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Resumo O envelhecimento demográfico das populações é um fenómeno
irreversível das nossas sociedades modernas. Os impactes que se têm vindo a fazer 
sentir, entre os quais sobressai a sustentabilidade financeira dos sistemas
de reformas, interferem nos equilíbrios individuais e colectivos, relativos às idades 
da vida e ao ciclo de vida ternário. Velhos e reformados são agora duas categorias
sociais, dois conceitos que tendem a demarcar-se. A velhice surge então associada
às dificuldades decorrentes da aquisição gradual de incapacidades. A família,
as solidariedades intergeracionais e as políticas sociais debatem-se com este
desafio, procurando encontrar as melhores soluções e as respostas mais adequadas 
à diversidade dos problemas.
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Nos dias que cor rem é im pre te rí vel re flec tir, de modo mais in sis ten te, so bre os im -
pac tes do en ve lhe ci men to de mo grá fi co das po pu la ções e so bre as pro fun das mu -
dan ças que, si mul ta ne a men te, têm vin do a ocor rer nas so ci e da des in dus tri a is mo -
der nas, como é a nos sa. Estas têm sido de tal for ma rá pi das e, em mu i tos ca sos, ines -
pe ra das, que ne ces si ta mos de per ma nen te pes qui sa e dis cus são. O de ba te — pro fí -
cua fon te de ins pi ra ção — é, nes te caso, es sen ci al, na me di da em que es tu di o sos e
po lí ti cos se con fron tam, mu i tas ve zes, com di fe ren tes mo dos de ex pli ca ção do
mun do. Os pri me i ros pro cu ram in ter pre tar os fac tos a par tir de ca u sas ge ra is sem
nun ca se mis tu ra rem com os as sun tos em ques tão. Os se gun dos, que vi vem por en -
tre o des co si do dos fac tos jor na lís ti cos e a par ci a li da de dos acon te ci men tos em que
es tão en vol vi dos, ten dem, ge ral men te, a re du zir a ex pli ca ção glo bal à sin gu la ri da -
de da par ce la do co nhe ci men to que de têm. A de fi ni ção de po lí ti cas de ve lhi ce, a
par tir de uma for mu la ção mais ri go ro sa e ob jec ti va dos pro ble mas do en ve lhe ci -
men to e da aná li se exa us ti va da di ver si da de de re a li da des so ci a is, po de rá pro por -
ci o nar as cor rec ções ne ces sá ri as para que as fu tu ras ge ra ções de ido sos pos sam vir
a vi ver me lhor do que as que as an te ce de ram.

O pro ble ma so ci al que re pre sen ta a ve lhi ce nas so ci e da des mo der nas é um
exem plo pa ra dig má ti co da for ma como cer tas pers pec ti vas, ci en tí fi cas e não ci en tí -
fi cas, po dem con tri bu ir para o de for mar atra vés da di fu são de ide i as e re pre sen ta -
ções já cons tru í das do que é a ve lhi ce. As “pes so as ido sas” — en quan to es te reó ti po
so ci al men te pro du zi do e fa cil men te re co nhe cí vel — en qua dram uma ca te go ria de
in di ví du os, cu jas pro pri e da des, re la ti va men te ho mo gé ne as, são nor mal men te
iden ti fi ca das com iso la men to, so li dão, do en ça, po bre za e mes mo ex clu são so ci al.
Nes ta pers pec ti va co mum, as pes so as ido sas são con si de ra das como in di ví du os



iso la dos, per ma ne cen do ocul ta a di men são fa mi li ar da iden ti da de, da exis tên cia. A 
ló gi ca re pou sa na per cep ção da pes soa ido sa en quan to agen te de ac ção so ci al apar -
ta do dos la ços so ci a is ine ren tes à ins ti tu i ção fa mi li ar a que per ten ce e no qua dro
das re la ções tra di ci o na is de ami za de e de vi zi nhan ça. Esta ava li a ção, que de cor re
da po si ção que os agen tes so ci a is ocu pam re la ti va men te às si tu a ções pro ble má ti -
cas — por que exis tem si tu a ções pro ble má ti cas de iso la men to, so li dão, do en ça e ca -
rên ci as afec ti vas e ma te ri a is —, im põe-se com ma i or vi si bi li da de so ci al e, des se
modo, ad qui re as con di ções para se apre sen tar como pro pri e da de co mum e do mi -
nan te da ca te go ria dos in di ví du os de no mi na dos ido sos.

Em gran de par te, tal fac to deve-se a er ros de pers pec ti va. Uma das for mas de os 
ul tra pas sar é co lo car mo-nos de modo di fe ren te e, atra vés de ou tros pon tos de vis ta,
ob ser var mos a re a li da de com ou tros con tor nos, a par tir de ou tras con fi gu ra ções.

É esse o iti ne rá rio que pre ten do aqui pros se guir.

Abordagem crítica da análise demográfica do envelhecimento

O pri me i ro dos pon tos de vis ta é o que pro por ci o na a pers pec ti va ci en tí fi ca da de -
mo gra fia so bre o en ve lhe ci men to das po pu la ções, um pon to de par ti da es sen ci al
para a for mu la ção pro ble má ti ca da ve lhi ce na ac tu a li da de. É do co nhe ci men to ge -
ral que o en ve lhe ci men to das po pu la ções, que se pro ces sa já a um rit mo ace le ra do,
tem ten dên cia a acen tu ar-se, não só no topo, com o au men to dos mais ve lhos, mas
tam bém na base, com a re du ção dos mais no vos. Esta “in vo lu ção de mo grá fi ca” en -
qua dra-se na ten dên cia do mi nan te da di nâ mi ca das po pu la ções dos pa í ses de sen -
vol vi dos e, a seu tem po, da po pu la ção mun di al.

Um tal pro ces so re pre sen tou uma ver da de i ra re vo lu ção de mo grá fi ca com
efe i tos no equi lí brio pro por ci o nal dos gru pos etá ri os. A ten dên cia, que se tem ma -
ni fes ta do de for ma cres cen te, é para um de se qui lí brio con si de rá vel en tre as ge ra -
ções, ou seja, o au men to dos mais ve lhos é re la ti va men te em po la do pela re du ção
dos mais no vos, con tri bu in do, des se modo, para o agra va men to do de se qui lí brio
in ter ge ra ci o nal.

Ao lon go des te sé cu lo fo mos pas san do de um sis te ma de mo grá fi co tra di ci o -
nal para um sis te ma de mo grá fi co mo der no, pe río do ao lon go do qual a mor ta li da -
de des ceu a ní ve is nun ca an tes re gis ta dos e o de clí nio da fe cun di da de ul tra pas sa já
os ce ná ri os mais pes si mis tas das pro jec ções de mo grá fi cas. O ex ces si vo de clí nio da
fe cun di da de, que ocor re em al guns pa í ses eu ro pe us — os pa í ses de sul da Eu ro pa,
Ale ma nha e Áus tria —, é pre o cu pan te em re la ção ao equi lí brio fu tu ro das ge ra -
ções. Há ca sos, como o das po pu la ções ita li a na e es pa nho la, onde a fe cun di da de
des ceu para, apro xi ma da men te, uma cri an ça por mu lher, ou seja, me ta de do ne ces -
sá rio à re no va ção das ge ra ções.1 A re du ção cres cen te dos nas ci men tos equi va le à
re du ção das pro por ções de jo vens, en quan to o au men to re la ti vo dos res tan tes gru -
pos etá ri os irá, a mé dio pra zo, afec tar de novo o equi lí brio in ter ge ra ci o nal pela cor -
res pon den te re du ção dos jo vens adul tos e dos adul tos ac ti vos. Este se gun do



im pac te do de clí nio da fe cun di da de, ao con trá rio do pri me i ro, que pro por ci o nou a
re du ção dos en car gos pú bli cos com a edu ca ção, in ter fe re di rec ta men te nos flu xos
das quo ti za ções da po pu la ção que con tri bui para o sis te ma. São mais inac ti vos a re -
ce ber e me nos ac ti vos a quo ti zar-se, es tes ten do que con tri bu ir com uma par ce la
ma i or dos seus ren di men tos para ga ran tir o fun ci o na men to do sis te ma.

Se gun do pre vi sões mé di as das Na ções Uni das, até 2050, os pa í ses da Eu ro pa
do sul, com a ex cep ção de Por tu gal, de ve rão apre sen tar as mais al tas pro por ções de 
pes so as com 65 e mais anos (De ses quel les, 1998). Esta evo lu ção pode ser ava li a da a
par tir dos se guin tes exem plos: a Su é cia, que tem uma es tru tu ra etá ria já bas tan te
en ve lhe ci da — 17,3% de pes so as aci ma dos 65 anos —, em 2050 au men ta rá essa
pro por ção para 22,4%. Por seu lado, a Itá lia e a Espa nha que, em 1995, par tem com
ní ve is de 15% e 16%, atin gi rão 35,7% e 34,6%, res pec ti va men te, em 2050. O acen tu a -
do de se qui lí brio dos pa í ses do sul deve-se aos ba i xos ní ve is atin gi dos pela fe cun di -
da de no pre sen te, ape sar de a cons tru ção dos ce ná ri os pu bli ca dos pe las Na ções
Uni das se ba se ar na hi pó te se po si ti va da su bi da da fe cun di da de até ao ní vel de
subs ti tu i ção das ge ra ções. Entre os pa í ses de sen vol vi dos, a Itá lia, a Espa nha, o
Japão e a Gré cia vi rão a ser, pro va vel men te, as na ções mais ve lhas, com pro por ções
de ido sos aci ma dos 30%. Se gun do as mes mas fon tes, em al guns des tes pa í ses, a
po pu la ção com mais de 85 anos au men ta rá para mais do do bro, no mes mo pe río do
(FNUAP, 1998).

Em suma, no que res pe i ta aos com por ta men tos de mo grá fi cos re la ti vos à na -
ta li da de, mor ta li da de e mo vi men tos mi gra tó ri os, as so ci e da des tra di ci o na is e as
so ci e da des mo der nas re pre sen tam “ti pos ide a is” con tra pos tos, isto é, ele va dos ní -
ve is de mor ta li da de e de na ta li da de e es tru tu ras de mo grá fi cas jo vens, opõem-se
hoje a ba i xos ní ve is de mor ta li da de e na ta li da de e es tru tu ras de mo grá fi cas en ve -
lhe ci das. Foi es pe ci al men te ao lon go das úl ti mas qua tro dé ca das que os pro gres sos
fo ram mais es pec ta cu la res e que es tas dis tin ções se acen tu a ram. As pro ba bi li da des 
de mor te na in fân cia e na ado les cên cia ba i xa ram a pon to de se tor na rem im per cep -
tí ve is pela es ta tís ti ca. A mor ta li da de con cen tra-se ago ra nas ida des avan ça das.
Uma tal evo lu ção con tri bui du pla men te para em po lar o en ve lhe ci men to: há mais
gen te a so bre vi ver e au men tou o ter mo fi nal de vida mé dia.

O en ve lhe ci men to de mo grá fi co é tam bém a ca rac te rís ti ca do mi nan te da po -
pu la ção por tu gue sa. Uma ava li a ção nu mé ri ca des te pro ces so pode ser re ti ra da das
se guin tes com pa ra ções: em 1900, ape nas 5,7% da po pu la ção to tal ti nha mais de 65
anos. Em 1950 esta pro por ção au men tou li ge i ra men te para 7% e pre sen te men te a
pro por ção pra ti ca men te du pli cou para 14%. Esta di fe ren ça, pro por ci o nal do iní cio
para o fi nal do sé cu lo, re pre sen ta, em ter mos ab so lu tos, que o nú me ro de ho mens
cuja ida de ul tra pas sa os 65 anos foi mul ti pli ca do por 4,5 e o das mu lhe res por 5,0.
Por cada 100 ho mens des ta ida de, em 1900, en con tra mos 455, em 1999. Do mes mo
modo, a cada 100 mu lhe res, nes sa data, cor res pon dem ago ra 500 (Fer nan des, 1997).

É a pro ba bi li da de de po der so bre vi ver por mais tem po que faz au men tar o
nú me ro dos ido sos em ter mos ab so lu tos. As mu lhe res so bre vi vem mais do que os
ho mens e esse fac to faz com que a ve lhi ce seja es sen ci al men te uma ve lhi ce no fe mi -
ni no. Em 1998, 17,3% das mu lhe res ti nham mais de 65 anos e ape nas 12,9% dos ho -
mens ti nha ul tra pas sa do esta ida de. E, se con si de rar mos a re la ção en tre os gru pos



etá ri os nos ex tre mos da pi râ mi de etá ria, jo vens e ido sos, cons ta ta mos que por cada 100 
jo vens do sexo fe mi ni no exis tem já 109 mu lhe res com mais de 65 anos (INE, 1999).

Esta mos pe ran te trans for ma ções es tru tu ra is que, quan do as so ci a das às mu -
dan ças de com por ta men to face à nup ci a li da de e à fa mí lia, con du zem a con fi gu ra -
ções fa mi li a res bem dis tin tas das que en con tra mos no pas sa do. As tra jec tó ri as de
vida mais lon gas e as per tur ba ções das ida des da vida afec tam não só as consciên -
cias in di vi du a is como o modo como os in di ví du os se re la ci o nam na teia das re la -
ções es tri tas do seio fa mi li ar. As ida des e os ci clos de vida so frem per tur ba ções que
põem em ca u sa o nos so co nhe ci men to cons tru í do e a for ma como ele in ter fe re nas
es tra té gi as in di vi du a is e co lec ti vas face à ve lhi ce e ao en ve lhe ci men to.

Ca mi nha mos se gu ra men te para uma so ci e da de di fe ren te da que co nhe ce mos 
até ago ra e onde os pa drões ins ti tu ci o na is de ac tu a ção te rão que se ade quar às mu -
dan ças in de lé ve is pro por ci o na das pela re vo lu ção si len ci o sa do sis te ma de mo grá fi -
co. Mas se rão os in di ca do res que uti li za mos ade qua dos para ava li ar a evo lu ção das 
es tru tu ras de mo grá fi cas e o peso do en ve lhe ci men to das po pu la ções? Até que pon -
to o li mi ar ins ti tu í do e con sen su al a par tir do qual cons tru í mos a ca te go ria dos ido -
sos, os 60 ou 65 anos, se ade qua às ca rac te rís ti cas das so ci e da des mo der nas? A de fi -
ni ção des tas ca te go ri as de cor re di rec ta men te da de ter mi na ção ofi ci al da ida de de
aces so à re for ma, que é o re sul ta do de pro ces sos his tó ri cos que en vol vem con fli tos
en tre o es ta do, as ins tân ci as em pre ga do ras e as or ga ni za ções sin di ca is, re pre sen -
tan tes dos tra ba lha do res.

Estas ca te go ri as ofi ci a is, co nhe ci das e re co nhe ci das, con fe rem le gi ti mi da de
às ima gens e re pre sen ta ções tra di ci o na is de ve lhi ce cons tru í das ain da num pas sa -
do re cen te, onde in di ví du os de 60 ou 65 anos te ri am pro va vel men te al can ça do a
“ida de da ve lhi ce”. Os es tu dos de mo grá fi cos so bre o en ve lhe ci men to, ao uti li za -
rem in di ca do res cons tru í dos a par tir da de fi ni ção de um li mi ar fixo da ca te go ria
dos ido sos, co la bo ram na pro mo ção e no re for ço do fe nó me no do en ve lhe ci men to
como ten dên cia que se pre ten de exac ta men te con tra ri ar. Os es tu dos de mo grá fi cos,
en quan to tra ba lhos ci en tí fi cos va li da dos com a chan ce la das ins ti tu i ções aca dé mi -
cas, apre sen tam ce ná ri os, cons tru í dos com o ri gor dos mo de los ma te má ti cos, mas
onde o fu tu ro se pro jec ta com pro me ti do com a evo lu ção das es tru tu ras de mo grá fi -
cas que, pe ran te um en ve lhe ci men to ine lu tá vel e a im pos si bi li da de de al te rar o
peso re la ti vo das pes so as ido sas, nos lan çam na re sig na ção e no pes si mis mo.

Eis-me che ga da a uma ques tão fun da men tal: até que pon to, por trás da con ti -
nu i da de en ga no sa das ca te go ri as es ta tís ti cas não se en con tra uma re a li da de que
mu dou? Até que pon to a ida de da ve lhi ce não foi afas ta da do li mi ar so ci al men te
ins ti tu í do e re me ti da para mais tar de?

Os da dos da de mo gra fia e os co nhe ci men tos mé di cos dão-nos ele men tos su -
fi ci en tes para o afir mar po si ti va men te. Os au men tos pro gres si vos da es pe ran ça de
vida à nas cen ça, que, em Por tu gal, em 1998, atin giu já 71 anos para os ho mens e 79
anos para as mu lhe res (INE, 1999), re pre sen tam con quis tas subs tan ci a is que se tra -
du zem em pro ba bi li da des de so bre vi vên cia ele va das. Do con jun to dos in di ví du os
nas ci dos no mes mo ano, 75% dos ho mens e 89% das mu lhe res che gam a com ple tar
os 65 anos. Em 1960, ape nas 60% dos ho mens e 73% das mu lhe res atin gi am este pa -
ta mar etá rio.2 Nos nos sos dias, ao atin gir os 65 anos, as mu lhe res têm ain da a



pro ba bi li da de de vir a vi ver por mais 18 anos e os ho mens por mais 15 anos. As di -
fe ren ças acen tu am-se quan do con si de ra mos o se xa gé si mo ani ver sá rio e com pa ra -
mos os da dos mais re cen tes com um pe río do mais lon gín quo (fi gu ra 1). Em 1930,
cer ca de me ta de das mu lhe res (55,7%) e dos ho mens (47,8%) che ga vam a com ple tar 
os 60 anos. Em 1991 é qua se a to ta li da de dos in di ví du os que per ten cem à mes ma
ge ra ção (91% das mu lhe res e 81% dos ho mens) que com ple tam o se xa gé si mo
ani ver sá rio.

Esta mos en tão em con di ções de afir mar que os se xa ge ná ri os de hoje, que dis -
põem de ma i o res pro ba bi li da des de so bre vi vên cia, têm mais sa ú de, mais me i os
eco nó mi cos, cul tu ra is e so ci a is, ma i or di fu são de in fra-es tru tu ras de apo io mé di -
co-sa ni tá rio e di ver si da de de te ra pêu ti cas mé di cas. Em con se quên cia de to dos es -
tes fac to res, dis põem de mais anos para vi ver. Dis põem tam bém de um ca pi tal de
in for ma ção in com pa rá vel, que de ve rá ter ma i or im pac te nas ge ra ções mais jo vens.
Po de re mos afir mar que, a man te rem-se as mes mas con di ções, as ge ra ções fu tu ras
vi rão a es tar mais bem ape tre cha das para su pe rar al gu mas das di fi cul da des en con -
tra das pe las ac tu a is ge ra ções que, em al guns im por tan tes as pec tos — como a con -
quis ta do di re i to a uma pen são de re for ma —, su pe ra ram as que as an te ce de ram.

“Velhos reformados” ou “velhos” e “reformados”?

Co lo ca-se-nos aqui uma nova ques tão: o que é en tão ser ve lho nas so ci e da des
mo der nas?

A ve lhi ce, como ca te go ria so ci al, pode di zer-se que fi cou ins ti tu ci o nal men te
fe cha da nas fron te i ras de um li mi ar de ida de fixo, cujo aces so é re for ça do pela

Figura 1 Pro por ção de so bre vi ven tes ao se xa gé si mo ani ver sá rio, se gun do o sexo, de 1930 a 1991



de ten ção de uma pen são de re for ma. Esta de fi ni ção ins ti tu ci o nal não tem sido
adap ta da às trans for ma ções so ci o de mo grá fi cas mais re cen tes, e tem mes mo vin do
a ser re for ça da com a ins ti tu ci o na li za ção das pré-re for mas. Ao pas sar à ca te go ria
de re for ma do, o “jo vem ve lho” en con tra as con di ções para ad qui rir as pro pri e da -
des que são so ci al men te im pu ta das à ve lhi ce. Per de o es ta tu to so ci al atri bu í do a
par tir do tra ba lho pro fis si o nal — a re for ma é tam bém uma for ma de ex clu são so -
cial — e ad qui re o es ta tu to des va lo ri za do de “re for ma do”.

Mas a “ida de da ve lhi ce” (Bour de la is, 1993), essa tem ul tra pas sa do os li mi a -
res con ven ci o na is e avan ça do ao sa bor das flu tu a ções do alon ga men to da vida.3 A
ida de de ser ve lho, a ida de em que se co me çam a per der ca pa ci da des es sen ci a is e se
re gis ta uma de te ri o ra ção do es ta do ge ral de sa ú de sur ge mais tar de, sem que ins ti -
tu ci o nal men te se te nham al te ra do os li mi a res con ven ci o na dos há mais de um sé cu -
lo. O alon ga men to da vida, que con ti nua a fa zer-se de modo mais ate nu a do, tem re -
per cus sões no pró prio con ce i to de ve lhi ce. Os ga nhos em tem po de vida re por -
tam-se so bre a fase fi nal do ci clo de vida.

Re cen te men te, al guns es tu dos le va dos a cabo nes ta ma té ria têm-se de bru ça do
so bre a es pe ran ça de vida com e sem in ca pa ci da de.4 O ob jec ti vo con sis te em ava li ar
as con quis tas quan ti ta ti vas em anos de vida com sa ú de, ou seja, sem con tra ir in ca pa -
ci da des. Os re sul ta dos apon tam para di fe ren ças im por tan tes en tre ho mens e mu lhe -
res. Os pri me i ros, cujo li mi ar de es pe ran ça de vida à nas cen ça é in fe ri or ao das mu -
lhe res, usu fru em de mais ele va da es pe ran ça de vida sem in ca pa ci da de.

Esta mos pró xi mos de um li mi ar di fí cil de ul tra pas sar e a cons ciên cia des se
fac to tem ori en ta do as in ves ti ga ções para os as pec tos di fe ren ci a is do au men to da
es pe ran ça de vida em to das as ida des, con so an te as ca te go ri as so ci o pro fis si o na is e
as con di ções ge ra is de exis tên cia.

Num es tu do re a li za do no Ca na dá, em 1978, foi pos sí vel re la ci o nar a es pe ran -
ça de vida, com e sem in ca pa ci da de, com o ren di men to (Ro bi ne, 1997). Os in ves ti -
ga do res pu de ram ob ser var que, nos es ca lões mais ba i xos do ren di men to, a es pe -
ran ça de vida sem in ca pa ci da de fi ca va pe los 50 anos, en quan to nos mais ele va dos
su bia até aos 64 anos. Qu an to à es pe ran ça de vida à nas cen ça, os pri me i ros so bre vi -
vem até aos 67 anos e os se gun dos até aos 73 anos. São di fe ren ças sig ni fi ca ti vas que
re me tem para a com ple xi da de das es tru tu ras so ci a is onde os re cur sos eco nó mi cos
e cul tu ra is se dis tri bu em de for ma de si gual co lo can do os in di ví du os em di fe ren tes
po si ções face à ve lhi ce e face à mor te.

A ca rac te rís ti ca ge ne ra li zan te dos in di ca do res de mo grá fi cos — como é o da
es pe ran ça de vida à nas cen ça —, cu jos va lo res mé di os têm so fri do gran des al te ra -
ções, como te mos vin do a re fe rir, es con de di fe ren ças e va ri a ções bas tan te ma i o res
quan do ava li a dos no in te ri or das ca te go ri as so ci o pro fis si o na is. As va ri a ções mé -
dias que apre sen tá mos são ain da as sim su fi ci en tes para nos le var a ques ti o nar a
per ti nên cia do li mi ar de ida de fixo, os 65 anos, base da de fi ni ção de uma ca te go ria
es ta tís ti ca de or ga ni za ção da in for ma ção, por sua vez re co nhe ci da como ca te go ria
so ci al, a das “pes so as ido sas”.

A “ida de da re for ma”, que co in ci de com a de fi ni ção ins ti tu ci o nal da ve lhi ce, os
65 anos na ma i or par te dos pa í ses eu ro pe us, tem sido ob jec to de gran des de ba tes po -
lí ti cos en tre as or ga ni za ções sin di ca is de tra ba lha do res e os go ver nos res pon sá ve is



pe los sis te mas de se gu ran ça so ci al, no me a da men te no que con cer ne ao emi nen te
de se qui lí brio en tre quo ti zan tes e be ne fi ciá ri os e à ne ces si da de de o mi ni mi zar
adiando a ida de li mi te de re for ma.

De fac to, a ida de da re for ma tem sido an te ci pa da com a ces sa ção pre co ce de
ac ti vi da de atra vés, en tre ou tras me di das, da atri bu i ção de pré-re for mas. Estas têm
re pre sen ta do um po de ro so ins tru men to ma ni pu la do pe las em pre sas para al can ça -
rem re du ções nos en car gos com o pes so al e pro mo ve rem a re no va ção das com pe -
tên ci as dos tra ba lha do res ajus ta das às exi gên ci as dos mer ca dos. Para a ace i ta ção
des tas me di das têm con tri bu í do as ori en ta ções le va das a cabo pe los sin di ca tos que, 
de modo ge ral, pro cu ram an te ci par o mo men to de os tra ba lha do res ace de rem a um 
“sa lá rio sem tra ba lho”. Mas tam bém para o be ne fi ciá rio, o tra ba lha dor, a re for ma
re pre sen ta uma es pé cie de pré mio con quis ta do com os anos que já tra ba lhou. No
caso dos tra ba lha do res mais jo vens, ou me nos ido sos, com me nos tem po de tra ba -
lho acu mu la do, a ne go ci a ção, me di a ti za da pela atri bu i ção de uma in dem ni za ção
mo ne tá ria, é nor mal men te o me ca nis mo efi caz para a pas sa gem à re for ma.

A ida de da re for ma e a ida de da ve lhi ce de i xa ram de ser co in ci den tes ape sar
de a re for ma, na sua gé ne se, es tar in dis so ci a vel men te in cor po ra da à ve lhi ce en -
quan to fase da vida onde se ma ni fes ta va in ca pa ci da de para o tra ba lho. Ve lhi ce e re -
for ma dis so ci a ram-se e pas sa ram a re pre sen tar duas di men sões da re a li da de, duas
re a li da des dis tin tas onde ain da res tam al gu mas ho mo lo gi as e, por ve zes, co in ci -
dên ci as. Esta seg men ta ção vem, de res to, pôr em ca u sa al guns dos pres su pos tos
ini ci a is que fun da men ta vam a le gi ti mi da de da re for ma face à ve lhi ce. Em pri me i ro
lu gar, o pres su pos to da so li da ri e da de so ci al, prin cí pio uni ver sal que sus ten ta o
fun ci o na men to das so ci a is-de mo cra ci as e o alar ga men to dos di re i tos so ci a is no es -
ta do-pro vi dên cia. Este é um dos prin cí pi os em que as sen tam os sis te mas de se gu -
ran ça so ci al, as sim como os ob jec ti vos e as fi na li da des que fun da men ta ram o sur gi -
men to das pri me i ras pen sões. A an te ci pa ção da re for ma para ida des que ron dam
os 50 anos en ca mi nha para si tu a ções de de pen dên cia e, de cer ta for ma, ex clu são so -
ci al, in di ví du os fi si ca men te ap tos a de sen vol ver uma ac ti vi da de, que pas sam a
usu fru ir, por bas tan te tem po, dos be ne fí ci os de um sa lá rio sem tra ba lho, cujo pa ga -
men to é ga ran ti do pe las quo ti za ções dos tra ba lha do res no ac ti vo. Nes te novo ce ná -
rio, de pa ra mos com a exis tên cia de uma “ida de nova” (Ga ul li er, 1988), ou seja, uma 
nova fase do ci clo de vida, si tu a da en tre o fim do tra ba lho e a ve lhi ce pro pri a men te
dita.

A té nue fron te i ra que se pa ra o tra ba lho do não tra ba lho in tro duz uma nova
pro ble má ti ca so ci al. A ge ne ra li za ção de pré-re for mas e o de sem pre go pro lon ga do
pro jec tam os in di ví du os para as mar gens de um en ve lhe ci men to pre co ce, de mar -
gi na li za ção so ci al. O sur gi men to gra du al de uma nova ida de, que se si tua en tre o
fim an te ci pa do do ci clo do tra ba lho e a ve lhi ce, é uma ca rac te rís ti ca nova das so ci e -
da des mo der nas, onde a ob so les cên cia das com pe tên ci as é tan to mais rá pi da quan -
to a ve lo ci da de da mu dan ça, no me a da men te nos sec to res de pon ta da eco no mia. O
“en ve lhe ci men to so ci al”, que ten de as sim a ge ne ra li zar-se, de pen de da per da de
va lor do ca pi tal de ex pe riên cia acu mu la da, ca pi tal esse em fran ca des va lo ri za ção
dada a ve lo ci da de das trans for ma ções. São no vas re la ções que se es ta be le cem en tre 
tra ba lho e re for ma no fi nal da vida ac ti va. Dois as pec tos há a con si de rar:



— em pri me i ro lu gar, a for ma como o mer ca do de tra ba lho e os me ca nis mos de
pro tec ção so ci al in te ra gem, es tan do es tes em fran ca re es tru tu ra ção, de modo
a re gu lar a sa í da de fi ni ti va do ci clo de ac ti vi da de e as im pli ca ções no tipo e
na tu re za do es ta tu to so ci al e dos di re i tos acor da dos;

— em se gun do lu gar, a for ma como es tas al te ra ções in ter fe rem e de ter mi nam a
re or ga ni za ção dos ci clos de vida fa mi li a res em or dem à sua ade qua ção às no -
vas re a li da des (Gu il le mard, 1995).

As no vas ge ra ções não só per cor rem tra jec tó ri as de vida mais lon gas como pas sa -
ram a es tar ex pos tas a ma i or di ver si da de de ocor rên ci as so ci o de mo grá fi cas, que
con tri bu em para trans for mar a tri lo gia dos ci clos de vida em “ida des mó ve is” e
“tem pos in cer tos” (Ga ul li er, 1988). Esta fle xi bi li da de das ida des é, se gun do Xa vi er
Ga ul li er (1999), a evo lu ção ine lu tá vel da ri gi dez ac tu al. A ve lhi ce está de tal for ma
re ple ta de con tra di ções que não pode per ma ne cer, como se en con tra ac tu al men te,
dos 50 aos 90 anos. Não só pe las con se quên ci as no equi lí brio fi nan ce i ro do sis te ma
de re for mas como por mo ti vos de or dem psi co ló gi ca e so ci al, isto é, os anos vi vi dos
a mais não de ve rão fi car re me ti dos ape nas para o ter ce i ro ci clo de vida. Mas a so lu -
ção não con sis te sim ples men te em mu dar a ida de da re for ma para mais tar de,
como tem sido su ge ri do fre quen te men te. O pro ble ma é bem mais pro fun do e mais
ge ral, e tem a ver com “a lo ca li za ção das ri que zas (em pre go, tem pos li vres, for ma -
ção, sa lá ri os e ren di men tos so ci a is…) no con jun to do ci clo de vida (…)” (idem: 185).
De modo glo bal, a so lu ção do pro ble ma re me te para uma plu ri ac ti vi da de em to das
as ida des, isto é, uma fle xi bi li da de ge ral, im pos ta ou es co lhi da.

Des vin cu la da da ida de da re for ma, a ve lhi ce pa re ce sur gir ago ra, de for ma
mais ní ti da, as so ci a da às in ca pa ci da des fí si cas, psí qui cas e mes mo ma te ri a is que
sur gem nas ida des mu i to avan ça das. São os “mu i to ve lhos” que ab sor vem cada
vez mais os re cur sos hu ma nos e ma te ri a is dis po ní ve is. O novo ris co da ve lhi ce, a
“de pen dên cia”, trans for mou-se, nos úl ti mos anos, no gran de de ba te, no ma i or de -
sa fio. A di men são dos pro ble mas, a sua gran de di ver si da de e a ocor rên cia cres cen -
te de si tu a ções tra zem para o fó rum da dis cus são os vá ri os agen tes en vol vi dos, que
vão des de as fa mí li as, pas san do por or ga ni za ções pri va das e, por úl ti mo, o es ta do
en quan to pro du tor de po lí ti cas e prin ci pal ins tân cia pú bli ca de re so lu ção dos pro -
ble mas so ci a is. Tra ta-se de ava li ar cus tos e en car gos e di vi dir res pon sa bi li da des.
As re ser vas de so li da ri e da de fa mi li ar e de vi zi nhan ça, as ins ti tu i ções que têm sur -
gi do ao lon go dos úl ti mos anos e no de cur so das po lí ti cas so ci a is de ve lhi ce — la res, 
cen tros de dia, apo io do mi ci liá rio — pa re cem re cur sos in su fi ci en tes e, em cer tos ca -
sos, mes mo de sa de qua dos às exi gên ci as e à di men são do pro ble ma. So li da ri e da -
des fa mi li a res e po lí ti cas so ci a is con ju gam es for ços de modo a en con tra rem as me -
lho res so lu ções de en car go, por que é dis so que se tra ta, com os cus tos mais re du zi -
dos para to dos os la dos.



Família, trocas intergeracionais e solidariedade formal

A fa mí lia é o lu gar pri mor di al das tro cas in ter ge ra ci o na is. É aí que as ge ra ções se
en con tram e in te ra gem de for ma in ten sa. É o lu gar do don, da tro ca, da en tre a ju da
in con di ci o nal. As so li da ri e da des fa mi li a res são uma fon te ines go tá vel de en tre a ju -
da, ape sar de se en con tra rem ex pos tas às per tur ba ções so ci o de mo grá fi cas das so -
ciedades mo der nas. O alon ga men to da vida e a co-lon ge vi da de das ge ra ções que
daí re sul ta, a di mi nu i ção da fe cun di da de e a du ra ção da pro cri a ção pro du zi ram
no vas es tru tu ras de pa ren te la e uma nova ma triz la ten te de in ter-re la ções das qua is 
ape nas uma par te é efec ti va men te ac ti va da. Au men ta o nú me ro de fa mí li as tri ge -
ra ci o na is, com de sen vol vi men to e re for ço do topo, che gan do a ha ver mais avós do
que ne tos. Esta es tru tu ra fa mi li ar mul ti ge ra ci o nal im pli ca, não so men te uma ma i or 
lon ge vi da de, mas tam bém fra cas dis tân ci as ge ra ci o na is.

Esta ma i or so bre vi vên cia das ge ra ções be ne fi cia, no pre sen te, de um au men to 
da es pe ran ça de vida nas ida des mais avan ça das e de uma fe cun di da de pre co ce da
ge ra ção in ter ca lar. O tem po que as dis tan cia é me nor do que virá a ser no fu tu ro e a
per ma nên cia de qua tro ge ra ções em si mul tâ neo re pe te-se em ma i or nú me ro de ca -
sos. No en tan to, é ago ra me nos fre quen te a co a bi ta ção dos pais ido sos com os seus
fi lhos adul tos e, em con tra par ti da, ma i or a pro por ção de ido sos que vi vem sós.

Em Por tu gal, se gun do os úl ti mos re cen se a men tos (1981 e 1991), a per cen ta -
gem de fa mí li as onde não re si dem ido sos ba i xou de 71% para 69%. Por seu lado, a
pro por ção das fa mí li as com uma só pes soa, com ida de su pe ri or a 65 anos, au men -
tou de 7% para 8%. Tam bém a per cen ta gem do nú me ro de ca sos em que co a bi tam
dois ido sos pas sou de 6% para 7%. Não são gran des al te ra ções, mas in di ci am o sen -
ti do da mu dan ça: ma i or au to no mia das pes so as ido sas, mas, pro va vel men te, tam -
bém ma i or iso la men to face à fa mí lia.

Qu an to a este úl ti mo as pec to, Por tu gal é dos pa í ses da UE, jun ta men te com
Espa nha e Gré cia, onde se re gis tam me no res pro por ções de ido sos que re si dem sós, 
ape sar de este in di ca dor ter evo lu í do de 17,5%, em 1981, para 18,5%, em 1991.5 É
um li ge i ro au men to que, ape sar de re ve lar uma ten dên cia para su bir, como se ria de
es pe rar, não al te ra a po si ção que Por tu gal ocu pa em re la ção a ou tros pa í ses da Eu -
ro pa do nor te, onde vi go ram sis te mas de pro tec ção so ci al “ma du ros”, isto é, com
uma im plan ta ção bas tan te mais lon gín qua do que o nos so. A tí tu lo de exem plo é de
re fe rir o caso ex tre mo dos pa í ses nór di cos, como a Fin lân dia e a Di na mar ca onde,
apro xi ma da men te, 40% dos ido sos re si dem sós.

Pese em bo ra esta ava li a ção quan ti ta ti va, que nos leva a con si de rar a ten dên -
cia para uma ma i or e mais efec ti va au to no mia das pes so as ido sas — é im por tan te
re for çar o fac to de que usu fru em hoje de mais me i os eco nó mi cos, cul tu ra is e so ci a is 
para pre ser var essa in de pen dên cia —, não po de mos de i xar de ava li ar as con se -
quên ci as ao ní vel das re la ções en tre as ge ra ções. Como se es ta be le ce a so li da ri e da -
de en tre pais, fi lhos e ne tos na es tru tu ra das re la ções ba se a da num re for ço da au to -
no mia dos gru pos do més ti cos? Isto é, como é que a re i vin di ca da au to no mia dos
mem bros da fa mí lia se ar ti cu la com a so li da ri e da de in ter ge ra ci o nal?

So bre esta ques tão, com ple xa e de di fí cil ava li a ção, con vém cla ri fi car pre vi a men te



o que en ten de mos por so li da ri e da de e como se ma te ri a li za ela nas re la ções que se es ta -
be le cem en tre as ge ra ções, no es pa ço re ser va do da fa mí lia.

Em pri me i ro lu gar, é ne ces sá rio re fe rir que as so li da ri e da des intergeracio -
nais, área de co nhe ci men tos que deve a sua re le vân cia aos tra ba lhos em pí ri cos de
Lou is Rous sel (1976), Agnés Pi trou (1977), Cat he ri ne Bon va let (1991), J. Kel ler hals
(1987, 1988), en tre ou tros, vi e ram res ti tu ir a pa ren te la à fa mí lia. As in ves ti ga ções
mais re cen tes têm de mons tra do que as tro cas e os la ços que unem os mem bros da
pa ren te la fo ram sen do, re cen te men te, re des co ber tos, após um pe río do em que, de
al gum modo, es ti ve ram au sen tes na ma i or par te dos tra ba lhos ba se a dos nas te ses
de nu cle a ri za ção da fa mí lia, isto é, com a su po si ção de que os la ços com a fa mí lia de 
ori gem ha vi am sido rom pi dos com a in dus tri a li za ção (Atti as-Don fut, 1995). Estes
es tu dos em pí ri cos vi e ram mos trar até que pon to a ide ia da fa mí lia/gru po do més ti -
co, fe cha do so bre si pró prio, iso la do da res tan te pa ren te la, cor res pon dia mais a
uma ra di ca li za ção ex ces si va da tese de Par sons so bre a di fe ren ci a ção so ci al, do que
à re a li da de. Tal cott Par sons con si de ra va que os pro ces sos de in dus tri a li za ção seg -
men ta ram a fa mí lia, pri me i ro iso lan do-a da sua rede de pa ren tes co e re du zin do as
di men sões do gru po do més ti co a um lar con ju gal com um pe que no nú me ro de fi -
lhos (ci ta do por Se ga len, 1999). É ain da o mes mo au tor que con si de ra que a mo bi li -
da de so ci al, con di ção e ca u sa do de sen vol vi men to eco nó mi co, pas sa va pela rup tu -
ra dos la ços de pa ren tes co. Ape sar de ter in flu en ci a do as in ves ti ga ções so bre a fa -
mí lia ao lon go das dé ca das de 60 e 70, e de ter con tri bu í do para a di fu são de um
pres su pos to de de sa pa re ci men to do pa ren tes co, a te o ria par so ni a na so bre a fa mí lia 
co me çou a ser pos ta em ca u sa com o sur gi men to das in ves ti ga ções em pí ri cas, já re -
fe ri das, so bre as so li da ri e da des fa mi li a res, que pro va ram que as fa mí li as nu cle a res
não es ta vam iso la das (idem). As fa mí li as mo der nas or ga ni zam-se em tor no de la ços 
de pa ren tes co, cons tru in do re des de re la ções atra vés das qua is cir cu lam aju das,
bens e afec tos. O con ce i to de pa ren tes co foi as sim res ti tu í do aos es tu dos so bre a fa -
mí lia con tem po râ nea.

Re cen te men te, nu me ro sos es tu dos têm re ve la do a im por tân cia e a di ver si da -
de das tro cas en tre pais ido sos, os seus fi lhos adul tos e os ne tos (Atti as-Don fut,
1995). As trans mis sões eco nó mi cas e mo ne tá ri as ocor rem, prin ci pal men te, em sen -
ti do des cen den te, de avós para ne tos e de pais ido sos para os seus fi lhos adul tos,
ain da que os ren di men tos dos pri me i ros se jam, em mu i tos ca sos, in fe ri o res. Não
su ce de o mes mo quan to a ser vi ços pres ta dos, cuja cir cu la ção se pro ces sa ge ne ra li -
za da men te nos dois sen ti dos. Entre as ge ra ções ex tre mas as tro cas são me nos fre -
quen tes, mas con ti nu am a ser apre ciá ve is e vão nor mal men te dos jo vens para os
mais ve lhos (Atti as-Don fut, 1995).

Mas como se pro ces sa este cir cu i to de dá di vas e re tri bu i ções (o don e o con -
tre-don, na acep ção de Mar cel Ma uss), como são iden ti fi ca dos pe los di rec ta men te
in te res sa dos? Se gun do Cla u di ne Atti as-Don fut (1995), a iden ti fi ca ção da pre sen ça
de um don na re la ção im pli ca vá ri as ope ra ções men ta is que re me tem para a ne ces si -
da de de abs tra ir da re la ção e re fe ren ciá-lo en quan to ele men to dis tin to. Qu an do as
tro cas não se ins cre vem em ri tu a is sim bó li cos, como acon te ce com os pre sen tes de
Na tal ou de ani ver sá rio, mas ocor rem na nor ma li da de da vida quo ti di a na, a dá di -
va di fi cil men te é aper ce bi da igual men te por quem dá e quem re ce be. E mais di fí cil



é esta per cep ção quan do não se tra ta de dá di vas ma te ri a li za das em ob jec tos mas
ape nas de uma aju da ou um pe que no ser vi ço. Para a mes ma au to ra, as pes so as ido -
sas que hoje usu fru em uma re for ma con for tá vel apo i am ma te ri al e fi nan ce i ra men -
te os seus fi lhos e ne tos e re ce bem des tes aju das sob a for ma de ser vi ços.

Os ti pos de aju da que se de sen ca de i am en tre os mem bros da fa mí lia, quer
pro ve nham da ge ra ção in ter mé dia para os seus pais ido sos, ou dos pais mais ve -
lhos para os fi lhos, têm nor mal men te ori gem no re co nhe ci men to de uma ne ces si -
da de. Esta en tre a ju da in ter ge ra ci o nal tem ca rac te rís ti cas mul ti for mes e de si gua is
ao lon go do ci clo de vida fa mi li ar. Se gun do Cla u di ne Atti as-Don fut (1998), se guem 
as se guin tes mo ti va ções:

— a ló gi ca das ne ces si da des: as aju das são ori en ta das em di rec ção aos mem bros da
fa mí lia que se de pa ram com di fi cul da des;

— o laço de re ci pro ci da de: as aju das re pre sen tam a li qui da ção de uma dí vi da re sul -
tan te de uma dá di va re ce bi da an te ri or men te;

— a com ple men ta ri da de com as aju das pú bli cas: as pres ta ções so ci a is es ti mu lam a
en tre a ju da fa mi li ar.

Mas as tro cas in ter ge ra ci o na is, fru to da so li da ri e da de fa mi li ar, não ocor rem igual -
men te en tre os mem bros da fa mí lia. Se gun do J. Kel ler hals (1988), a den si da de mé -
dia de ac ti va ção da rede de en tre a ju da não ul tra pas sa os 25% dos mem bros da fa -
mí lia e cons ti tui-se como uma es pé cie de ca ra pa ça em tor no da fa mí lia nu cle ar. Esta 
rede é es tru tu ra da em li nha ver ti cal, isto é, en tre pais e fi lhos, si tu an do-se, pre fe -
ren ci al men te, na li nha gem ma tri la te ral.

Num es tu do re a li za do em Por tu gal por Pa u la Mar tins Gil (1998), so bre o cir -
cu i to das tro cas en tre pais ido sos, em re la ção de de pen dên cia com ins ti tu i ções, e os
seus fi lhos adul tos, é pos to a des co ber to o pre do mí nio dos afec tos e dos bens ma te -
ri a is que cir cu la vam dos pais para os seus fi lhos adul tos e, em sen ti do con trá rio, o
pre do mí nio de cu i da dos ins tru men ta is e de acom pa nha men to, ma i o ri ta ri a men te
pro ta go ni za dos pela com po nen te fe mi ni na do gru po fa mi li ar. Se gun do a au to ra,
esta “pre sen ça fe mi ni na ca rac te ri za-se por ser mu i to mais con tí nua e re gu lar, tra -
du zi da por ser vi ços, bens e su por tes ma te ri a is” (Gil, 1999: 106). Ape sar das al te ra -
ções es tru tu ra is dos úl ti mos anos, que co lo ca ram as mu lhe res na sen da da vida pú -
bli ca, elas con ti nu am a ga ran tir o apo io fa mi li ar que an tes lhes ha via sido des ti na -
do ao mes mo tem po que con cor rem a uma ac ti vi da de pro fis si o nal.

As tro cas in ter ge ra ci o na is con ti nu am a ser um as pec to pri mor di al das re la -
ções fa mi li a res nas so ci e da des mo der nas e pós-mo der nas. O con te ú do e a in ten si -
da de, o sen ti do dos flu xos são al guns dos as pec tos a con si de rar na re cons ti tu i ção
das re la ções en tre as ge ra ções. De modo ge ral, as tro cas con cre ti zam-se em tor no do 
do mí nio afec ti vo, da aju da do més ti ca e fi nan ce i ra, da guar da das cri an ças e dos
cuidados ge ra is em caso de do en ça ou in ca pa ci da de. “Dá-se” e “re ce be-se” tem po
de con ví vio e aten ção, ser vi ços de vá ria or dem e, tal vez o que mais fa cil men te se
con se gue con ta bi li zar, aju das fi nan ce i ras e pre sen tes.

A es tru tu ra das re la ções fa mi li a res tem sido per tur ba da pelo au men to de rup -
tu ras ma tri mo ni a is e de no vas con ju ga li da des. Esta mos em con di ções de afir mar



que tais al te ra ções pro du zem des con ti nu i da des, in cer te zas e in de fi ni ções nas ida -
des da vida e nos ci clos de vida fa mi li a res. A fa mí lia, re de fi ni da num en qua dra -
men to mais vas to apre sen ta-se mais fa cil men te numa gran de di ver si da de de for -
mas de pa ren tes co. As rup tu ras ma tri mo ni a is e as no vas con ju ga li da des vi e ram
cri ar as con di ções para uma re es tru tu ra ção das re la ções, mais aber ta, e com ma i or
peso de im pre vi si bi li da de. Para cer tas ide o lo gi as mais con ser va do ras, es tas trans -
for ma ções re pre sen tam uma cri se da fa mí lia, de um mo de lo de fa mí lia nu cle ar e
mo no lí ti ca.

Ao con trá rio de uma cer ta vi são par ci al, par ti lha da pe los agen tes so ci a is que
se ocu pam da ve lhi ce, a de no mi na da “cri se da fa mí lia” não des tru iu o ca pi tal de
afec ti vi da de, fon te de en tre a ju da en tre pais e fi lhos que se re la ci o nam ago ra de
modo di fe ren te da que le que co nhe ce mos nas so ci e da des tra di ci o na is. A ve lhi ce
ad qui riu ma i or vi si bi li da de com o au men to ab so lu to e re la ti vo do nú me ro de ido -
sos e o pro lon ga men to da ter ce i ra fase do ci clo de vida. Au men tou tam bém o nú -
me ro e a fre quên cia de ca sos pro ble má ti cos de iso la men to e aban do no que cons ti -
tu em um cam po vas to de in ter ven ção dos agen tes so ci a is. A “cul pa da fa mí lia” é a
ra zão fá cil a que se aco mo da o agen te so ci al para jus ti fi car a exis tên cia do pro ble -
ma. O sen ti men to de cul pa bi li za ção que daí de cor re, es pe ci al men te para as mu lhe -
res, fi lhas ou no ras, sem pre po ten ci a is cu i da do ras, não é de se já vel nem pro fí cuo
para a re so lu ção do pro ble ma. É ne ces sá rio co nhe cer me lhor os mo dos de solida -
riedade, os ti pos de en tre a ju da, as tro cas en tre as vá ri as ge ra ções, de modo a ava li ar 
as po ten ci a li da des das so li da ri e da des fa mi li a res.

Em con tra par ti da, a so li da ri e da de pú bli ca, for mal, que está na base dos me -
ca nis mos de pro tec ção so ci al, con fron ta-se com di fi cul da des em res pon der à in ten -
si fi ca ção e di ver si da de dos pro ble mas que de cor rem da de pen dên cia na ve lhi ce.
Nes te caso, o laço que une as so li da ri e da des fa mi li a res e as po lí ti cas so ci a is é evi -
den te. Não exis te uma so lu ção úni ca e de fi ni ti va dos pro ble mas, e a in ter ven ção
pro fis si o nal dos agen tes so ci a is é di fe ren te das aju das que po dem dis pen sar as fa -
mí li as. Não só a so li da ri e da de fa mi li ar in ter vém num re gis to di fe ren te do dos ser -
vi ços pú bli cos e pro fis si o na is, como a en tre a ju da, mo vi da pelo sen ti men to de afec -
to e obri ga ção, e a ac ção que de sen vol ve, é ca rac te ri za da por ma i or fle xi bi li da de e
adap ta bi li da de, ao con trá rio das in ter ven ções pú bli cas (Mar tin, 1995).

No ce ná rio de en ve lhe ci men to fu tu ro, é im por tan te que as ins tân ci as pro du -
to ras de po lí ti cas so ci a is se pre pa rem para as trans for ma ções que co me ça ram a ter
lu gar. Os apo i os de tipo so ci al que têm mar ca do as po lí ti cas na ma i or par te dos pa í -
ses em que fo ram im ple men ta das, como os cen tros de dia e os apo i os do mi ci liá ri os,
po de rão de i xar de ser a ori en ta ção es sen ci al das po lí ti cas nas fu tu ras ge ra ções de
ido sos. A ve lhi ce de pen den te vai ser o gran de de sa fio já no iní cio do mi lé nio. Em
con tra par ti da, as pró xi mas ge ra ções vi rão mais bem mu ni das para res pon der às
di fi cul da des ma te ri a is e cul tu ra is, com ma i or sen ti do de au to no mia e uma mais po -
de ro sa cons ciên cia de ci da da nia, pro mo to ra de ma i or ca pa ci da de de re so lu ção dos
pro ble mas in di vi du a is e mes mo co lec ti vos.

As po lí ti cas so ci a is vão ain da de pa rar-se com as di fi cul da des de ges tão so ci al
do não tra ba lho, trans fe rin do para ou tras áre as al guns dos pro ble mas que eram atri -
bu í dos ape nas aos ido sos e aos de fi ci en tes. O de sem pre go pro lon ga do, as so ci a do à



sa í da an te ci pa da do ci clo de vida la bo ral, ori gi na um mer ca do po ten ci al de indiví -
duos ca ren ci a dos, que irá pro va vel men te mo bi li zar gran de par te dos re cur sos so ci a -
is que já não são ab sor vi dos pe los ido sos en quan to po ten ci a is be ne fi ciá ri os. Se gun do 
Ro bert Cas tel (1995), a cri se de fu tu ro, que já se ini ci ou, é uma cri se que vem do cen -
tro como uma onda de cho que que atra ves sa a es tru tu ra so ci al. Ca mi nha mos para
uma de ses ta bi li za ção dos es tá ve is, dos tra ba lha do res qua li fi ca dos que se po dem tor -
nar pre cá ri os. A fra gi li da de so ci al, o ris co de ex clu são, atra ves sa toda a so ci e da de,
atra vés da per da de cen tra li da de do tra ba lho e da de gra da ção da con di ção sa la ri al.

Mais do que o au men to do pa pel do es ta do de ve mos es tar, so bre tu do, aten tos
à trans for ma ção das mo da li da des de in ter ven ção. Di ria que, num fu tu ro já mu i to
pró xi mo, a ve lhi ce não vai de i xar de ser um pro ble ma so ci al, mas ela vai de i xar de
ser uma pro pri e da de, me nos co no ta da com ne ces si da des ma te ri a is e so ci a is e ob -
jec to de po lí ti cas so ci a is es pe cí fi cas, e mais com apo i os mé di co-so ci a is nor mal men -
te bas tan te so fis ti ca dos.

Notas

1 O Índi ce Sin té ti co de Fe cun di da de (IST) nes tes dois pa í ses é de 1, 2 cri an ças por
mu lher (Po pu la ti on et So ci e té, 1999). 

2 Ape sar de os in di ca do res mos tra rem uma ten dên cia cres cen te, Por tu gal, jun ta men -
te com a Irlan da, apre sen tam os va lo res mais ba i xos da União Eu ro pe ia (As Ge ra -
ções Mais Ido sas, INE, sé rie de es tu dos n.º 83, 1999). 

3 Este con ce i to con sis te na de ter mi na ção de um in di ca dor de ida de fun da do so bre
a pro ba bi li da de de so bre vi ver 5 ou 10 anos. Esta pro ba bi li da de é cal cu la da para
toda a co or te, isto é, do nas ci men to até à ida de x. 

4 Em Por tu gal ape nas foi re a li za do o es tu do pu bli ca do em 2000 pelo INE. 
5 Em 1991, a Espa nha re gis ta 16,6% e a Gré cia 17,7% de ido sos a re si di rem sós.

Pa ra ma is in for ma ção con sul tar As Ge ra ções Mais Ido sas, INE, 1999.
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