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JOVENS E IDOSOS: CONTEXTOS, 
INTERAC~OESEREDESDESUPORTE 
COM ENFOQUES NO EXEMPLO METROPOLITANO DE CASCAIS 

Este artigo, tomando como referencia o trabalho de diagn6stico social que a equipa do CEIA tem 
vindo a desenvolver no Concelho de Cascais, procura deciji'ar conjiguraroes, efeitos e diniimicas 
das politicos sociais de (/mbito local110 que respeita a os "suportes geracionais ":em rela(.'iio a os 
}ovens, o objectivo principal /em si do ode conhece1; descrever e interpretar a complexidade de 
relar;oes entre contextos escolares e contextosfamiliares e os respectivos papi:is que os agentes 
educativos desempenham nosprocessos de socializ(/(;iio; em relar;clo aos idosos, intimamente ligada 
ds conhecidas tendencias de envelhecimento crescente da popula(.'clo, constituiu objectivo principal, 
a sistematiza(.'c/O e interpretar;c/o simultcinea dos perfis da popular;:clo id os a inserida nas re des de 
suportefonnal e institucional e dos peljis dos idosos que niioji·equentam este modelo de apoio 
institucional. 

SergioMah* 
Alda Teixeira Gonqalves* 
Orlando Garcia * 

1. Preambulo - ancoragem nas "gera~oes e idades da vida" 

Aconteceu que a Revista Interven~ao Social preparou o dossier em que se insere o 
cont:ributo desta equipa, no perfodo em que decorre uma fase de focagens qualitativas nu m 
trabalho investigativo de Diagn6stico Social, da responsabilidade do Centro de Estudos e 
Investiga~ao Aplicada (CEIA), integrado no ISSScoop. 

Acontece que esta equipa anda ha cerea de 3 an os em Cascais a decifrar configura
~6es, efeitos e dinamicas das politicas sociais no ambito local (concelho, freguesias 

Soci61ogos e investigadores do Centro de Estudos e Investigayao Aplicada -ISSScoop 
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elocalidades) e simultaneamente a dinamizar leituras esclarecidas incorporadas nos agen
tes ea animar propostas e disposi96es prospectivas. 

Cascais pode funcionar aqui como urn caso que pode ter urn "efeito de exemplaridade". 
Sera us ado p1incipalmente como ilustrayao em alguns dos pontos que se en unci am no 
piano das reflexividades a prop6sito dos "supmtes geracionais". 

Cascais como "exemplo" porque e urn dos concelhos corn melhores indicadores ao 
nfvel nacional,ja num patamar satisfat6rio em term os europeus. Em numeros redondos, 
dos seus 200.000 habitantes, metade vive bem (das classes medias as altas) e na outra 
metade a maioria e gente remediada, havendo tarn be m uma "mancha deprimida" (15 .000 
no "nucleo duro" mais 15.000 nas envolvencias, o que atinge cerea de 15% do total 
concelhio ). Os maiores esforyos em termos de polfticas sociais focalizam os do is segmen
tos geracionais on de as incidencias da intervenyao e promo9ao sociais sao mais acentua
das: os juniores e os seniores. 0 contingente da popula9ao estudantil residente no concelho 
anda na ordem dos 30.000 eo contingente dos idosos anda acima dos 25.000. Foram 
precisamente estes os do is segmentos eleitos (em plemirio concelhio) para as abordagens 
qualitativas do Diagn6stico em curso. 

Procuramos aqui equacionar questoes que estao a ficar "tfpicas" nos mod os de vida 
urbanitas metropolitanos: como resolver a animayao de dinamicas desejaveis nas redes de 
suporte dos que sao configmados como "nao-activos". Este trabalho tern vindo a ser desen
vol vi do a prop6sito de condi96es e qualidades de vida e de cidadania nu m "eixo nervoso" 
de centralidade da Area Metropolitana de Lisboa. A "linha" litoral norte (Lisboa, Oeiras, 
Cascais, Sintra) concentra na actualidade cerea de milhao e meio de habitantes (metade da 
AML). E sabido que esta "linha" e urn fluxo intensi vo de pluri-pendularidades. Os des tin os 
baralharam-se e an dam a dar-se de novo. Gran de parte dos efeitos e consequencias da 
modernidade urbano-terciaria reflectem-se nas camadas geracionais que mais dependem 
de suportes e de "retaguardas" integradoras: os mais novos em socializayao intensa e 
matricial (ou seja, projectiva para o futuro imediato) e os mais velhos em complexas 
mudan9as identitarias e corn necessidades cada vez mais evidentes de "redes de cuida
dos". Para osjuniores e preciso ir resolvendo o como aprender a bem viver na sociedade 
actual. Para os outros e preciso resolver o "bem-estar" suposto para a "terceira idade" nos 
padroes civilizacionais que o proprio senso comum amplamente reconhece. Mas as vidas 
urbarutas quotidianas mudaram tanto que se tornou complicado resolver as diversidades no 
universal e no casuistico, corn as continuadas "reformata96es" nas categorias "tfpicas" e 
"atfpicas". Sao esses os desafios. 

Em relayao aos problemas que se levantam nas polfticas sociais que se focalizam nas 
redes de suporte dos Jovens, o objectivo principal tern si do ode conhecer, descrever e 
interpretar a complexidade de rela96es entre contextos escolares e contextos familiares e 
os respectivos papeis que os agentes educativos desempenham nos processos de socializa
yi'io (implicando professores, pais e/ou encarregados de educayao e alunos). Pretende-se 
tambem abarcar o conjunto de projectos e redes de projectos existentes nas escolas. 

Quanto a problematica dos idosos, intimamente ligada as conhecidas tendencias de 
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envelhecimento crescente da populac;:ao, constituiu objective principal, o conhecimento, a 
descric;:ao e interpretac;:ao simultanea dos petfis da populac;:ao idosa inserida nas redes de 
suporte formais/ institucionais (isto, e, nos equipamentos de apoio existentes- IPSS's ou 
publicos) e dos perfis dos idosos que nao frequentam este modelo de apoio institucional. 

Nesta sequencia, tornou-se ainda relevante perceber: por um !ado, quais os nfveis de 
satisfac;:ao e/ou insatisfac;:ao deste grupo populacional especffico face ao existente e as 
expectativas e aspirac;:oes em relac;:ao ao desejavel no domfnio da satisfac;:ao das necessi
dades de um contingente cada vez maior numa populac;:ao concelhia, is toe, dar voz as 
experiencias vividas destes acto res sociais- os idosos e, por outre !ado, quais os model os 
institucionais e interventivos mais inovadores, no ambito do apoio a este segmento 
populacional. 

2. Em Contexto de Mudan~as Societais 

Comec;:ando por re:flectir sob re a "camada jovem" (a idade estudantil), nos ultimos anos 
tem-se notado uma mudanc;:a significativa no que respeita a abordagem da relac;:ao Escola
FamHia-Comunidade, sendo frequente o debate na "opiniao publica'' acerca do envolvimento 
da familia na educac;:ao das crianc;:as e jovens. Para apontar a sua ausencia ou para criticar, 
para relatar experiencias ou marcar potencialidades. E ass unto sobre o qual, cada vez 
mais, todos vao tendo opinioes. Esta discussao em "prac;:a publica" acerca dos suportes das 
crianc;:as e jovens em socializac;:ao esta em crescendo e tu do leva a crer que se vai prolon
gar e apurar. 

Em simultaneo, e igualmente not6rio que em varies ramos da investigac;:ao social (soci
ologia, psicologia, ciencias da educac;:ao, antropologia, ciencias polfticas, ciencias da inter
venc;:ao, etc.) e sempre corn vista a optimizac;:ao do sucesso educative, esta problematica 
tem adquirido um relevo cada vez maior, eo que transparece e que se en contra cada vez 
mais expressa a necessidade de colaborac;:ao e comunicac;:ao entre to dos os parceiros e 
acto res sociais implicados no sistema educative, a que cad a vez mais, temos que chamar 
"socioeducativo". 

Neste contexto, e possfvel reconhecer que a relevancia publica deste tema tern vindo a 
ser desenvolvida na sequencia de um conjunto de mudanc;:as societais, das quais se podem 
destacar tres dimensoes princi pais: uma polftica, que remete para as mudanc;:as discursi vas 
proporcionadas pelo processo de democratizac;:ao da sociedade portuguesa; uma 
sociocultural, que destaca a natureza da instituic;:ao-escola enquanto espac;:o de cultura(s); 
uma dimensao s6cio-demogratica, que destaca as alterac;:oes nos indicadores sociognlficos 
e no comportamento das famflias. 

E, ejustamente, a pa1tir desta ultima dimensao s6cio-demografica que as duas proble
maticas se entrecruzam (as crianc;:as e os jovens com os idosos). 

Come e sabido, a problematica dos idosos nas sociedades contemporfmeas, encontra-se 
intimamente ligada, do ponto de vista demografico, as conhecidas tendencias de enve-
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lhecimento crescente da popula~ao ; do ponto de vista econ6mico, ao bin6mio herd ado da 
sociedade industrial produtor I inacti vo (reformado) e ao decrescimo dos recurs os 
econ6micos; do ponto de vista social, a questao dicot6mica das redes de solidariedade 
familiar (e outras) I solidao; do ponto de vista politico e interventivo, as polfticas sociais e 
as respostas institucionais (Estado e IPSS's) e, do ponto de vista sociol6gico a necessidade 
de articula~ao de todas as dimensoes referidas eo m as complexas muta~oes societais que 
vem ocorrenclo a uma velocidacle extraordim1ria, incluindo as representa~oes sobre os 
idosos eo envelhecimento. 

Senclo certo que nos encontramos perante "novas questoes sociais" que necessitam de 
novas respostas efectivas e eficazes, agu~ando a reflexividade sociol6gica no sentido de 
novos enquadramentos e contribui~oes para uma maior legibilidade das dinamicas de ter
reno, nomeadamente quanto as redes de suporte institucional clestinadas a popula~ao idosa, 
e preciso a partir daf desenhar e redesenhar cem1rios prospectivos alternati vos elou de 
complementaridade ao existente. 

2.1 . Nos suportes cla gera~ao mais "futurfvel": um novo olhar polftico sobre a escola 
(democratizar, descentralizar, autonomizar, responsabilizar) 

Centrando a am1lise nos ultimos 25 anos, poder-se-a notar que o envolvimento das 
famflias e da comunidade na vicla cla e cola foi-se graclualmente constituindo como um dos 
temas mais prementes na agenda da polft ica educativa em Portugal. Este processo de 
consciencializa~ao e constatavel pelo discurso e expectativas das enticlades tutelares, como 
tambem e evidenciado pelo esfor~o legislativo que crescentemente tem consagrado e 
incentivado o direito de associa~ao e representatividade dos encarregados de ecluca~ao, 
como membros de plena de clireito, em 6rgaos de pocler deliberativo a diversos nfveis do 
sistema educativo. 

Para ale m de se pocler enquaclrar esta concretiza~ao jurfdica como o resultado de uma 
"obriga~ao polftica", deve-se tambem reconhecer que este processo e igualmente impulsi
onado pela generalizada constata~ao de falhas e insuticiencias no sistema educati vo. Se
guindo a analise de Joao Barroso, poderemos destacar tres constata~oes fundamentais: a 
crise de legitimidade do Estado centralizador; a cri se da governabilidade do sistema admi
nistrativo; ea cri se do modelo pedag6gico monocultural. 

E nftida a preocupa~ao na adequa~ao territorializada da oferta escolar, o que passa 
pela convoca~ao activa dos agentes locais, bem como pela cria~ao de condi~oes que 
pennitam uma maior aten~ao as necessidades e aos problem as concretos de cada contexto 
s6cio-educativo. E uma mudan~a crucial na detini~ao da escola. Uma reconceptualiza~ao 
da escola, que tem que saber convocar para o seu interior acto res sociais que nao cabiam 
anteriormente na sua defini~ao traclicional p01·que eram consicleraclos exteriores a ela. 
Durante muito tempo as regras ea natureza deste envolvimento eram exclusivamente 
cleterminadas pelas autoridades escolares que admitiam os encarregados de educa~ao 
como auxiliares ou colaboradores da ac~ao educativa da escola, e nunca como «parcei
ros>> elou «co-decisores». 

lntcrvcn,<1o Socinl n" 20, 1999 



Jovcns e iclosos: contextos, interac~6es e recles de supo1te 

Temos vindo num crescendo no processo de descentralizar;ao que atribui poderes de 
decisao as autarquias, possibilitando uma «polftica local de educar;ao», que tambem 
disponibiliza condir;oes e competencias para as escolas no sentido de as tornar em unida
des aut6nomas de gestao, onde esta con sagrada e regulamentada a participar;ao das famf
Jias e outros actores locais. Nesta sequencia, o Estado ea sua administrar;ao central pre
servam a funr;ao de regular;ao, garantindo a unidade e qualidade do servir;o publico de 
ensino e gerindo-corrigindo as assimetrias existentes. 

Tornou-se claro que a educar;ao escolar e da responsabilidade das escolas e dos prol-es
sores e e materia de direito para os alunos e para as famflias dos alunos, mas tambem e 
ass unto para os membros e entidades da comunidade, para as agencias locais vocacionadas 
para o trabalho, o apoio social e os servir;os de saude. 

Actualmente, percebe-se que este movimento de abertura da escola ao meio 
(intergeracional e plurifacetado) e um processo irreversfvel e central na actual reform a 
educativa, sustentando-se, em quat:ro objectives fundamentais: 

• A necessaria reconceptualizar;ao e reestruturar;ao da instituir;ao-escola: este pro
cesso tanto moti va a autonomia da escola face ao poder central como acentua a 
especificidade e singularidade de cada projecto educative ea premencia da 
integrar;ao comunitaria da escola mediante a aproximar;ao as famflias ea outros 
agentes locais. 

• A responsabilidade legal dos encarregados de educar;ao e dos pais na educayao dos 
filhos: o envolvimento surge como um exercfcio do direito de cidadania, contribuin
do para uma melhor articulayao entre a dimensao da representatividade ea dimen
sao da participayao activa no quadro do sistema democratico. 

• Os direitos que os encarregados de educa9ao e os pais devem possuir enquanto 
cont:ribuintes e utentes de um servir;o publico basico: as escolas, os professores e os 
programas educativos devem responder as necessidades, interesses e expectativas 
das suas popular;oes. 

• 0 reconhecimento das vantagens adjacentes a articulayao entre as praticas 
educativas na escola e em casa: uma melhor comunicayao-colaborar;ao entre en
carregados de educar;ao ea escola, ea cooperayao pedag6gica entre professores e 
famflias produzem, geralmente, resultados muito positivos ao nfvel das aprendiza
gens do aluno. A este nfvel, as famflias, mais do que responsaveis legais, sao 
perspecti vados como «co-educadores». 

2.2. 0 despertar da instituir;ao-escola como espar;o de cultura(s) 

E mais ou men os reconhecido por todos, que um dos efeitos mais positives do processo 
de democratizayao ap6s a revoluyao de 25 deAbril de 1974 foi a melhoria dos Indices de 
escolarizar;ao na sociedade portuguesa. Em virtu de de um maior investimento publico na 
educar;ao e do correlative aumento da oferta de estabelecimentos escolares, deu-se uma 
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n1pida expansao do ensino publico (do basico ao superior). Comparando os dados de 1971 
e 1991 sob re educa~ao publicae pri vada, podemos destacar algumas mudan~as significa
tivas: de 33.6% de «analfabetos» passa-se para 15.3%; o total de alunos no 2° ciclo, cresce 
de cerea de 150 miJ para 350 mil alunos; no 3° ciclo, o total de 217 mil alunos aumenta para 
perto de 410 mil em 1991 ; no ensino secundario, de 25 mil alunos pass a-se para cerea de 
310 mil; e no ensino superior, verifica-se que a popula~ao universitaria crcsce de perto de 
50 mil para quase 300 mi 1 alunos 1 

• 

Este movimento acelerado de escolari za~ao, que acompanha os fen6menos de abertu
ra da sociedade e espelha as expectativas de uma cada vez maior classe media, concretiza 
a universaliza~ao do sistema educative, mas ao mesmo tempo co!oca novos problemas, 
se jam uns especfficos da escola- exigencias tecnicas, cientfficas e pedag6gico-didacticos 
-,se jam outros de ambito mais vasto - desigualdades sociais e culturais e evolu~ao das 
oportunidades face aos requisites de uma escola em modemiza~ao. Simultaneamente acen
tuam-se as clivagens entre "gera~oes" no piano dos "denominadores-comuns" que se 
reflectem em diferentes "sentidos praticos" incorporados. 

A cobertura integral da popula~ao jovem pelo sistema educative come9a a ser enceta
da a partir de finais dos an os 70. E promovida a extensao da educa~ao e da cultura para os 
mais diversos sectores da popula~ao e, nesta sequencia, a escola foi-se abrindo progressi
vamente a classes e grupos sociais que estavam anteriormente exclufdos cm virtude de 
mecanismos sociais, culturais e econ6m icos. Todos passam a ir a escola. Impulsionado 
pela melhoria geral das condi96es de vida, pelo aumento generalizado das expectativas 
educacionais e pelo aumento da oferta do ensino publico e privado, a institui~ao-escola e 
atravessada por uma corrente de democratiza~ao e massifica~ao da sua popula~ao. 

Estipulando-se a universaliza~ao da educa9ao eo alargamento da escolaridade mfni
ma obrigat6ria para nove anos, uma gran de massa de alunos nao s6 entra na escola, como 
se mantem dentro del a durante um perfodo bastante alargado. A consequencia desta gene
raliza9ao ea forma9ao de uma popula~ao estudantil crescentemente diversiticada e simul
taneamente com urn mesmo "caldo geracional" mais marcante do que o das gera96es 
anteriores. 

0 aparecimento da escola de massas no ensino basico, sobretudo nos anos 80, e no 
ensino secundario, sobretudo nos a nos 90, deu origem a uma realidade propulsora de novas 
situa~oes e novos desafios, tanto m a is diffceis de resolver quanta m a is di versos se apresen
tam os model os fami liares e quanta maior a fragilidade das estmturas de apoio as criarwas 
e aos adolescentes. 

Hoje, as escolas publicas, nomeadamente em meio urbano-metropolitano, sao frequen
tadas por uma popula~ao culturalmente fragmentada, abrangendo crian~as e adolescentes 
procedentes de diversas origens familiares, sociais, econ6micas, culturais, etnicas e lin
gufsticas. Coma crescente desmobiliza~ao do servi~o militar obrigat6rio e eo m o refrea
mento das "praticas de par6quia e de igreja", a escola tornou-se na unica institui~ao que 
continua a socializar grupos inteiros de pessoas da mesma gera9ao e, nesse sentido, pas
sou a reproduzir a multiculturalidade que caracteriza a sociedade portuguesa dos anos 90. 
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Embora sugerindo novas potencialidades, a escola teve inevitavelmente de confrontar-se 
com novos problemas sociais e pedag6gicos, facto que tem suscitado aos professores 
dificuldades novas, mas tambem novos impulsos de criati vidade e novas sol u96es. 

Foram-se desenvolvendo tensoes entre as complexas dinamicas de modernidade e as 
condi96es identitarias das popula96es a escolarizar. Por outras palavras, este processo de 
moderniza9ao da escola e das escolaridades vi u-se confrontado, na sua 16gica centralista 
e homogeneizante, com uma imprevisfvel ( e surpreendente) diversidade de condi96es de 
estudante. 0 desafio que entretanto se coloca e, pois, o engendramento de formas de 
rearticular, democraticamente, o mosaico cultural que inevitavelmente aparece e domina 
a escola moderna. Entre muitas outras complexidades, a escola tambem vai ter que deba
ter e enfrentar a questao dos cruzamentos intergeracionais. Nesse plano ainda estaremos 
numa "pre-hist6ria". 

Como referem alguns especialistas (Step hen Stoer, Luiza Cortesao ), as rela96es intra
escola come9am a ter que ser entendidas e contextualizadas como rela96es entre diferen
tes culturas, em que o protagonismo da escola deve ser descentrado, ou antes, centrado de 
forma abrangente pela multiculturalidade que enforma a comunidade educativa. E este 
cacho de culturas nao atinge apenas a rela9ao entre professores e alunos, mas igualmente 
na relayao entre os professores e os encarregados de educa9ao. Tambem aqui se constata 
essa tensao entre modernidade e identidade- ale m das diferen9as culturais, e de referir a 
tensao decorrente das diferen9as entre a realidade de uma nova escola ea perspectiva de 
uma escola entendida "a maneira tradicional", tal como foi vivida pelos familiares-adultos 
dos actuais estudantes. 

2.2. Altera96es demograticas e do comportamento familiar 

A familia tem si do ao longo dos tempos o espa9o educativo por excelencia. Eo nu cl eo 
central do desenvolvimento etico, afectivo e cognitivo, onde e proporcionado a crianya e ao 
jovem urn contexto de socializayao primario conducente a construyao de uma existencia 
propria. E urn espa9o pri vilegiado de constru9ao social da realidade em que, atra ves das 
rela96es entre os seus membros, os factos do quotidiano individual recebem o seu signifi
cado. 

Contudo, e inequfvoco que no contexto das sociedades (p6s)modernas, as famflias tem 
revelado novas caracterfsticas, disposi96es e atitudes, e essas altera96es tem induzido a 
novos comportamentos face a educa9ao, sendo actualmente um dos factores de maior 
pressao para a necessidade de repensar a escola, a socializa9ao ea importancia da 
pluralidade e vatiedade de agentes educativos. 

Neste contexto, gostarfamos de salientar algumas mudan9as cruciais, fazendo aqui 
uma focagem no nosso "real concreto", ou seja, vamos servir-nos do nosso exemplo 
"Cascais": 
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• crescente inser9ao de mulheres no mercado de trabalho-Actualmente, calcula-se 
que cerea de metade das mulheres pmtuguesas eo m filhos-crian9as trabalhem fora 
de casa, e e de crer que este contigente de mulheres tenda a crescer. As raz6es para 
este fen6meno nao se prendem apenas corn as condi96es econ6micas e sociais. 0 
factor educacional sera certamente decisivo, na medida em que nas ultimas deca
das, Portugal tern assistido a uma intensa escolatiza9ao da sua popula9ao feminina 
- intensa em te1mos absolutos e em termos relativos face a popula9ao masculina
facto que tern conduzido a uma relevante eleva9ao das expectativas profissionais 
deste grupo social. E uma mudan9a social que tern hoje implica96es muito relevan
tes que se prendem, entre outras dimens6es, corn as representa96es da famflia, sua 
organiza9ao e dinamicas conjugais, e compmtamento face a natalidade e educa9ao 
dos filhos. Referindo apenas alguns indicadores relativos a Cascais, e de referir 
que a taxa de actividade nas mu/heres residentes no concelho evoluiu de 36.6% em 
1981 (57.9%nos homens) para42.4%em 1991 (56% nos homens}, verificando-se 
que, enquanto que a taxa de actividade feminina cresce, a taxa de actividade mas
culina decresce. Acrescente-se que este movimento de inser~cio das mulheres no 
campo profissional acontece predominantemente no sector tercidrio. 

• nucleariza9ao dos agregados familiat·es corn a ausencia dos av6s e outros familia
res significantes- No Concelho de Cascais, na decada 81-91, verificou-se que 
cresceram as j{Imflias com 1 pessoa e asfamflias corn 2 pessoas (coma no conjunto 
daAML) e diminu{ram em peso relativo ( embora constituarn a mai01·ia) asfamflias 
com 3-4 em a is pessoas. Quanta ao tip a de jamflia, do total de 51.160 apuradas nos 
Censos de 91, silo de real~arque 48,7% eram «casal comjllhos», 22,1% eram 
«casal semfilhos», 17,6% eram «sem nucleo» e 8,1% «nwnoparentais». Este 
fen6meno tern como consequencia uma drastica redu9ao no numero de elementos 
das famflias, nomeadamente na dimensao das fratrias e no afastamento em relayao 
aos av6s, facto que tern limitado a famflia enquanto estrutura de supmte afectivo 
das crian9as e jovens. 

• numero crescente de familias monoparentais e consequente aumento do numero de 
crian9as a viver corn apenas urn progenitor, sendo que urn dos principais factores e 
o aumento das taxas de div6rcio/separa9ao familiar. No context a daAML, Cascais, 
juntamente com Oeiras e Lisboa, apresenta uma das maiores percentagens de famf
lias «monoparentais»,jacto que se encontra correlacionado corn o acrescimo de 
separaf·oes de facto e de div6rcios (em 1995, a taxa de div6rcio de Cascais era de 
2.8%, a mais elevada do NUT de Lis boa e Vale do Tejo ). 

• por tim, destacam-se as alteray6es dos ritmos de vida como o aumento da distancia 
geognl.fica entre a casa eo local de trabalho, facto que conduz a que a maioria dos 
adultos-activos regressa tarde ( e cansada) a casa. No jogo das pendularidades, em 
1991, cerea de 40% ( 34.000) dos activos residentes no Concelho de Cascais deslo
cavam-se diariamente para outros concelhos daAML (22.000 iam para Lisboa). 
Passados 8 anos do ultimo levantamento censitdrio, estima-se que este fluxo pendular 
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podera ab ranger na actualidade cerea de 4 5. 000 habitantes concelhios, sendo nof(J
rio que Cas ea is participa numa teia de pendularidades circulares, e.specialmente 
intensas e dinamicas, no casco central da area metropolitana, em redor de Lisboa. 

Em sfntese, este tipo de concelho urbanita ( e cosmopolita), comas suas atribula<;oes 
metropolitanas, revela uma realidade s6cio-demogratica em que se cruzam a tradi<;ao ea 
modernidade em contextos marcadamente interclassistas. Estamos perante a malha de 
urbanidade "de fundo" em que sao mais intensas as transforma<;oes e remodela<;oes na 
esfera da vida publicae privada, o que tem seguramente consequencias em varios pianos 
da vida social, educativa, familiar e protissional. 

Para alem da crescente heterogeneidade dos alunos, que referimos anterionnente, 
tem-se verificado, em especial nas areas met:ropolitanas, que as redes "naturais" (antropo-
16gicas) de apoio e desenvolvimento da popula<;ao jovem sao cada vez mais restritas, em 
virtude da enorme altera<;ao "cultural-grupal" nos ambientes familiares e nas redes de 
apoio das vizinhan<;as. Estes desfasamentos em rela<;ao ao modelo anterior manifestam
se, por exemplo, na diminui<;ao progressiva dos campos experienciais de interac<;ao e de 
aprendizagens recfprocas entre pais-filhos (que deixou de "fluir" ee, muitas vezes, progra
mada em "compactos"), no acrescimo dos tempos que as crian<;as e adolescentes perma
necem a s6s se m a presen<;a modelar de uma signiticante figura adulta e sem inser<;ao em 
tertulias de proximidade caseira (em muitos casos a "companhia" e exclusivamente "as
segurada" pela televisao2 

). 

Todas estas tendencias tem vindo a criar problemas a escola, dado que um contigente 
relevante de crian<;as desfruta de um fragil e intermitente acompanhamento familiar, como 
tambem nao tem acesso a espa<;os de ocupa<;ao de tempos livres -no Concelho de Cascais, 
estima-se, conw exemplo, que a taxa de cobertura ao nfvel da valencia de ATLnao abranja 
rnais do que 45% da populafCiO escolar do r ciclo pLtblico. As famflias com melhores 
condi<;oes financeiras tentam solucionar este problema colocando os alunos em escolas 
privadas ou em equipamentos e servi<;os que assegurem esta fun<;ao de ocupa<;ao de 
tempos livres, no en tanto, exceptuando estes casos, a maior·ia das famflias permanece num 
dilema - como ocupar e como controlar os jovens fora do tempo escolar. 

A famflia, apesar de se manter como um meio de contactos e de interac<;oes, tem cad a 
vez mais dificuldades em assegurar satisfatoriamente as fun<;oes educativas que lhe esta
vam tradicionalmente atribufdas. Como consequencia, o territ6rio da familia tem si do pro
gressivamente ocupado pelo sistema escolar, tanto no piano afcctivo como no piano instru
mental. 

As transforma<;oes nas estruturas familiares levaram a escola a assumir fun<;oes de 
suplencia da famflia, pelo que se torna necessario reconstruir os ambientes educativos 
favon1veis a aprendizagem e ao desenvolvimento pessoal e interpessoal. A escola come<;a 
a ser entendida como um centro multifuncional (de educa<;ao, de apoio social e de experi
encias culturais) em interac<;ao comas caracterfsticas e necessidades da comuniclade. 
Esta ea concep<;ao que come<;a cada vez mais a ser assinalada pelos especialistas cl a 
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educa<;ao, uma escola que nao se limite a fun<;ao de t:ransmissao de conhecimentos, sendo-lhe 
tambem exigida a fun<;ao de anima<;ao cultural e de forma<;ao para a cidadania. 

0 desenvolvimento das rela<;oes entre escolas e famflias ten de a ser encarado como 
uma tentativa de requalificar a socializa<;ao familiar e comunitaria. Mediante um 
protagonismo mais aberto e congregador, a institui<;ao-escola estimula, consciencializa e 
responsabiliza as farru1ias para a anima<;ao de urn ambiente educati vo nas varias frentes da 
vida quotidiana. Em ultima analise, poder-se-a dizer que a aposta num maior envolvimento 
parental e comunitlli:io pode traduzi.r-se, simultaneamente, num maior controlo mutuo entre 
as escolas e as famflias. 

2.4. Escola-Farnilia: os (des)contornos de uma rela<;ao em (des)constm<;ao 

A rela<;ao entre as duas institui<;5es que prutilham a responsabilidade de socializa<;ao e 
educa<;ao da popula<;ao jovem, tem sido muitas vezes diffcil ou "fmstrante" e, as vezes, 
m<u·cada pela frequencia de interac<;5es negativas. Na hist6ria habitual, repetida pelo sen
so comum, chamados pelos professores ou por iniciati va individual, a ida a escola reflectia 
a existencia de problemas: mau comportamento do aluno, fraco aproveitamento, violencia 
e delinquencia na escola, dificuldades de relacionamento entre professor e aluno. As ex
cep<;5es a este tipo de contacto, eram as presen<;as em festas ou eventos a acontecer na 
escola nas datas-padrao (Natal, fim do ano, etc.). 

Hoje sabe-se, atendendo as novas condi<;5es da institui<;ao-escola no seio de uma 
sociedade modemizada, que esta situa<;ao e insustentavel no quadro de uma perspectiva de 
sucesso escolar global e democratico. A mudan<;a esta em curso, no entanto, se por um 
!ado, do ponto de vista te6rico, as vantagens de uma colabora<;ao estreita entre as escolas 
e as famflias, atraves de um dialogo aberto, permanente e construti vo, parecerem reunir 
um consenso mais ou men os generalizado, por outro, a pratica tem-se revelado paradoxal 
eo di<Uogo tem si do desigual, fn1gil e, por vezes, inexistente. 

Continua-se numa situa<;ao geral em que o envolvimento das famflias e pouco efectivo, 
circunstancial e intermitente e, numa relevante parcela, distante ou indisponfvel. Muitos 
professores consideram que o acompanhamento dos encarregados de educa<;ao no proces
so de aprendizagem e manifestamente deficiente: nao visitam a escola ne m contactam os 
professores, nao auxiliam nem incentivam o aluno na realiza<;ao das varias tarefas escola
res, nao participam ne m se interessam pelas actividades desenvolvidas na e pela escola. 

As escolas e os professores continuam a criticar o fraco envolvimento e 
responsabiliza<;ao das famflias na realidade escolar dos aluno, mas, paradoxalmente, as 
escolas e os professores revelam tambem muitas indecisoes quanto as form as de estimu
lar, aceitar e animar esse envolvimento, a! em de que alguns professores continuam a 
re velar alguma relutancia no que se refere ao contacto com os pais "mais crfticos" ea 
manuten<;ao de contactos frequentes. 

A tentativa de institucionalizar a representatividade de toclos os actores envolvidos na 
vida eclucativa, constitui-se como um primeiro patamru· de ruptura eo m o modelo anterior. 
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Pore m, na pratica, a actual participayao e mais simbolica do que real, sendo concebida de 
um modo meramente formal e minimalista. 0 modelo predominante ainda configura um 
estabelecimento escolar fechado sobre si proprio, admitindo a presen9a do exterior nos 
momentos de cerimonias. Sa be-se que algumas escolas ja estao a mostrar a! guns sinais de 
modernidade, todavia, tambem se sabe que sao excepy5es a regra. 

Daqui ressalta a questao da capacidade para resolver estes cmzamentos entre escola e 
famflia e da necessaria reflcxividade sobre os meios c processos. Segundo as analises 
mais recentes, as dificuldades para este exercfcio dvico prendem-se, grosso modo, com os 
seguintes f~lctores : 

• conflito de competencias entre pais e profcssores. A propria atitude dos professores 
face a rela9ao Escola-Famflia-Comunidade nao e pacifica. Se a! guns reconhecem 
que pouco se fez para interagir para alem do "problema ou da preocupa9ao", out:ros 
defendem que a participa9ao activa das famllias na escola representa uma ilegfti
ma ingerencia no territorio cla escola e nos seus processos "especializaclos" de 
aprenclizagem. 

e falta de condi96es que sao cladas para a participa9ao dos pais, que se traduz no 
afastamento a que a maioria dos pais se remete em rela9ao as modalidades de 
participa9ao que lhes sao propostas. 

• limitada representatividade e falta de mobiliza9ao dos encarregaclos de educa9ao. 
Nao e aincla eviclente a existencia de um movimento associativo dos pais e encarre
gados de educayao. Para alem de existirem poucas associa96cs, a sua actividade e 
descontinuada e, normalmente, assumida por faixas restritas do espectro social. 

• fraca prepara9ao e motiva9ao dos professores para a anima9ao desta rela9ao. Ape
sar da grandc maioria dos professores reconheccr a importancia de ummaior 
envolvimento parental, constatam-se muitas duvidas e hesitay5es quanto aos meios 
e modalidades mais adequadas e inovadoras para se efectivar essa aproximayao. 
Sem (in)forma9ao orientadora, as respostas tendem a ser tfmidas ou excessivamen
te tradicionais. 

• formalismo das estruturas e dos processos de participa9ao utilizados. Outro dos 
obstaculos reside no facto de a maior parte das escolas serem diffceis de alcanyar 
pelas famfl ias, ou seja, estao estruturadas de uma forma que as ah1sta das famflias 
e tem uma cultura que as impede de respond ere m as necessidadcs clas famflias. Os 
espa9os e os canais que potenciam essa rela9ao decorrem mais cla cultura normativa 
da escola e men os das neccssidades e caracterfsticas da popula9ao utente local. 
Sao poucos os casos de "formata9ao" aos contextos. 

Em todo o caso, e apesar de todos estes obstaculos, nota-se que o contingente de 
cepticos c menor, estando cada vez mais enraizado o princfpio de que a participa9ao das 
famflias na educayao escolar das crianyas e jovens, e nao so um direito e uma obriga9ao, 
como um valor e um recurso fundamental no desenvolvimento cognitivo e psicologico dos 
alunos. 
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Actualmente, e na sequencia de varias "conquistas parcelares", a grande questao ja 
nao ea de saber se ha urn lugar para as famflias na escola, mas sim qual o lugar que estas 
podem ocupar. Impmta descobrir o espa9o de implica9ao destas na escola, sendo que o que 
esta agora verdadeiramente em causae a possibilidade de redefinic;ao dos papeis tradici
onalmente atribufdos aos agentes educativos e socializadores, tendo em vista uma colabo
rayao mobilizante em que as escolas desenvolvem urn conjunto de ac96es cam as famflias 
e nao para as famflias. 

Atendendo a complexificac;ao da vida escolar, as escolas necessitam da colaborac;ao 
das famflias e dos agentes comunitarios. S6 corn uma efectiva generalizac;ao de uma 
cultura de colabora9ao na vida escolar se torna possfvel adaptar a escola a sua realidade 
especffica, possibilitando reconceptualizar a escola em func;ao das suas necessidades 
educativas e das singularidades socioculturais da sua populac;ao - conhece1; desbloquear, 
partilhar, negocicu; contratualizcu; concertar, potenciar, sao prindpios essenciais para as 
transi96es em curso. 

Este conceito de participac;ao esta ancorado no pressuposto fundamental de que o 
sucesso educativo de todos s6 e possfvel (cada vez mais) corn a colaborac;ao de todos. 
Neste sentido, a cultura de pmticipa9ao pode promover urn sistema de interac96es regula
res, que se estabelecem entre os diferentes actores envolvidos no processo de socializa-
9ao-fonna9ao dos jovens. Primeiramente, com o objectivo da melhoria da qualidade de 
ensino, mas tambem procurando facilitar o contacto entre os agentes locais, mobilizar 
recursos e refor9ar a image m da escola na comunidade. Pode ser que, no futuro, ainda seja 
a escola a promover a regularidade dos cruzamentos integeracionais, nomeadamente pe
las redescobertas da terceira idade como recurso educativo. 

0 que esta em jogo ea emergencia de um novo paradigma de rela96es em meio 
escolar, em que esta cada vez mais claro que o desenvolvimento ea formac;ao das crian
c;as e dos jovens implicam a consciencializac;ao de que nenhuma instituic;ao ou actor social 
pode assumir isoladamente essa responsabilidade.A no9ao de pm·ceria, enquanto assun9ao 
da ideia de responsabilidade colectiva, assenta no prindpio de que as condic;oes para um 
sucesso escolar global e democratico se encontram distlibufdas por todos os actores envol
vidos na socializa9ao das c1ian9as e dos jovens, independentemente do seu posicionamento 
social, econ6mico, politico, cultural, lingufstico e etnico. Ou seja, e uma concep9ao «eco-
16gica» cla escola que visa o aumento das interacc;oes entre os sistemas que influenciam o 
ambiente da escola. 

3. Sobre o Envelhecimento e os ldosos 

Ja e quase um lugar cornu m referir que a problematica cla popula9ao iclosa e as tenden
cias de envelhecimento das sociedades actuais se encontl·am relacionadas corn a demografia 
e tern constitufdo, neste domfnio, preocupac;ao cientffica e investigativa de variados auto
res no domfnio das Ciencias Sociais. ·· ··· ·· · 
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De facto, em rela9ao a questao demognifica, os principais eixos norteadores da refle
xao assentam: 1) na evidencia de que os Indices de mortalidade e as taxas de natalidade 
( visfvel na redu9ao dos fndices de fecundidade) vem regis tan do um acentuado cleclfnio
responsavel pela situa9ao de duplo envelhecimento- eo m tenclencias futuras de agrava
mento, embora Portugal seja ainda um dos pafses men os envelhecidos da Europa. 2) A par 
com esta situa9ao, as evolu96es medico-cientfficas ea melhoria das condi96es de higiene, 
salubridade e concli96es de vida globais originaram o aumento da esperan9a de.vida, com 
a clilata9ao dos grupos etarios mais elevados, is to e, biologicamente envelhece-se cada vez 
mais tarde e, espera-se, cada vez com mais saude e melhores condi96es de vida. 3) A 
".velhice decretada" acontece cad a vez ma!s cedo (comas pre-reformas a surgirem perto 
dos cinquenta e as reform as a os 65), tratando-se neste caso, de um processo que institui a 
re forma com base num criterio etario e nao nu m criterio de competencia e eficacia. E, 4) 
nao pode deixar de se referir a.tenden9j_a.flctu~l q_e f~n_inj_za9[Q_c_la_ veJhice. 

Retome-se o exemplo e observe-se, nesta sequencia, o que se passa no Concelho de 
Cascais em rela9ao ao perfil demografico da sua popula9ao, tomando, evidentemente 
como referencia os dad os oficiais (INE, 1991 e 1996) recolhidos e trabalhados ja no Diag
n6stico Social do Concelho de Cascais. 

Os gran des trcu;os caracterizadores real~avam que, em relar;ao ao Censo de 91 ( 153.294 
recenseados), a popula~iio do concelho se classificavacomo "tendencialmenre enve/hecida" 
(fndice de 0,64), embora com valores abaixo da medianacional (0,66) e tinhaja, no seu 
conjunto, wnnfvelde instrur;ao muito superior as medias nacionais, commetade da taxa de 
ana(fabetisrno ( 5,2 em contraponto eo m 11 ), com 42% da popular;iio eo m a escola ridade 
europeia (9 ou mais anos, em contraste eo m os 26% no pal.~) e 12% da popula~ao eo m o 
ensino superior (mais que o dobro do valor nacional, is toe, corn 5% ). 

Observa-se uma tendencia, nao muito acentuada, para o envell1ecimento demografico, 
com algumas clivagens internas (as freguesias interiores- S. Domingos de Rana e 
Alcabideche- mais rejuvenescidas) e uma das situa96es mais vantajosas ao nfvel do 
capital escolar. Dentro do concelho reproduz-se, de cetta forma, a tendencia metropolitana 
com os centros urban os mais envelhecidos e as petiferias mais rejuvenescidas. 

0 eixo analftico cl a "velhice decretada" remete e articula-se com outros eixos que nao 
podem ser relegados para segundo piano, justamente pela importancia das repercuss6es 
que vem originando nas estruturas organizacionais da sociedade. 

Objectivamente, trata-se de articular, como Ant6nio Joaquim Esteves chama a aten-
9ao, a dinamica demografica coma utiliza9ao dos recursos humanos produtivos, cujo 
instrumento eo ratio de dependencia (Esteves, 1994). E este permite dar conta de que, 
actualmente ha cada vez men os activos a suportar o peso dos seus ascendentes idosos ( e 
tambem dos seus descendentes- crian9as e jovens). 

Inquestioml.vel eo facto de que a reforma ea sua generaliza9ao seja um direito de 
cidadania adquirido, contudo, ao fazer com que a velhice seja entendida como uma catego
ria social especffica, objecto de medidas polfticas, ao determinar uma altera9ao da posi9ao 
e do estatuto dos idosos no processo produtivo, comporta no seu re verso uma perversao: os 
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indi vfduos transformam-se em inacti vos, improduti vos, ctispensaveis ... Portanto, em vez 
de uma concepyao integrada e integradora do ciclo de vida, v~~if.i~-~~s-~ _uma r~£~~11 entre 
duas fases da vida e duas _idades: a a~tiva_e a p6s-activa. 

Duas quest5es ptincipais relevam desta 6ptica de entendimento: por um !ado, os idosos 
deixam de produzir, mas continuam a ter necessidades, algumas delas mais especffi_cas 
( como e, em algumas sitLJay5es, 0 caso particular dos cuidados de sa(tde) e, portanto, a 
necessitar de consumir, por outro I ado, os seus rendirnentos baixam significativarnente em 
reli19ao a fas~p~·o(:iLitlva. - ·---

Se nos reportarmos ao concreto cleste estuclo de caso, relati vo ao Concelho de Cascais, 
refira-se que estamos perante um grupo populacional predominantemente feminino, em 
muitos casos eo m pensoes mfnimas (por descontos inexistentes e/ou tarclios) ou apenas 
com pensoes de sobrevivencia nas situa96es de viuvez e consequenternente em situayao 
de maior fragilidade e vulnerabilidade s6cio-econ6mica. 

Portanto, exclufdos do sistema produtivo, veem diminufdas as suas capacidades de 
acesso ao consumo, numa altura da vida em que poderiam estar mais predispostos, poiq~1e 
temporalmente mais disponfveis, para um lazer qualificado (turismo, viagens, passeios, 
visitas a museus ... ) e/ ou outro tipo de actividades altemativas. 

E claro que, deste tipo de equacionamento decorre o designado "envelhecimento soci
al", corn algumas particular1cl<1des e corn diversidades no seio de uma aparente 
homogeneidade, pois nem todos os idosos compartilham os mesmos problem as e nern 
todos se encontram na rnesma situayao,ja que tambem neste grupo etario se reproduzem 
(e ate se arnpliam) as mesmas diferenyas estruturais da sociedade na qual se inserem. 

Assim, ev~c:ten9_i~:~~u~1a heterogeneidade que se relaciona coma forma como os 
idosos encaram e vivenciam esta experiencia "nova" (em ruptura coma sua situa9ao 
a~1terior), gLie os coloca "fora" do mercado de trabalho e, portanto, do ciclo proclutivo. 
Deste ponto de vista este grupo populacional e marginalizado e exclufclo (por decreto ), c;om 
base no factor idade. Relaciona-se ainda com clistiny6es entre sexos e as suas respectivas 
hist6rias de vida, coma forma como apreendem e interiorizam as imagens veiculadas 
pelos "outros" (a sociedade em geral e os "media" em particular), eo m c;:onsequeQci<IS que 
s~ ren~~temsobre a "(re )constmc;ao" clas suas "auto.:-imagens", is toe, na reactualizayao 
clas suas iclent_idades. 

Is to significa, objectivamente, consiclerar que nao ha uma forma de envelhecimento ou 
de velhice uniforme, universal, mas uma velhice no plural, com gt·upos etarios cl iversos e 
neccssidades sociais clistintas. 

3.1 . 0 Papel das Redes de Suporte para a Gera9ao Iclosa 

0 envelhecimento ea velhice tern siclo alvo de muta96es sociais e representacionais, 
a,o longo dos tempos: «desde a imagem de wna velhice como.fbnte de sabedoria [nas 

lntef\-cn,ao Socialn' 20. 1999 



Jovens e idosos: contextos, interac~6es e redes de supo1te 

sociedades tradicionais, quando ser-se velho era urn acontecimento raro] a uma velhice 
depimdente e isolada (financeiramente e culturalmente) a uma velhice reformada ou pen
sionada, cam a universalizaf·fio dos sistenu1s de reformas da Seguran(:a Social. 

«A partir dos a nos 70 e, contrariamente a uma velhice uniforme, par intermedio do 
Estado e das polfticas sociais, surge uma nova classe, a "tg_rr;_eirgj([a:[lf!. "L~mbolo de 
inggra(:fioso.c.ial. » (GIL, 1999) . · 

Hoje constata-se uma clivagem e um distanciamento social entre o que pode conside
rar-se uma velhice auto noma e uma velhice dependente. Esta ultima integra os que se 
encontram em maior situa~ao de risco3 , devido a situa~oes de dependencia ffsica, psicol6-
gica e social. Em oposi~ao, a velhice auto noma demarca-se da anterior, na medida em que 
ao inserir-se nu m "sistema de trocas recfprocas" em redes sociais pr6ximas (filhos adultos 
e netos, vizinhos, amigos) possui um papel importante em termos de solidariedade 
intergeracional. E neste estudo foi possfvel encontrar exemplos destes do is tipos de situa
~ao. 

Contudo, no caso da velhice duplamente dependen~, is toe, institucionalizada, ela 
apresenta c_onfigura~oes especfficas: parece ser mals-solltaria, predorninantemente femi
nina, marcada pela viuvez, pouco escolarizada e corn poucos recursos econ6micos, ela 
procura nas institui~oes fun~oes e supmtes das quais necessita a diversos nfveis -econ6-
mico, social, afectivo e de sociabilidade e lazer. 

Esta problematica das redes de suporte formal/ institucional e informal, vem suscitando 
discussoes polfticas e te6ricas de varia ordem e, nao pode deixar de constituir uma preocu
pa~ao inscrita nas agendas polfticas das instancias governativas, nomeadamente p01·que 
faz questionar sobre a capacidade/ incapacidade de respostas por parte do Estado-Provi
dencia e sobre o papel das solidariedades intergeracionais (familiares) nos cuidados aos 
(seus) mais velhos. 

A postura de te6ricos e polfticos tem feito ressaltar a ideia de que, em P01tugal, face a 
um Estado-Providencia que emergiu tardiamente, «afragilidade do sector mercantil de 
produ(:fio de servi(:OS sociai.~ eo desenvolvimento limitado do sectorp~lblico neste dominio 
tornaram indispensdvel o recurso as solidariedades primdrias baseadas sob re afamflia, o 
parentesco ou a vizinhan(:a. » (Hespanha, 1995). Nesta 6ptica, e na vitalidade de uma 
eventual "sociedade providencia" que se insiste, como capaz de constituir uma verdadeira 
for~a social que compense, de alguma forma, os defices de cobertura do Estado. 

Na realidade, comas transforma~oes essenciais de ambito demografico e fami liar, 
nomeadamente com o surgimento de novos padroes de conjugalidade (famfl ias 
monoparentais, as familias reconstrufdas, as unioes de facto ... ), observam-se altera~oes 
qualitativas e quantitativas ao nfvel das interajudas e mesmo da capacidade de exercfcio 
das responsabilidades familiares, o que faz reflectir e questionar a tal ideia de "sociedade 
providencia", sem a existencia de incentivos, interven~oes, polfticas sociais .. . numa pala
vra, condi~oes de vida condignas para assegurar o seu desenvolvimento. 

Vem a prop6sito recordar as configura~oes genericas que atraves do Diagn6stico Soci
al do Concelho de Cascais foi possfvel encontrar, no sentido de se observar que a realidadc 
empftica deste Concelho se coaduna coma perspectiva analftica que se vem descrcvcndo. 
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Numa analise dos dados acerca dos nucleos domesticos corn urn s6 elemento, consta
tava-se que, em 1991, 60% dos chamados «isolados» nao eram idosos. Ha todos os sinais 
de que Cascais tenha urn leque alargado na tipologia das famflias e dos nucleos domesti
cos, desde a famflia tradicional aos casais sem filhos, as famflias "reformatadas", aos 
celibatarios e gmpos domesticos electivos. As dinamicas estruturais estao no sentido da 
nucleariza~ao e diversitica~ao, a semelhan~a do que ocorre nos concelhos corn "ambiente 
de capital" (ale m de Lis boa e Cascais, por exemplo Oeiras eA!mada). 

0 que e facto e que a problematica do envelhecimento e da velhice- e em concreto a 
cespo~t~}l __ guestao de snber o que fazer corn ()S id5~.§?..~ .. ::-deve ser reflectida e_equaciO_Illl<:la 
c!e forma integrada e sistemica, na medida em que actualmente, as famflias se d~~Cl_!~!D 
com um quadro de transforma~oes sociais complexo e problematico-o acesso das mulhe
res ao mercado de emprego4 

, as instabilidades/ mudan~as familiares, o desemprego, as 
condi~oes habitacionais, a capacidade de mobilidade geografica familiar, a dificuldade de 
acesso a servi~os de saude em hon1rio p6s-laboral, entre outros- que dificulta a existen~ia 
de condi~oes psicol6gicas, organizativas, materiais e econ6micas para assegurar cuidados 
sistem<lticos aos mais velhos. 

Portanto, a combinat6ria de todos estes factores tern vindo a influenciar a reestrutura~ao 
e reconfigura~ao das rela~oes intergeracionais ea no~ao de solidariedade, daf o crescente 
recurso as lnstitui~oes, nomeadamente ~!JJ.ic~l_s_e IPSS's (lnstitui~oes Particulares de So
lidariedade Social). 

Impoe-se desdramatizar as visoes mais pessimistas sob re uma designada "crise da 
famfl ia" que colocam em questao o seu papel de suporte solidario face aos seus idosos, 
pois o importante e que cada famflia engendre as suas pr6prias estrategias em articula~ao 
com servi~os de proximidade serios e eticazes e que, nesta materia o Estado nao se demita 
dos seus deveres para com os cidadaos que classificou de "improdutivos". 

M as, tambem nesta materia- a das}J15titui~6es e servi~os de apoio aos idosQli_- as 
interpreta~oes e os posicionamentos nao sao pacificos: ha quem entenda estas institui~oes 
como um factor de discrimina~ao dos idosos tendente a uma "1~ormaliza~ao" que lhes 
impede a manifesta~ao das especificidades, enquanto seres unicos e dotados de individu
alidade propriae M, no p6lo oposto, quem as entenda com factor positivo de integra~ao 
social e de d~s.eQY2td_~ento das suas capacidades de relacionamento e estfmulg_a_rnani
festa~ao de criatividade e exterioriza~ao de experiencias positivas. 

Tmporta agora objectivar esta realidade para o concreto concelhio que aqui vai servindo 
de exemplo: os seniores residentes no Concelho, ern 1991, cmn 60 e 1nais anos, eram 
(segundo o JNE, 1991) 25.648 e representavam cerea de 17% dapopula~ao concelhia. 
Registava-se uma distribui~·iio desigual em termos territoriais,ja que as duas.freguesias do 
interi01; S. Doming os de Rana e Alcabideche, a par cmn Carcavelos, tinham um menor 
contingente de popula~ao idosa na sua popula~·cio residente. 
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Quadro- Sfntese dos equipamentos de apoio aos idosos, se m fins lucrativos 
(em 1997/1998) 

Regi5 es 
P. Res. C/60 e + Eq uipamentos de Apoio aos 

A nos (9 1) ldosos SI Fins Luc rati vos 

N.0 Total % 
N .0 Total 

% 
N .o 

% 
Equip. Utentes 

Alcabideche 4 091 15,2 12 30,0 556 21 ,5 
C a sea is 5 317 19 ,2 5 12,5 301 11 ,6 
Estoril 4 62 7 19 ,3 5 12 ,5 292 11 ,3 
Parede 4 207 20,3 6 I 5,0 395 15,2 

Carcavelos 2 7 I 7 15 , I 2 5,0 206 7,9 
S. D. de Rana 4 689 13 ,0 I 0 25,0 842 32,5 

Concelho 25 648 16 ,7 40 I 00,0 2 592 I 00,0 

Fonte: Diagn6stico Social do Concelho de Cascais, Novembro de 1998 

Como se pode observar a partir do quacbv ante rim; no Concelho de Cascais, em 19971 
1998 quanta ao total de equipamentos existentes para apoio a populaf·iio idosa, semfins 
lucrativos, registavam-se40, englobando um total de 52 valencias, entre Lares (6), Centros 
de Dia ( 13), Centrosde Convivio (21) e Apoio Domiciliario5 

( 12). 

Os equipamentos existentes nao se encontram distlibufdos em confonnidade com o 
peso deste segmento populacional, pois duas das freguesias com men or popula9ao neste 
grupo etario, concentram, conjuntamente, 55% dos equipamentos sem tins lucrativos exis
tentes no Concelho, que por sua vez abrangiam 54% dos utentes a frequentar este tipo de 
infra-estruturas de apoio. 

Note-se que, tomando por referencia os valores dos Censos do INE, esta rede publica 
de equipamentos responde aproximadamente a I 0%6 dos idosos residentes. 
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Quadro- Equipamento de apoio aos idosos, sem fins lucrativos, por valencia 
e mimero de utentes abrangidos, nas fregusias do Concelho de Cascais (em 
1997/1998)* 

Reg iii es Equ ie. de A~o io il Poe . ldosa Si Fins Lu crativos, eor Yalenc ias TOTAL 

Lares Ce ntros Centros de Apoio 
de Dia Convivio Domiciliario 

N' U tentes N' U tcntes N' Utentes N' Uten tes N.o U tcntes 

A \cabideche 128 53 .165 I I 0 14 556 
21.4% 23.2 % 14.3 'k 9,5% 57, 1% 65.6 % 7.1 % 1.8% 100% I 007o 

Case a is 4 224 I 20 I 57 6 301 
66,6% H.4~f 16.6 '} 6,6% 16.6% 18,9% 100% 100% 

Estoril 2 120 2 53 4 119 8 292 
25 ,0% 41.1 "" 25.0% 18, I '1o 50,0'7o 40.7 % 100% 100% 

Parede 98 I 50 3 125 2 122 8 395 
25.0%) 24.8 % 12.5% 12,6% 37.5 % 31,6% 25,0% 30,9 % I 00% 100% 

Carcavelos I I 00 I 40 I 66 3 206 
33,3% 48.5% 33.3% 19.4 % 33.3% 32,0% 100% 100% 

S. D. de I 53 3 145 6 496 3 1.!8 13 842 
Ran a 7,6% 6.3'if 23.0% 17,2% 46,1 % 58.9% 23,0% 17.6% 100% 100% 

6 279 13 692 21 I 099 12 522 52 2 592 
Concclho (1.5 % I 0.8 '7r 25,0% 26.7% 40..1 % H,-1% 23. 1 '7t 20.1 % 100% 100% 

Fonte: Diagn6stico Social do Concelho de Cascais, Novembro de 1998. 
* lnfOJmac;iies m a is detalhadas, eo m no me e localizac;ao etas instituic;iies, podem ser encontradas nos Diagn6sticos 
Sociais etas respectivas freguesias (6), ISSS/CMC, 1997/1998. 

A valencia predominante ao n{vel concelhio e, sem (/L/vida, a de Centros de Conv{vio, 
tendo-se detectado 21 ( representando 40,3% das valencias existentes no Concelho ), englo
bando 42,4% dos utentes, o que provavelmente se encontra associado ao facto de se tratar 
de uma valencia rnais flex{ vel e menos dispendiosa por relar;ao as outras. Seguidamente, 
26,6% dos utentes encontram-se abrangidos pelos Centros de Dia ( 13 ), enquanto 20,1% 
recebemApoio Domicilidrio ( com 12 valencias a assegurd-lo) e apenas 10,8% se encon
tram nos 6 Lares (semfins lucrativos) existentes no Concelho. 

Sabe-se ainda, atraves de um levantamento directo efectuado pela Camara (in{cio de 
1998 ), que hd, entre Lares, Residencias e Casas de Repouso, mais 60 equipamentos eo m 
fins lucrativos destinados cl popular;ao idosa, do Concelho de Cascais, de notanda uma 
evidente concentra~iio nas freguesias do litoraf. 

Quanto a valencia de Apoio Domicilidrio, sabe-se que esta oferece uma cobertura 
ins~!fi.ciente no contexto concelhio, nomeadamente nas freguesias de Alcabideche, Cascais 
e Carcavelos ( onde eram abrangidos por esta valencia apenas 10 utentes, 57 e 66, respec
tivamente), havendo vdrias indica~oes tecnicas no sentido de ser importante o alargamento 
deste tipo de apoio, nao apenas em termos geogrqficos, mas tambem em termos de hordrios 
nocturnos e de Jins-de-semana. 

Problematicas brevemente enunciadas e realidade objectiva m a is relevante referida, 
importa, por ultimo sublinhar que, sociologicamente, o envelhecimento e urn processo que 
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etwoly_e._pJ·ofundas contradi96es: por um !ado, entre perdas reais ( como p. e. as faculdades 
ffsicas) e ganhos de vi dos a idade ( como p. e. a experiencia de vida e a capacidade de 
"viajai' no tempo"); entre altera96es interiores e uma linha de continuidade em term os 
identitarios; entre uma aparencia envelhecida eo reconhecimento fntimo de que algo per
manece identico, sem envelhecer, enfim, entre a vida e essa linha indefinfvel que ea 
mmte. 

0 envelhecimento ea velhice plural s6 pode entender-se de forma integrada e 
contextualizada, quer ao nivel social, quer ao nivel familiar no qual se desenvolve e mani
festa, sendo, portanto, o aces so a velhice e desigual. Nao se pode conceptualiza-la apenas 
como !Jt11 perfodo especffico..do.ciQlo_ge vida ::-.S~Jiil: .clem1J.~i.ild.o .simpUsta eredutor
impmta is so si m, levar a efeito um t:rabalho permanente de leit:ura, {eflexao e (re )consu·u9ao 
da realidade social do envelhecimento eda velhice, af incorporandoa diversidade de 
variaveis que a configuram e que corporizam a diversidade derealidades que taisvivencia) 
possibilitam. 

4. Sem conclusoes 

As gera96es, que estavam anteriormente intrinsecamente enredadas, tem vindo a 
protagonizar circuitos cada vez mais paralelos e precisam agora de gerir os se us cruza
mentos. 0 "geracional" tem-se vindo a impor no m undo pratico quotidiano, com todas as 
excep96es de uma sociedade que mantem mui tos reservat6rios de "vida aldea". Os adultos 
mais novas an dam nuns circuitos, os adultos mais velhos noutros, as crimwas nos equipa
mentos, os jovens na escola e arredores e os idosos nuns "esquemas". 

Nesta reflexividade, que tem sido desenvolvida a prop6sito de um trabalho empfrico 
que esta direccionado para a utilidade social, tem-se entendido as "gera96es" como gmpos 
etarios contempodineos: os mais novas, os adultos e os mais velhos, se dividirmos 
simplisticamente em tres. E sabido que na vida pratica contemporanea estas categorias 
tambem estao divididas (mais ou men os ao meio ): os mais novas em infantis e juvenis, os 
adultos em men os de 40 e mais de 40 e os mais velhos em idosos (entre 65 e 80) e muito 
idosos (com mais de 80). 0 mundo, sobretudo em contexto urbana, esta cada vez mais 
organizado em fun9ao das caracterfsticas e necessidades destes segmentos geracionais. 
Em cada um destes segmentos geram-se uma especie de sub-culturas intra-geracionais, 
tanto mais fortes quanta mais especializadas sao as actividades e mais distanciados os 
circuitos quotidian os de cada segmento. Tambem por aqui se ve a propensao "estrelar" 
( estilha9ada) desta transi9ao de seculos que estamos a viver. De entre estes 3 segmentos, 
este trabalho focaliza-se em dois deles eo que esta no meio, anda sempre subentendido, ou 
seja, ea gera9ao-charneira que resolve os suportes das outras duas gera96es. 

Sem cont:rmiar o que esta explicitado, podemos cmzar com o entendimento histmicista, 
defendido por PhilippeAries, considerando uma gera9ao como a popula9ao relativamente 
homogenea que corresponde aqueles que nascem no espa9o de uma vintena de an os numa 
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dada sociedade. No nosso caso, de que geray5es andamos a tratar? Os mais velhos, se tem 
agora entre 65 e 85, nasceram entre 1915 (os/ as mais resistentes) e 1935. Os mais novos, 
uma vez que focamos na populayao estudantil, que tem agora entre 6 e 18 an os, nasceram 
entre 1980 e 1992. A gerayao-charneira (pais de uns e filhos, ou mesmo ja netos, dos outros) 
ea dos que nasceram entre 1955 e 1970. 

A prop6sito dos idosos, talvez seja pertinente considerar o que sao as caracterfsticas de 
traject6ria de historicidade dessa gerayao, ou seja, ter em conta que estamos a pensar em 
polfticas, medidas, respostas, valencias, suportes para pessoas que vem de um tempo em 
que as mudanyas no mundo ocorriam de gerayao para gerayao, isto e, em que ha via 
coincidencias entre o 1itmo das mudanyas eo ritmo das famflias, o que ja nao acontece na 
sua velhice, cuja conceptualizayao tem vindo a ser sucessivamente alterada. Estamos a 
referir-nos, por exemplo, aqueles que nasceram na Parede em 1925, andaram na escola na 
primeira fase do Estado Novo, por volta de 1946/47 constitufram a sua famflia nuclear, 
foram protagonistas do ordenamento da Costa do Sol, sao os pais e maes do ultimo segmen
to geracional que fez a guerra colonial e dos que eram adolescentes no 25 deAbril, fase em 
que ja tinham as suas vidas estruturadas, nos ultimos 25 <m os assistiram e participaram aos 
multiplos acontecimentos e reordenamentos do "social" e agora tem a velhice no labirinto 
metropolitano. 

Por seu tumo, a populayao estudantil actual ja nasceu no labiiinto, nu m tempo geracional 
de progressiva perda de importancia da farru1ia como vefculo de transmissao e de educa
yao. Um tempo em que se concentraram e intensificaram as dinamicas intra-geracionais e 
em que se multiplicaram os agentes e agencias de socializayao. Um tempo em que as 
mudanyas deixaram de ser geracionais familiares para passarem a ser geracionais etarias, 
ou seja, em que as subculturas dos contemporaneos se alteram nos seus denominadores 
comuns em perfodos com menos de 10 an os (entre os que an dam ao mesmo tempo no 
infantario e depois na primaria). 

Estes ultimos, ao mesmo tempo que se integram nestes processos e "meandros" de 
socializayao secundaria e, nomeadamente, continuando a to mar como exemplo o caso de 
Cascais, vao-se afastando dos primeiros, isto e, dos seus av6s e, por hip6tese, dos seus 
bisav6s, ou seja, a medida que as instancias de socializayao institucional se impoem como 
experiencia de vida dos mais novos, os mais velhos parecem perder-Jhes o "rasto", pelo 
men os quotidiano e regular. 
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Notas 

Vcr Ant6nio Barreto e Clara Yaladas Preto, Portuga/1960//995: lndicadores Sociais, Instituto de Ciencias Sociais, 
1996 
Segundo v<irios cstudos, as crian~as portuguesas veem em media cerea de 30 horas semanais. 
Alguns aut ores consideram que, no caso da vclhice dependentc se verifica uma cxclusi\o do sistcma de trocas sociais 
e se trata de tun grupo cm situa~iio de "novo risco social" (Attias-Donfut, 1992, citado por Martin, 1995 e por Gil, 
1999). Refira-se que cstc novo tisco social integm-se no que Giddens, em termos de conceptualiza.yao global designa 
por "Sociedade de risco" (In Modemidade e ldentidade Pessoal, 1994). 
E 1'C!ira-se que, no Concelho de Cascais se en contra em crcscimento a taxa de actividade feminina ( +5,8% na @ima 
decada), situando-sc acima da media da AML em 91 (respectivamente 42,4% e 40,5%, como se veritica no Quadro 
N." I 0, in Diagnoslico Social do Concelho de Cascais, CEIN ISSS, 1998, p. 14. 
0 Apoio Domiciliario i: uma valencia que pode ser solicitada por utentes que se encontrem em situa~6es tais como: 
dcpcndentes com dificuldade em realizar actividades da vida diaria; individuos em situa~iio de p6s alta hospitalar 
( como situat;6es p6s-operat6rias, de ortopedia e amputat;6es, p. e.); casos em que e previsivel um agravamento da 
dependencia; casos de Acidentes Vasculares Cerebmis; casos de insuficiencias cardiacas e/ou respirat6rias c casos de 
doent;as cm fasc tenninal. 
As taxas de cobertura apuradas em cruzamento com os dados de popula~ao do !NE, dos equipamentos sem fins 
lucrativos para a popular;iio idosa, por fi·eguesias (dados de 1997/98) era m as seguintcs: Alcabideche-13,6%; Cascais 
- 5,7%; Estoril - 6,3%; Paredc- 9,4%; Carcavelos- 7,6% e S. Domingos de Rana- 18%. 
lmportaria agora perceber o contingente populacional abrangido por estes equipamcntos privados eo m fins lucrati-
vos, pois seria possivel pcrceber se a rede privada e ptiblica, em conjunto, efectuam uma cobettura satisfat6ria ou 
deficitaria e em que cond i~6es. 

De acordo eo m os dados avmwados pelo Eurostat, em 1960 o ntm1ero de 6bitos eo m men os de 1 a no por cada I 000 
nados-vivos, cifi'ou-se cm34,5%o no COl~ unto dos quinze paises da UE, sendo que os paises com valorcs mais eleva-
dos, a seguir a Pmtugal, era m Italia ( com 43,9%o), Espanha ( com43,7%o) e Grecia (eo m 40, I %o). 

9 Ver Calot e Sardon ( 1999) 
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No inicio dos anos noventa, os valores da esperant;:a de vida aos 65 anos obse1vados em Portugal foram de 14 anos, 
no ea so dos homens, e de 17 a nos, no caso das mu I heres e, na UE, os valores maximos obse1vados fora m, no caso dos 
homens, de 16 a nos (Grecia e Fran~a) e de 20 anos, no caso das mu! heres (Fran~a). 
Vcr Valente Rosa ( 1996.b:206-21 0). 
cf. Eurostat ( 1 998), Statistiques demographiques. 
das I ."s jomadas do F6mm Social, Lisboa, Montepio Geral, Maio, 1996 
Considerat;:6es retiradas da Comunica9iio "Popula~iio e Envelhecimento" aprescntada pc la autora nas I ."s Jornadas 
do Forum Social ( Maio de 1996), que decotTeu em Lisboa-Montepio Geral. 
dad os retirados do XJUO Recenseamento geral da Popula~iio, !NE, Lis boa. 
idem nota (14) 
idem nota (14) 
idem nota (14) 
vel. Games ( 1998: 162-165) 
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