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Objectivos  

1. Analisar os papeis da pessoa idosa do ponto de vista 

geral 

 

2. Examinar os novos trabalhadores seniores na segunda 

década do seculo XXI (estudo de caso) 
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Cultura Inca _ Estudos de Simone de BEAUVOIR 1 

 

► Os incas tinham uma cultura que os tornou num povo notável. O aspecto 

mais destacado desta civilização era o do seu aproveitamento integral, onde a 

idade era um factor de inclusão ou exclusão de determinadas classes, mas 

onde a idade não suprimia a obrigação de trabalhar. 

 

►  Beauvoir descrevia como “depois do 50 anos, os homens incas ficavam 

isentos do serviço militar obrigatório e de todas as tarefas penosas. Deviam, 

contudo, trabalhar na casa do chefe e nos campos. Conservavam a autoridade 

no seio da família. As mulheres incas de mais de 50 anos teciam vestimentas 

para a comunidade; punham-se a serviço de mulheres ricas na qualidade de 

amas, cozinheiras etc.  
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► Dos 80 anos em diante, já surdos, a única coisa que sabiam fazer era 

comer e dormir. Mesmo assim eram úteis: fabricavam cordas e tapetes, 

guardavam as casas, criavam coelhos e patos, juntavam folhas e palha.  

 

► As mulheres teciam e fiavam, guardavam as casas, ajudavam a criar as 

crianças e continuavam a servir as ricas, vigiavam as servas jovens. Nada lhes 

faltava, quando possuíam campos; caso contrário recebiam esmolas.  

 

► O mesmo ocorria com os homens; devam-lhes comida e vestimenta, 

guardavam-lhes as cabras, tratavam deles quando adoeciam. De um modo 

geral, os homens de idade eram temidos, venerados e obedecidos. Podiam 

aconselhar, ensinar, dar bons exemplos, pregar o bem, ajudar no serviço do 

culto. Serviam de guardas para as moças. Tinham o direito de vergastar os 

meninos e as meninas que não se mostrassem dóceis” (pp. 84).  



Noção de Envelhecimento Produtivo 

O aumento do envelhecimento populacional implica uma nova orientação, em 

termos de perspectiva, acerca do papel desempenhado pelos idosos na 

sociedade actual. 

 

Envelhecimento produtivo: surge ao longo das últimas duas décadas, 

baseando-se na insatisfação sentida por académicos, políticos e cidadãos, 

com a imagem pejorativa atribuída aos idosos (Caro, Bass &Chen, 1993). 

 

O envelhecimento produtivo sugere que um sénior se envolva em actividades 

de realização, significativas, pessoalmente satisfatórias e com um impacto 

positivo nas suas próprias vidas e nas dos outros (Kaye, Butter & Webster, 

2003). 

 



Âmbito Tópico Estudos (e.g.) 

Meio familiar 

Transferência de tempo Cardia e Ng (2003)  

Transferência de dinheiro  Fan (2001) 

Função educativa dos netos 

Bromer e Henly (2004) 

Chouchena e Soulé (2003) 

Edwards (1998) 

Rozario et al (2004) 

Poehlman (2003) 

Promoção 

social 

Programas de voluntariado sénior 
Chambré (1993) 

Bullock e Osborne (1999) 

Programas Inter-generacionais 
Dorfman et al (2004b) 

Weinreich (2004) 

Trabalho Sénior 
Trabalho no meio rural Dorfman et al (2004a) 

Trabalho na área dos Serviços Yeatts, Folts, e Knapp (2000) 

Meio politico Participação partidos políticos  
Burr, Caro e Moorhead 

(2002) 
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Objectivos  

1. Analisar os papeis da pessoa idosa do ponto de vista 

geral 

 

2. Examinar os novos trabalhadores seniores no sector 

serviços na segunda década do seculo XXI (estudo de 

caso) 



TAXI 

- Sector muito regulado 

- Entrada ao sector comprando uma praza por um valor considerável 

- Ganhos muito variáveis 

- Dependência do sector estado nomeadamente por via do transporte 

de utentes do SNS 

- Sector sobrelotado e de alto valor (e não previsível)    



UBER 

- Sector sem regulação nacional 

- Entrada ao UBER.COM com uma inscrição on-line 

- Ganhos muito variáveis 

- Serviços entre Privados utilizando redes sociais por meio duma APP 

de smartphones 

- Valores previsíveis e antes de utilização se pode verificar o perfil do 

motorista (serviço mais barato na maioria das situações) 

- Em Portugal tem uma parceria com a TAP  



Sectores de actividade obsoletos  

► O trabalhador sénior fica obsoleto? Não é uma pregunta adequada 

 

►  O trabalhador esta a trabalhar num sector obsoleto? Sim 

 

Sectores Obsoletos (hipóteses) 

• Táxi 

• Mcdonalds 

• Call Centers 

• Ensino superior () 

• Jornalismo em  papel e editoras de livros em papel 

•   

 

 

 

 



A productividade da pessoa idosa 1 

► O conceito de “aproveitamento integral” que utiliza Beauvoir é semelhante 

ao conceito de “envelhecimento produtivo”. A ideia que todos os membros da 

sociedade devem contribuir de forma activa para o bem-estar do colectivo, 

sem sacrificar ou marginalizar alguns dos membros.  

 

► Dependemos do contributo das pessoas idosas em grandes facetas da 

nossa vida colectiva, nomeadamente no cuidado dos netos e no trabalho no 

mundo rural.  

 

► Contudo, consideramos que este contributo é desvalorizado, porque, de 

alguma forma, o status social está ligado fundamentalmente ao trabalho 

laboral, sobretudo aquele associado com novas tecnologias e serviços de 

informação, onde os idosos têm mais dificuldades de incorporação. 
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► A nossa sociedade deveria criar as oportunidades de escolha livre para que 

as pessoas possam utilizar o tempo da terceira idade da forma mais 

satisfatória possível.  

 

► A grande diferença ideológica é até que ponto o envelhecimento produtivo 

deve ser encorajado através de medidas de carácter politico e social, ou se o 

envelhecimento produtivo deve ser perspectivado como um mecanismo 

positivo a partir do ponto de vista social e negativo desde o ponto de vista do 

individuo. 
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