA ISSO DEVERÁ MARCAR A LETRA E. 

 
 Concordo 

totalmente 

Concordo 

na maior 

parte 

Não concordo 

nem discordo 

Discordo na 

maior parte 

Discordo 

totalmente 

1-Por vezes sinto-me só no mundo e sem 

apoio  

A  B  C  D  E  

2-Não saio com amigos tantas vezes quantas 

eu gostaria  

A  B  C  D  E  

3-Os amigos não me procuram tantas vezes 

quantas eu gostaria  

A  B  C  D  E  

4-Quando preciso de desabafar com alguém 

encontro facilmente amigos com quem o fazer  

A  B  C  D  E  

5-Mesmo nas situações mais embaraçosas, se 

precisar de apoio de emergência tenho várias 

pessoas a quem posso recorrer  

A  B  C  D  E  

6-Às vezes sinto falta de alguém 

verdadeiramente íntimo que me compreenda e 

com quem possa desabafar sobre coisas 

íntimas  

A  B  C  D  E  

7-Sinto falta de atividades sociais que me 

satisfaçam  

A  B  C  D  E  

8-Gostava de participar mais em atividades de 

organizações (p.e. clubes desportivos, 

escuteiros, partidos políticos, etc.)  

A  B  C  D  E  

9-Estou satisfeito com a forma como me 

relaciono com a minha família  

A  B  C  D  E  

10-Estou satisfeito com a quantidade de 

tempo que passo com a minha família  

A  B  C  D  E  

11-Estou satisfeito com o que faço em 

conjunto com a minha família  

A  B  C  D  E  

12-Estou satisfeito com a quantidade de 

amigos que tenho  

A  B  C  D  E  

13-Estou satisfeito com a quantidade de 

tempo que passo com os meus amigos  

A  B  C  D  E  

14-Estou satisfeito com as atividades e coisas 

que faço com o meu grupo de amigos  

A  B  C  D  E  

15-Estou satisfeito com o tipo de amigos que 

tenho  

A  B  C  D  E  

 

 
ESCALA DE SATISFAÇÃO COM O SUPORTE SOCIAL  
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A SEGUIR VAI ENCONTRAR VÁRIAS AFIRMAÇÕES, SEGUIDAS DE CINCO LETRAS. 

MARQUE UM CÍRCULO À VOLTA DA LETRA QUE MELHOR QUALIFICA A SUA FORMA DE 

PENSAR. POR EXEMPLO, NA PRIMEIRA AFIRMAÇÃO, SE VOCÊ PENSA QUASE SEMPRE 

QUE POR VEZES SE SENTE SÓ NO MUNDO E SEM APOIO, DEVERÁ ASSINALAR A LETRA A, 

SE ACHA QUE NUNCA PENSA ISSO DEVERÁ MARCAR A LETRA E. 

 

 
 De acuerdo 

totalmente 

De acuerdo 

en la mayor 

parte 

No estoy de 

acuerdo ni 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

mayor parte 

En 

desacuerdo 

totalmente 

1-A veces me siento solo en el mundo y 

sin apoio.  

A  B  C  D  E  

2-No salgo com mis amigos tantas veces 

como me gustaría.  

A  B  C  D  E  

3-Los amigos no me buscan tantas veces 

como me gustaría.  

A  B  C  D  E  

4-Quando necesito desahogarme com 

alguien encuentro fácilmente amigos com 

quien hacerlo.  

A  B  C  D  E  

5-Igualmente en las situaciones más 

embarazosas, si preciso apoyo de 

emergencia tengo varias personas a quien 

puedo recorrir.  

A  B  C  D  E  

6-A veces siento falta de alguien 

verdaderamente intimo que me 

compreenda y com quien pueda 

deahogarme sobre cosas intimas.  

A  B  C  D  E  

7-Siento falta/echo de menos actividades 

sociales que me satisfazan 

A  B  C  D  E  

8-Gostaría más de participar en 

actividades de organizaciones (p.ej. 

Clubesdeportivos, partidos polítios, boy 

scouts…).  

A  B  C  D  E  

9-Estoy satisfecho con la forma en la que 

me relaciono com mi familia.  

A  B  C  D  E  

10-Estoy satisfecho con la cantidad de 

tiempo que passo com mi familia. 

A  B  C  D  E  

11-Estoy satisfecho con lo que hago en 

conjunto com mi familia.  

A  B  C  D  E  

12-Estoy satisfecho con la cantidad de 

amigos que tengo.  

A  B  C  D  E  

13-Estoy satisfecho com la cantidad de 

tiempo que paso com mis amigos.  

A  B  C  D  E  

14-Estoy satisfecho com las actividades y 

cosas que hago com mi grupo de amigos  

A  B  C  D  E  

15-Estoy satisfecho com el grupo de 

amigos que tengo. 

A  B  C  D  E  
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ESCALA DE SATISFACCIÓN CON LA VIDA (SWLS) 

(Diener'et'al.,'1985;'Atienza'et'al.,'2000;'Pons'et'al.,'2002) 

 

(a) “En la mayoría de los aspectos mi vida es como quiero que sea”. 

(e) “Las circunstancias de mi vida son buenas”. 

(c) “Estoy satisfecho con mi vida”. 

(b) “Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes”. 

(d) “Si pudiera vivir mi vida otra vez, la repetiría tal y como ha sido”. 
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Tabela 8 - Medianas, amplitude interquartil e teste U e de K-W entre as variáveis 

sociodemográficas e ESV e o SSS total e suas dimensões. 

Total da amostra (n060) 84,0 [72,0–88,0] 72,0 [57,0–84,0] 75,0 [61,3–80,0] 83,5 [73,0–98,3] 47,0 [33,0–71,5] 68,8 [61,3–78,3]

Nacionalidade:

Portuguesa 80,0 [72,0–88,0] 70,0 [55,0–84,0] 70,0 [55,0–77,5] 80,0 [65,3–100,0] 60,0 [38,3–80,0] 67,3 [58,7–78,7]

Espanhola 84,0 [72,0–92,0] 74,0 [60,0–84,0] 75,0 [65,0–85,0] 87,0 [78,3–93,0] 40,0 [25,3–53,0] 68,0 [62,3–77,3]

Teste U (sig. p<0,05) p=0,304 p=0,304 p=0,521 p=0,494 p=0,003 p=0,906

Género:

Feminino 84,0 [70,0–86,0] 60,0 [52,0–76,0] 84,0 [72,0–88,0] 80,0 [67,0–96,5] 47,0 [26,5–63,5] 62,7 [56,7–68,7]

Masculino 84,0 [72,0–92,0] 80,0 [72,0–92,0] 84,0 [72,0–88,0] 93,0 [80,0–100,0] 47,0 [40,0–73,0] 74,7 [64,0–82,7]

Teste U (sig. p<0,05) p=0,355 p=0,001 p=0,081 p=0,084 p=0,190 p=0,002

Estado Civil:

Solteiro/div./sep. 78,0 [56,0–84,0] 74,0 [51,0–86,0] 60,0 [38,8–72,5] 76,5 [58,0–89,8] 33,5 [20,0–68,0] 63,4 [47,7–79,0]

Casado/União de Facto 80,0 [72,0–92,0] 76,0 [68,0–88,0] 75,0 [65,0–85,0] 93,0 [80,0–100,0] 47,0 [33,0–73,0] 74,7 [62,7–81,3]

Viúvo 84,0 [72,0–90,0] 60,0 [52,0–72,0] 75,0 [57-5–75,0] 73,0 [60,0–93,0] 47,0 [33,0–56,5] 62,7 [57,4–67,4]

Teste K-W (sig. p<0,05) p=0,462 p=0,024 p=0,041 p=0,074 p=0,296 p=0,013

Agregado:

Vive só 76,0 [70,0–84,0] 64,0 [52,0–88,0] 70,0 [57,5–77,5] 73,0 [50,0–90,0] 47,0 [23,5–63,0] 62,7 [62,0–67,4]

Vive c/ Companheiro(a) 80,0 [72,0–88,0] 76,0 [68,0–88,0] 75,0 [65,0–85,0] 87,0 [80,0–100,0] 53,0 [33,0–73,0] 74,7 [65,4–81,4]

Outras situações 84,0 [72,0–95,0] 62,0 [53,0–79,0] 75,0 [56,3–75,0] 90,0 [68,5–100,0] 36,5 [23,6–51,5] 63,4 [55,4–75,7]

Teste K-W (sig. p<0,05) p=0,320 p=0,097 p=0,275 p=0,136 p=0,096 p=0,026

Tipo de Habitação:

Rural/Tradicional 84,0 [72,0–88,0] 58,0 [56,0–80,0] 75,0 [60,0–80,0] 80,0 [67,0–93,0] 47,0 [27,0–60,0] 65,4 [57,4–76,0]

Moradia 84,0 [74,0–90,0] 84,0 [68,0–96,0] 75,0 [65,0–95,0] 93,0 [80,0–100,0] 47,0 [36,5–73,0] 74,7 [67,4–86,0]

Teste U (sig. p<0,05) p=0,684 p=0,017 p=0,140 p=0,074 p=0,381 p=0,017

Escolaridade:

Sem escolaridade 84,0 [76,0–96,0] 64,0 [52,0–78,0] 75,0 [62,5–75,0] 80,0 [60,0–93,0] 47,0 [33,0–56,5] 64,0 [57,3–74,0]

Ensino Básico 80,0 [72,0–84,0] 76,0 [60,0–84,0] 75,0 [61,5–80,0] 87,0 [80,0–100,0] 47,0 [27,0–71,5] 70,0 [61,7–79,7]

Ensino Secundário/Superior 84,0 [48,0–92,0] 96,0 [68,0–98,0] 90,0 [60,0–95,0] 80,0 [73,0–90,0] 73,0 [40,0–86,5] 84,0 [68,0–90,0]

Teste K-W (sig. p<0,05) p=0,112 p=0,100 p=0,436 p=0,386 p=0,408 p=0,095

Fontes de Rendimentos:

Pensão de Sobrevivência 72,0 [48,0–84,0] 56,0 [52,0–76,0] 75,0 [50,0–77,5] 100,0 [67,0–100,0] 47,0 [20,0–67,0] 62,7 [61,4–72,7]

Pensão social 76,0 [57,0–89,0] 58,0 [50,0–70,0] 62,5 [43,8–80,0] 67,0 [62,0–79,8] 43 [20,0–58,0] 60,0 [53,0–65,0]

Pensão de reforma 84,0 [72,0–88,0] 76,0 [60,0–84,0] 75,0 [65,0–80,0] 87,0 [80,0–93,0] 47,0 [33,0–73,0] 69,4 [62,7–78,7]

Teste K-W (sig. p<0,05) p=0,456 p=0,142 p=0,435 p=0,143 p=0,734 p=0,105

 Itens (escala de 0-100) ESVTotal SSSAmigos SSSIntimidade SSSFamília SSSAtiv.Sociais SSSTotal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


