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Os Centros de Dia como promotores do Envelhecimento Ativo  Resumo  Devido às alterações demográficas verificadas nas últimas décadas assiste-se a um envelhecimento quer no topo quer na base da pirâmide etária, surgindo assim a necessidade de respostas sociais.  Em pleno século XXI, o envelhecimento da população portuguesa é uma realidade cada vez mais acentuada, que tem vindo a ser alvo de atenção na nossa sociedade. É precisamente esta amplificação do envelhecimento que tem vindo a desafiar não apenas governos, mas também famílias e profissionais, a encontrar ofertas que proporcionem condições de vida dignas e com qualidade, aos seus idosos. Assim, perante o envelhecimento da população, torna-se premente que as sociedades criem condições que permitam um envelhecimento saudável e com qualidade de vida aos idosos que, por diversos fatores, passam grande parte do dia entregues aos cuidados de uma instituição que não a sua família. A integração dos idosos nos centros de dia tornou-se uma alternativa à institucionalização, permitindo esta que o idoso possa continuar a habitar a sua casa, a manter o seu relacionamento com pessoas significativas, criando-se assim condições para a sua participação na vida da comunidade em que está inserido. Neste trabalho teve-se em conta o centro de dia como resposta social. Os centros de dia mais não são que estruturas semi-institucionalizadas e que têm como objetivo a prestação de um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.    Palavras-chave: Envelhecimento, Envelhecimento Ativo, Centro de Dia   
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The Day-Care Centres for the Elderly as Promoters of Active Aging.  Abstract  Due to the demographic alterations that have been verified over the past decades we are now facing an aging in both at the bottom and at the top of the age pyramid, making social responses necessary. In the 21st century, the aging of the Portuguese population has been such that it is now a significant concern to our society. It is precisely this growth of aging population that has been challenging not only governments but also families and professionals to find solutions that provide better life standards to their elderly ones. This way, it becomes urgent that societies create conditions that promote healthy aging and better life standards to the elderly who, for several reasons, spend most of the day under the care of an institution which is not their family. The integration of the elderly in the day-care centres has become an alternative to institutionalization, allowing the elderly to continue to live in their own homes and to keep their relationship with their loved ones and also creating conditions for better participation in the community of which they are part. In this work, the day-care centres for the elderly are considered as a social response. The day-care centres for the elderly are semi-institutionalized structures which aim is to provide the elderly with services that contribute to their permanence in the family environment.    Keywords: Aging, Active Aging, Day-Care Centre for the Elderly.   
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  Introdução   O envelhecimento acarreta diversas dificuldades aos idosos e às famílias como o risco de doenças, viuvez, solidão e isolamento.  A solidão e o isolamento a que alguns idosos se deparam e as dificuldades dos familiares em conseguir cuidar destes, fazem com que muitos idosos e as suas famílias procurem a institucionalização parcial.  As nossas sociedades “grisalhas”, com um número cada vez maior de pessoas idosas e cada vez menor de pessoas jovens, exigem que as pessoas idosas permaneçam saudáveis e ativas por mais tempo. O preconceito contra as pessoas idosas prevalece de forma bastante flagrante nas nossas sociedades, surgindo diariamente. Assim, este trabalho assume extrema relevância, na medida em que a velhice faz parte da organização social e tem implicações no preenchimento de papéis sociais dos indivíduos. Grande parte da população portuguesa é idosa e depara-se com diversos problemas sociais.   Neste sentido, a escolha desta temática sustenta-se em motivações que resultaram de vivências familiares e comunitárias, que precocemente me despertaram o interesse por esta população, sempre com o intuito de a valorizar.  O envelhecimento ativo pode ser um instrumento valorizado pelas instituições destinadas a idosos. 
Neste domínio, pretendo dar resposta á seguinte questão “De que forma o Centro de Dia da Fundação Bomfim contribui para o Envelhecimento Ativo?” O presente trabalho divide-se em duas partes: enquadramento teórico e estudo empírico.  A primeira parte composta por dois capítulos procura explorar os conceitos teóricos assim como as teorias associadas à problemática em estudo.  A segunda parte apresenta igualmente dois capítulos onde se define e delimita o presente trabalho de investigação, apresenta-se a metodologia adotada, aclara-se os resultados e conclusões do estudo e faz-se uma discussão dos mesmos. Assim este trabalho de projeto divide-se em quatro capítulos, destinando-se o primeiro a uma 



2 
contextualização do Envelhecimento Ativo.  Dedico o segundo capítulo às IPSS de uma forma geral e mais em pormenor aos Centros de Dia. Finalizo este capítulo com as teorias que ajudam na compreensão do envelhecimento.  No terceiro capítulo são apresentadas e justificadas as escolhas metodológicas, bem como são apresentados os objetivos do estudo.  Por último no quarto capítulo apresento os resultados finais devidamente dissecados, procurando discutir os dados.  Para finalizar apresento algumas considerações finais, que procuram responder aos objetivos do estudo e às respetivas hipóteses teóricas.     
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  1. O envelhecimento ativo   1.1. Introdução   A pirâmide etária de Portugal evidência a forte queda de fecundidade e o significativo aumento da esperança média de vida. Estes índices devem-se ao facto da qualidade de vida ter melhorado nos últimos anos. Os fatores de quebra da natalidade são assim bastante difíceis de recuperar. Assim, é de salientar dois fatores divergentes: um que diz respeito à diminuição da população jovem e outro que diz respeito ao aumento da população envelhecida.  Ao longo de várias gerações foram vários os triunfos alcançados pela humanidade. O envelhecimento da população é um dos maiores triunfos alcançados pela humanidade, mas é também um dos seus maiores desafios futuros.  Ao longo do século XXI, o envelhecimento global causará inúmeras implicações sociais e económicas em todo o mundo. Contundo, os idosos, são geralmente, ignorados como recurso quando, na verdade constituem um recurso importante para a estrutura das nossas sociedades. Desta forma, todo o ciclo vital deverá ser acompanhado de oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança OMS (como citado em Rocha, 2013, p.12)   Nesta lógica sentiu-se necessidade de se criar dispositivos e condições para a 3ª Idade e é neste sentido que tanto a Organização Mundial de Saúde (OMS), como outras organizações e outros autores defendem e definem o envelhecimento ativo, pois uma vez que vamos viver até mais tarde, é bom que se invista, ao longo da vida para minimizar certos impactos negativos da maior longevidade Fernandes & Botelho (como citado em Pires, 2013, p.18). A Organização Mundial de Saúde define Envelhecimento Ativo como o processo de otimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, para melhorar a qualidade de vida das pessoas que envelhecem (Organização Mundial de Saúde como citado em Paul & Ribeiro, 2012, p. 2). 
O objetivo do envelhecimento ativo consiste em “aumentar a qualidade de vida para todas as pessoas que estão a envelhecer, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que 
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requerem cuidados OMS (como citado em Pina, 2013, p.28). Ativo para a OMS, reporta-se à participação contínua nas questões sociais, económicas, culturais, espirituais e civis e não apenas a aptidão de o individuo estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. O idoso tem que continuar a participar na sociedade, de forma útil Cramês (2012). É um facto que a tendência demográfica orienta-se para o envelhecimento da população em geral. A velhice constitui um período de grandes mudanças, em vários planos da pessoa com o mundo.  Logo, estas mudanças exigem ao idoso um esforço de adaptação às novas condições de vida e, para apoiar nesta tarefa, torna-se urgente e necessário educar a pessoa para um envelhecimento ativo, associado à redução da probabilidade de doenças, a uma manutenção de um elevado nível funcional nos planos cognitivo e físico e por fim, a um bem-estar social, as três principais áreas do envelhecimento (biológica, intelectual e emocional).  O envelhecimento ativo permite que as pessoas se mantenham ativas e participativas em sociedade tendo-se em conta as suas motivações e capacidades.    Nesta lógica de envelhecimento ativo, os direitos dos idosos ganham grande destaque, deixando de se ver o idoso numa perspetiva voltada para as necessidades ou como um sujeito passivo em sociedade, para vê-lo como um sujeito ativo que participa nas mais variadas questões sociais, culturais, económicas e civis.  Para tal, devem ser fomentados os mais diversos programas e projetos de envelhecimento 
ativo que possam promover não só a saúde mas também as relações sociais do idoso: “a promoção do envelhecimento ativo deve ir de encontro à promoção de redes de suporte social para ajudar os idosos a participarem ativamente na sociedade a que pertencem” Almeida (como citado em Monteiro, 2011, p.20). O grande objetivo do envelhecimento ativo baseia-se então em permitir aos idosos uma vida o mais saudável possível e em aumentar a qualidade de vida destes. Segundo Jacob (2008) o envelhecimento ativo abarca três áreas de intervenção: biológica, intelectual, e emocional.  Como afirmou o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan “A expansão do envelhecer não é um problema. É sim uma das maiores conquistas da humanidade. O que é necessário é traçarem-se políticas ajustadas para envelhecer autónomo, ativo e plenamente integrado. A não se efetuarem reformas radicais, teremos uma bomba relógio a explodir em qualquer altura UNESCO (como citado em Pires, 2013, p. 19).  Ao nível biológico, sabe-se que à medida que se envelhece começam a surgir alterações 
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físicas e biológicas no individuo, sendo necessário assim adotar hábitos de vida saudáveis no 
sentido de “agir atempadamente a possíveis desequilíbrios orgânicos” (Jacob, 2008, p.35). Ao nível intelectual, torna-se fundamental que o idoso estimule as suas capacidades ao nível cognitivo, desde a atenção à memória e até o raciocínio. Por último ao nível emocional, é importante que o idoso esteja sempre motivado: “não há dúvidas que se não estivermos motivados não vamos agir em conformidade com os comportamentos que sabemos que devemos adotar para mantermos 
uma boa saúde física e mental” (Idem). Os desafios do envelhecimento ativo em Portugal são reforçados pela perceção social do idoso constituir um fardo para a sociedade. A apoteose da juventude, o desinteresse pela experiência e sabedoria dos idosos e sobretudo, da comunicação social constituem forças influentes, que bloqueiam as mudanças ao nível cultural e politico, necessárias para o reforço de uma sociedade coesa, justa e solidária.  Recusar os contributos dos muito idosos, a todos os níveis, constitui um erro crucial e de custo social, económico e financeiro elevado, num período de crise e num contexto europeu muito difícil, senão imprevisível.  O grande repto das sociedades atuais consiste em encontrar formas que possibilitem o aproveitamento do potencial desta faixa etária, em áreas que correspondam às suas expetativas e interesses devendo para tal o contexto social oferecer oportunidades significativas, encontrando respostas para que os idosos continuem a ser parte integrante da comunidade (Pina. 2013, p.29).  1.2. Fatores que condicionam o envelhecimento ativo  O envelhecimento ativo depende de vários determinantes que envolvem os indivíduos, as famílias e as nações que segundo a OMS (como citado em Azevedo,2015 p. 29) são determinantes:   Transversais De acordo com a OMS (como citado em Esgueira, 2013,p.25) a cultura influência o modo como os indivíduos as populações envelhecem, pois esta influência todos os determinantes englobados no Envelhecimento Ativo, uma vez que se destaca como um determinantes transversal ao logo de toda a vida. As tradições bem como os valores culturais ilustram a maneira como a sociedade vê o 
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processo de envelhecimento e os idosos.  A cultura das pessoas influência o processo de envelhecimento pois pessoas a viver em meios rurais ou urbanos, europeus, asiáticos ou africanos, envelhecem igualmente, mas as suas vivências e estratégias são diferentes tal como os seus recursos Paul &Ribeiro (como citado em Pereira, 2015, p.25). Há sociedades em que o papel e o status da mulher é inferior, contribuindo para um menor acesso à educação, saúde e alimentos o que se vai repercutir no processo de envelhecimento. Por outro lado o homem além das lesões incapacitantes, também apresenta mais comportamentos de risco (Azevedo, 2015, p.30).   Relacionados com aspetos pessoais Os determinantes pessoais de Envelhecimento Ativo encontram-se divididos entre a biologia e a genética os fatores psicológicos OMS (como citado em Esgueira, 2013, p. 28).  No que concerne à biologia e a genética é de salientar que os genes poderão ser os causadores de várias doenças. Relativamente aos fatores psicológicos, a capacidade cognitiva e a inteligência são determinantes de longevidade e Envelhecimento Ativo (Esgueira, 2013, p. 28).   A história pessoal pode determinar quais as competências que temos mais desenvolvidas, sendo estas as que mais praticamos ao longo da vida.  Um estilo de vida estimulante do ponto de vista cognitivo poderá ter um impacto positivo na cognição durante o envelhecimento; de igual modo, um estilo de vida fisicamente ativo que inclua não só exercício físico, mas também o envolvimento noutro tipo de atividades sócio recreativas permitem manter a mente ativa e estimulada, associando-se a um melhor funcionamento cognitivo e a bem-estar físico e psicológico (Paúl & Ribeiro, 2011 p. 79).  Comportamentais Os fatores comportamentais estão associados aos estilos de vida saudáveis e ao cuidar da saúde como bem essencial ao longo de todo o ciclo de vida. Compreendem: o consumo de tabaco; a atividade física; a alimentação saudável; a saúde oral; o álcool e a gestão do regime medicamentoso.  Estes determinantes são cruciais para o envelhecimento ativo, pois a adoção de estilos de vida saudáveis e a participação ativa dos indivíduos nos seus próprios cuidados são muito importantes em todas as fases do ciclo vital OMS (como citado em Azevedo, 2015, p.32).      
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Relacionados com os serviços sociais e de saúde; Os serviços sociais e de saúde desempenham um papel preponderante na promoção do envelhecimento ativo, na medida em que estes devem estar integrados numa perspetiva holística que contemple a saúde ao longo das diversas fazes da vida. Neste sentido é importante a promoção da saúde, a prevenção de doenças e o acesso equitativo tanto a cuidados primários de saúde, como cuidados curativos e de longa duração (formais ou informais) OMS (como citado em Veloso, 2015 p. 20).  Relacionados com o ambiente físico O ambiente físico encontra-se relacionado com as condições que a sociedade proporciona aos idosos e, que podem influenciar a sua dependência ou independência. Neste sentido, como as pessoas idosas tem tendência a ser mais frágeis e a viverem sós, é importante oferecer condições de segurança contra roubos, violência e barreiras arquitetónicas, tanto na sua habitação como na zona onde estão inseridas. Também se torna imperativo o aceso a transportes públicos, a proximidade com os membros da família, serviços que podem significar a diferença entre a interação social positiva e isolamento OMS (como citado em Veloso, 2015, p.20).  Em conformidade com Cavanaugh (como citado em Catanho, 2011, p.69) as pessoas não vivem num vácuo; elas vivem em ambientes que influenciam o processo cognitivo e comportamental.    Relacionados com o social Com a reforma assiste-se à finalização de uma atividade profissional e, consequentemente, de uma fonte de estimulação. Além disso, é muito comum a diminuição do contacto com os colegas de trabalho, resultando numa redução da rede social e, consequentemente, do relacionamento interpessoal. Estes fatores aliados podem convergir para uma diminuição da participação em atividades, e assim a pessoa vai reduzindo a sua atividade mental. No entanto, a reforma pode ser encarada como uma oportunidade para a realização de outras atividades e para o investimento em relações sociais que outrora foram secundarizadas pelo tempo dedicado ao trabalho (Paúl & Ribeiro, 2011 p. 80).  Económicos Relativamente aos determinantes Económicos são três aspetos predominantes no 
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Envelhecimento Ativo: o Trabalho, o Rendimento Salarial e a proteção Social OMS (como citado em Esgueira, 2013. P. 29). No que concerne ao Trabalho pode mencionar-se a necessidade de auxílio na prestação produtiva e ativa dos idosos no trabalho formal e informal e as ocupações voluntárias, têm vindo a ser reconhecidas por todo o mundo.  No que diz respeito à Proteção Social pode constatar-se que aquando do desenvolvimento das sociedades, os países estão mais responsáveis no desenvolvimento de estratégias e estruturas que facultem proteção social aos idosos que, se encontrem vulneráveis e sozinhos. Já no Rendimento Salarial as estratégias de Envelhecimento Ativo cruzam-se com projetos amplos que têm como objetivo reduzir a pobreza. A grande maioria dos idosos, nomeadamente mulheres, vive sozinha sem rendimentos suficientes. Este facto poderá diminuir o acesso a cuidados de saúde, a alimentação e a uma residência adequada. Os mais vulneráveis a esta situação são idosas e idosos que não possuem pensão, não possuem poupanças, ou que fazem farte de famílias com baixos rendimentos salariais (Idem).      1.3. O envelhecimento individual  A chegada da velhice, que é tida como a etapa final do desenvolvimento humano, pode ser 
vista como uma grande conquista para o homem. “O conceito de envelhecimento é multidimensional, multifatorial, e extraordinariamente complexo.  Segundo Zirmerman (2000) envelhecer pressupõe alterações físicas, psicológicas, e sociais do indivíduo. Schroots et al (como citado em Fonseca, 2012) referem que existe uma componente biológica (senescência) em que se manifesta uma crescente vulnerabilidade, daí resultando uma maior probabilidade de morrer.  Uma componente psicológica, que se define pela capacidade de autorregulação dos 
indivíduos face ao processo de senescência ou à componente biológica” (Fernandes, 2012, p.28). Entender o processo de envelhecimento é compreender de forma holística os aspetos individuais e coletivos da vida e, por sua vez, uma consciencialização de que as pessoas não envelhecem todas da mesma maneira.  O envelhecimento social é um processo frequentemente lento, que leva à progressiva perda de contactos sociais gratificantes. É um processo que se inicia em algum momento da vida de qualquer ser humano, acentua-se em diferentes ocasiões e através de avanços e recuos, nem 
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sempre muito precisos, pode levar à chamada “morte social”. Quanto ao envelhecimento biológico, este é referido por vários autores como “um processo normal, caraterizado por modificações anatómicas e fisiológicas, produzindo-se entre os 50 e os 
60 anos”. Este também deve ser visto como um processo pessoal, dado que os órgãos não envelhecem todos ao mesmo tempo. Por outro lado, é relativo, uma vez que se manifesta ou produz em função da saúde e da eficiência do individuo. No que respeita ao envelhecimento psicológico, os autores identificam-no, de uma forma geral, como uma deterioração natural das funções cognitivas que, à semelhança dos outros tipos de envelhecimento, não ocorre da mesma forma em todos os indivíduos, mas que varia de indivíduo para indivíduo.  De uma forma geral, o envelhecimento apresenta caraterísticas comuns entre os diferentes indivíduos:  É universal, por ser natural, não depende da vontade do individuo, todo o ser nasce, desenvolve-se, cresce, envelhece e morre. A vida é um constante processo de modificações e a cada fase do seu desenvolvimento ocorrem transformações múltiplas dos seus próprios desafios.    É irreversível, apesar de todos os avanços na medicina em relação às descobertas e tratamentos das doenças, às novidades farmacológicas, o desenvolvimento de técnicas estéticas, etc. Nada impede o inexorável fenómeno nem o faz inverter.  É heterogéneo e individual, em cada espécie há uma velocidade própria para envelhecer, essa rapidez de declínio funcional varia desmedidamente de pessoa para pessoa e numa mesma pessoa de órgão para órgão.  É nocivo, danoso, pois leva a uma perda progressiva das funções e intrínseco, único Moreira (2015).  1.4. A entrada na reforma  O tempo de descanso corresponde à idade da reforma e, geralmente inicia-se aos 65 anos de idade. A reforma surge como uma fronteira, para lá da qual ficam todos os que já não faze parte da esfera produtiva (Gonçalves, 2010, p.43)      A reforma, enquanto transição de vida deverá acompanhar o desenvolvimento e o curso de vida de todos os sujeitos. Como tal, chega à altura da vida em que o sujeito percebe que está na altura de se reformar, de se retirar da sua vida profissional. Isto significa aos olhos do próprio individuo que está a entrar numa das últimas etapas do seu desenvolvimento enquanto ser 



10 
humano, ou seja significa para muitos que se está a envelhecer (Silva, Patrícia, 2009, p.12). 

A “entrada na reforma” anuncia a desmarcação final daquela que vulgarmente se designa 

por “vida ativa”. Ansiada por muitos, por constituir uma oportunidade de libertação da pressão, da responsabilidade, da escassez de tempo e de muitos outros constrangimentos que habitualmente são atribuídos ao exercício profissional, mas temida por outros, que fizeram da sua atividade laboral fonte de prazer, investimentos pessoal e/ou reconhecimento social; o sucesso do confronto com este acontecimento depende de inúmeros fatores e poderá repercutir-se em diferentes dimensões da vida dos indivíduos (Loureiro, Helena, 2011, p.72).  É sabido, porém, que o limite de idade não constitui condição necessária para a aposentação. A área profissional de exercício, o número de anos de trabalho, o estado de saúde, a rescisão do contrato laboral, os fatores de índole pessoal, poderão estar igualmente na base da prematuridade cronológica do assumir deste estatuto.  A decisão de permanecer ou de aposentação é na grande maioria das vezes uma decisão pessoal, fortemente marcada por algumas variáveis, tão genéricas como as de carater sociodemográfico (Loureiro, Helena, 2011, p.74).  
Em termos gerais, a reforma é vista como um processo de grande “complexidade, no qual a pessoa abandona a sua ocupação a tempo inteiro numa ocupação” Cavanaugh (como citado em Silva, 2009, p.17), ou seja, este processo engloba assim, a separação entre o individuo e o papel de trabalhador, envolvendo por acréscimo o papel de reformado.  A reforma pode ainda ser considerada, numa vertente mais ampla como a “condição na qual 

os indivíduos param de trabalhar num trabalho regular” Parnes & Nestl (como citado em Manster, citado em Silva, 2009, p.17). Ekerdt (como citado em Silva, 2009, p.17) diz que para uma pessoa ser considerada reformada tem de obedecer a três condições: ter uma participação reduzida no mercado de trabalho; beneficiar de uma pensão de reforma; e autoidentificar-se como reformada. Contudo, a reforma deve ser entendida principalmente como um estado psicossocial Jeffrey & Ekstrand (como citado em Silva, 2009, p.17), que em algumas situações pode representar perdas monumentais no sujeito, uma vez que o fim da atividade profissional significa para muitos o fim de um período longo de vida, marcado por hábitos e prioridades e levando à perda de identidade, o estatuto e mesmo até o sentido da vida, e noutras pode constituir uma época de liberdade, e pode oferecer novas oportunidades para o sujeito desenvolver novas oportunidades, ou até novas relações Erlanger (como citado em Silva, 2009, p.17).  
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O processo de entrada na reforma, enquanto percecionado pelo sujeito como voluntária ou involuntária surge como um dos maiores preditores do ajustamento à vida após a reforma Swan & Carmelli (como citado em Silva, 2009, p.17). De facto, a entrada na reforma pode-se assumir como um acontecimento normativo, ou pode-se tornar um acontecimento não-normativo ou não-antecipado, levando a que o individuo se reforme de forma involuntária ou não intencional (Silva, Patrícia, 2009, p.17).  
Com a entrada na reforma “os papéis, as relações e as rotinas diárias mudam” Kim & Moem (como citado em Silva, 2009, p.19).  A instituição e generalização dos sistemas de reforma vieram alterar grandemente a imagem da velhice. Se anteriormente esta etapa de vida não existia enquanto categoria social autónoma, com a designação de uma idade a partir da qual se é reformado, a velhice deixa de significar 

incapacidade para trabalhar, para passar a ser uma “inatividade pensionada” Veloso (como citado em Gonçalves, 2010, p.43). Sem dúvida que a passagem à reforma constitui, atualmente, um marco de grande 
importância. Segundo Simões (como citado em Gonçalves, 2010, p. 45), “a aposentação é uma das transições mais importantes da vida dos indivíduos, comparável mesmo à entrada na profissão, não só pelo que representa em termos de duração, como ainda pelos desafios e 
oportunidades de desenvolvimento que lhes oferece”. Na verdade, existem também aspetos positivos com a entrada na reforma, como o aumento do tempo de lazer e a maior disponibilidade para se fazer aquilo de que se gosta. O acentuar de uma perspetiva mais negativa ou mais positiva depende do próprio idoso, do contexto em que vive e de ter ou não preparado este momento tão importante. (Gonçalves, 2010, p.45).       1.5. O lazer na terceira idade  

O fator “tempo” está sempre presente no nosso dia-a-dia, em qualquer situação, e na 
realização das atividades de lazer não é exceção: “o tempo é condição para poder realizar atividade de ócio” Fernandes (como citado em Monteiro, 2011, p. 26).  O tempo está assim integrado nos tempos livres que se podem caraterizar por serem momento de ócio, diversão ou mesmo de desenvolvimento pessoal, onde aqui muitas vezes se desenvolvem competências e talentos que não tinham sido explorados até ao momento pelo individuo.  
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O tempo livre é ainda um momento de libertação, relaxamento e de recuperação de energias, 

necessários para se estabelecer equilíbrios desaparecidos anteriormente, pois “é uma situação onde não há obrigação de realizar uma determinada tarefa/trabalho” (Idem). O tempo livre e o tempo de lazer aparecem cada vez mais como tempos de consumo definidores de distinção e de um valor de classe Debord (como citado em Oliveira, 2013, p. 16).  Para Dumazedier (como citado em Oliveira, 2013, p.16), o lazer é um “conjunto de ocupações a que o individuo se pode entregar de livre vontade, quer seja para repousar, quer seja para se diverti, se recrear e se entreter; quer para aumentar a sua informação ou formação desinteressada, a sua participação social ou voluntária, uma vez liberto das suas obrigações 
profissionais, familiares e sociais”. 

Para Salgado (como citado em Oliveira, 2013, p.16), “a consciência do lazer é fruto das sociedades pós-industriais, que redimensionou as práticas de lazer, não só multiplicando as opções como dando, ao espirito dos indivíduos, a necessidade de usufruírem de períodos de tempo 
livre, nos quais se entreguem a esta ou aquela prática, segundo os seus próprios interesses”.  Loureiro (como citado em Oliveira, 2013, p. 17) apresenta uma proposta de lazer como 
“atividade capaz de abrir novos caminhos para os idosos, impedir a rotura entre as idades e a 

velhice…um lazer comprometido com a pessoa e não com a atividade”.  Melo & Júnior (como citado em Figueiredo, 2014, p. 37) definem as atividades de lazer como atividades culturais no sentido mais amplo, englobando interesses humanos nas suas diversas linguagens e manifestações. Os autores referem que estas atividades são realizadas tendo em vista o prazer, embora este não deva ser compreendido como exclusividade de tais atividades.  As práticas tradicionais de lazer são caraterizadas pela frequência de círculos de amigos, cafés, tabernas e os jogos eram frequentes. Além do nível de desenvolvimento, a importância das práticas tradicionais é ainda visível, pois a população idosa dispõe de fracos recursos económicos e de pouco poder de compra para usufruir de equipamentos de lazer mais sofisticados.   O espaço de ócio para além de espaço cultural, é um espaço social onde se articulam relações específicas entre seres, grupos, meios, classes Dumazedier (como citado em Oliveira 2013, p. 18).   Desta forma, o lazer é aquele que produzido, segundo os interesses do individuo, resulta de repouso, diversão, crescimento do relacionamento social, é realizado no seu tempo livre descomprometido de outros compromissos Marcelino (como citado em Oliveira, 2013, p. 18).  A prática e o desenvolvimento de atividades de lazer têm-se revelado na vida das pessoas 
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como um fator de crucial importância. O lazer, além de contribuir para um melhor estado de espirito dos cidadãos, pode, no caso dos mais velhos, amenizar os efeitos decorrentes do processo de envelhecimento. Contudo, os idosos parecem não atribuir ao lazer grande importância para as suas vidas e, quando isto não é vivenciado, as causas prendem-se com a falta de condições e/ou oportunidades.  Mas é através de atividades espontâneas e naturais que podemos perceber a relação entre o individuo e o lazer, bem como a influência deste na autorregulação e na melhoria da qualidade de vida.  O lazer não pode ser entendido como um fim lucrativo, como trabalho profissional; não pode ter um fim utilitário, como as obrigações domesticas e, por fim não pode ter um fim ideológico ou religioso, como os deveres políticos e religiosos Rodrigues (como citado em Figueiredo, 2014, p.38). Outra caraterística das atividades de lazer é a forma hedonista, em que as atividades de lazer buscam o prazer pessoal ou a satisfação dos sentidos. Por fim, esta escolha é pessoal, na medida em que o lazer é considerado como uma opção íntima e individual, em que a personalidade de cada um se manifesta de uma forma autónoma.     
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  2. Redes de apoio ao idoso: Os Centros de Dia  2.1. Breve história das instituições particulares de solidariedade em Portugal  Este capítulo tem por finalidade, apresentar de forma breve a evolução das Instituições de Solidariedade Social em Portugal. Em Portugal até aos finais do século XV, altura em que são fundadas as Misericórdias, parte das necessidades da população em matéria de assistência eram colmatadas pela benevolência da comunidade e ordens religiosas. Enquanto algumas iniciativas de ajudas eram de caris local, estando associadas a ordens militares, religiosas, a confrarias de mestres e mercadores ricos, outras nasceram fruto da caridade e devoção de vários reis, rainhas e de mais gente da nobreza e do alto clero (Jacob, 2002, p.8).  É nesta época mais exatamente em 1498, que surgem as santas casas da misericórdia por todo o país, sendo a primeira Irmandade da Misericórdia fundada pela rainha D. Leonor. A fundação desta Irmandade permitiu que fosse possível dar assistência de forma privada de saúde e ação social (Pereira, 2015, p.5).  Na sequência das dificuldades que se viviam em finais do século XVIII, começam a surgir um pouco por todo o país um conjunto de instituições vocacionadas para atuar nos mais diversos contextos.  Estas instituições apareceram sobre a forma de asilos, casas de correção, creches, dispensários, lactários e estabelecimentos para cegos.  Os asilos visavam prestar assistência aos grupos mais desfavorecidos (crianças abandonadas, mendigos, idosos e inválidos).  Após a implantação da Republica, e com a chegada do Estado Novo em 1935, dá-se o início a uma profunda reforma da assistência que atribuiu um estatuto privilegiado às formas de proteção social baseadas em instituições de assistência, visto que no contexto político da época, partilhavam 
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a mesma ideologia com o clero (Pereira, 2015, p.6). São consideradas Instituições Particulares de Solidariedade Social todas as que prossigam, sem fins lucrativos, objetivos da Segurança Social, desde que enquadrados por regulação legal e sujeita a fiscalização do Estado (Hespanha, 2000, p. 132).  As Instituições Particulares de Solidariedade (IPSS) em Portugal são de acordo com o Decreto- lei nº119/83 alterado pela Lei nº 76/2015, entidades jurídicas constituídas sem finalidade lucrativa, por iniciativa privada, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de solidariedade e justiça entre os indivíduos e desde que não sejam administradas pelo Estado ou por um corpo autárquico (segurança social, 2013).  A trajetória das IPSS em Portugal tem sido feita por caminhos muito sinuosos e, apesar da evolução da sociedade, a criação de políticas de apoio, os recursos económicos que estas instituições dispõem são escassos para fazer face às despesas.   Apesar deste constrangimento, é importante perceber que a realidade obriga o estado social a preocupar-se com os elementos mais vulneráveis que o constituem, sendo o envelhecimento uma dessas realidades.  Esta é uma prioridade no século XXI, obrigando à implementação de um conjunto de políticas sociais (Pereira, 2015, p.9).     2.2. Políticas sociais de apoio ao envelhecimento   O presente capítulo pretende abordar as políticas socias, muito em particular as que se destinam a apoiar os idosos e respetivas famílias em Portugal. Política Social é uma expressão que começou a ganhar relevo, nos finais do século XIX, por parte dos dirigentes políticos e mantêm-se até aos dias de hoje com o interesse de proteger e promover o bem-estar social e económico.  Segundo Pinho (como citado em Lima, 2013, p.17) as políticas sociais constituem a essência 
do “WelfareState”. De acordo com Carmo (como citado em Stella, 2013, p. 85), a Política Social é definida como um sistema de políticas publicas que procura promover a coesão social e a condução coletiva para melhores patamares de qualidade de vida.  Associado às dificuldades do Estado em desenvolver instrumentos de intervenção social, começa a registar-se por toda a Europa inclusive em Portugal um acentuado aumento da taxa de 
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envelhecimento, adquirindo maior expressão a partir de 2001. Desde então a questão do envelhecimento tem sido tema de debates e preocupação a nível nacional e internacional, procurando em conjunto, criar medidas políticas de apoio a esta faixa etária, no sentido de promover um envelhecimento ativo (Pereira, 2015, p. 11).       

Uma breve análise sobre as “ políticas de velhice” em Portugal mostra, como refere, 

Quaresma (como citado Lima, 2013, p.17) que “até ao final da década de 60 os problemas da população idosa não foram objeto de uma política social específica, pelo que a proteção social dos indivíduos deste grupo se revela quase inexistente”. Em Portugal, os direitos sociais foram reconhecidos pelo Estado-Providência tardiamente e com uma fraca ação de proteção social.  Em 1971, é criado o serviço de Reabilitação e Proteção aos Diminuídos e Idosos, no âmbito do Instituto da Família e Acão Social, inserido na Direção Geral da Assistência Social, que vinha substituir o Instituto de Assistência aos Inválidos. Esta mudança é importante por criar pela primeira vez um Departamento com afinidades no estudo e na procura de soluções para os problemas da população idosa. Será em 1976, após as mudanças políticas em Portugal, que a nova Constituição consagra o Direito à Segurança Social e que se mantém após a revisão constitucional de 1992. A anterior Assistência Social deu lugar à Acão Social “que enquadra o conjunto de ações desenvolvidas através de serviços e de equipamentos sociais de apoio individual e familiar bem como de 
intervenção comunitária, que também integram o antigo sistema de assistência social”. As políticas sociais da velhice estão enquadradas no Sistema de Segurança Social, constituído para defender a segurança e dignidade da velhice, com concessões de vários tipos de prestações (pensões e complementos), quer pela via do Subsistema Previdencial, do regime contributivo, ou pelo Subsistema de Solidariedade, do regime não contributivo. Porém, este sistema atravessa graves problemas sociais e financeiros, prevendo no seu relatório de sustentabilidade (incluído no Orçamento de Estado), o fim das pensões para 2040. O idoso sem autonomia é rapidamente excluído do trabalho, das funções de aquisição de produção, manutenção e transmissão de conhecimentos. Sendo assim, não será difícil de prever que, nestas circunstâncias, ele tenda ao isolamento e, ao isolar-se, assuma cada vez mais uma situação de dependência. “Com o aumento da população idosa, aumentam as exigências sobre os mesmos serviços de Segurança Social e, na impossibilidade de melhorar as respostas e soluções, surge a tendência de desvalorizar as prestações financeiras o que, face ao elevado custo de vida, tem baixado a média do nível de vida 
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à maioria dos idosos. Neste panorama o ser reformado ou pensionista, atualmente, é sinónimo de 
ser pobre, o que constitui uma identidade negativa da “condição de ser velho”, desvalorizando a categoria social do idoso. O Sistema de Segurança Social perde, assim, a sua credibilidade e acentua maiores desigualdades socioeconómicas perante os idosos. Como exemplo da vulnerabilidade da Segurança Social é o Programa de Apoio Integrado a Idosos, criado em 1994, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas, desenvolvendo ações inovadoras na área social, mas suspenso em 2006, na maioria dos seus projetos e os restantes projetos legíveis (serviço telealarme, passes para a terceira idade e saúde e termalismo) estão condicionados por falta de verbas. O Complemento Solidário para Idosos é outra medida que pressupõe uma prestação monetária para idosos de baixos recursos, mas que se perde no conjunto das suas condições e limitações, tornando-se numa medida quase de exclusão dos que mais precisam” Martins (n.d.).   2.3. A prestação de assistência aos idosos    Ao falarmos da prestação de apoio e de cuidados aos idosos surge de imediato a família. A família é o primeiro e mais importante grupo social que ocupa um lugar fundamental na prestação deste auxílio. Contudo, a família passou e continua a passar por alterações decorrentes de mudanças conjunturais e culturais, o que faz com que diminua o apoio prestado à pessoa idosa por este grupo social. Deixando a família progressivamente de assegurar os cuidados aos idosos, cabe à sociedade (Estado) assumir esse papel e dar resposta às necessidades sentidas por este grupo populacional que tende a ser cada vez mais numeroso (Lima 2013). O sistema público de Segurança Social prevê a atribuição de rendimentos, por mais precários que sejam, para um melhor nível económico da população idosa. Está, também, implementado um sistema de Ação Social, por intermédio de várias organizações, com várias respostas sociais para a terceira idade.  A promoção da participação ativa dos idosos na vida comunitária, incluindo a promoção da atividade física e de oportunidades educacionais; o desenvolvimento de estratégias flexíveis de reforma que permitam aos idosos permanecer a trabalhar até mais tarde, quer a tempo inteiro quer a tempo parcial; a disponibilização de medidas para promover a saúde mental e o bem-estar nos idosos que recebem cuidados (médicos ou sociais), tanto na comunidade, como em contexto institucional; são ideias e apostas, dos governos e da sociedade, que têm sido colocadas em 
prática. Em 1999, foi criado a “Linha do Cidadão Idoso”, uma iniciativa do Provedor da Justiça, 
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divulgando informações sobre: direitos e benefícios acerca da saúde, segurança social, habitação, obrigações familiares, ação social, equipamentos e serviços de lazer de forma a contribuir para uma participação mais ativa dos idosos na vida da sociedade. Nos últimos anos têm surgido alguns projetos educativos para a terceira idade, como as universidades seniores, bastante organizadas por redes (RUTIS – Rede de Universidades da Terceira Idade), com abrangência local em todo o país, incluindo, também, um sistema e-learning, da Universidade Sénior Virtual. Relacionado ainda às novas oportunidades das tecnologias da informação e comunicação, existem sites como: o Projeto Teclar, o TIO (Terceira Idade On-line), a Socialgest, a ADVITA (Associação para o Desenvolvimento de Novas Iniciativas para a Vida), Portal da Saúde, entre outros, que são sites, dedicados ao envelhecimento ativo, com vária informação disponível e que permitem oferecer um novo nível de construção de identidade pessoal e social. Recentemente, foi criada pelo grupo da Rádio Renascença a nova emissão da Rádio Sim, direcionada para os seniores. E muitas outras iniciativas de autarquias locais, instituições particulares de solidariedade social, entre outras entidades, têm sido promovidas para a promoção do envelhecimento ativo, com várias atividades como: palestras de promoção da saúde e prevenção de doenças, ginástica sénior, programas de 
viagens, trabalhos de voluntariado, ateliers, concertos de música, trabalhos lúdicos, cinema, etc.” (Fernandes 2012).  2.4. Redes de apoio ao idoso  No século XXI, tem-se vindo a assistir a um rápido envelhecimento demográfico, a alterações da estrutura etária da população, assim como da própria sociedade. O que traduz vários problemas que constituem um desafio aos indivíduos, às famílias, aos serviços, desde a assistência direta aos indivíduos até á definição de políticas de saúde e proteção social.  Na política social da 3ª idade, em Portugal, a rede social inclui medidas inovadoras, atualizadas, preventivas, promotoras do desenvolvimento humano e redutoras da vulnerabilidade social dos idosos com a criação de instituições de apoio ao idoso. Devido à evolução da sociedade, o papel da família no apoio aos seus elementos mais velhos tem vindo a reduzir-se e a tornar-se mais difícil. A este facto não é alheio, entre outro aspetos, o trabalho feminino fora do lar, a própria exiguidade das habitações e os movimentos migratórios que acabam por separar geograficamente diferentes gerações das famílias.  Como os padrões de família estão em mudança, assiste-se a uma clara fuga das gerações 
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mais jovens das comunidades rurais para as áreas urbana, o que se pode traduzir num afastamento intergeracional que fragiliza as pessoas idosas, deixando-as longe da sua rede familiar de apoio. O ideal seria que o idoso permanecesse, na última etapa da sua vida, junto da família, mas nem todas elas estão, no mínimo, preparadas para o receber ou para com ele ficar.  Nos últimos anos, tem-se vindo a criar iniciativas no que diz respeito a instituições para idosos, de modo a satisfazer as necessidades do idoso e a facilitar o seu progressivo envelhecimento.   2.5. Os Centros de Dia   

O Centro de Dia surge como um recurso ‘intermédio’, que veio colmatar uma dicotomia existente nos serviços de apoio, que, por um lado, se baseavam nos cuidados domiciliários e, por outro lado, nos cuidados residenciais (Arrazola et al., 2003). O conceito de Centro de Dia é bastante complexo pois são diversos os modelos de intervenção apresentados para este tipo de programa (Arrazola, 2003). Cid e Dapía (2007) defende que o Centro de Dia é um recurso social de utilização diurna, alternativo à institucionalização, e revela-se concebido para pessoas idosas que sofram de algum grau de deficiência física ou psíquica. Para Sannino como citado em Arrazola, (2003) as estruturas de apoio diurno, acopladas ou não a outras estruturas de apoio a pessoas idosas, constituem uma alternativa definitiva ou transitória ao internamento. Destaca como principal objetivo, deste programa, a melhoria da qualidade de vida dos seus utilizadores através de um acompanhamento particular e abrangente do indivíduo (Arrazola, 2003). Este modelo de intervenção impede a desintegração do seu contexto familiar, assim como, apoia a família ao nível da prestação de cuidados (Arrazola, 2003). O Centro de Dia, do ponto de vista genérico, pode definir-se como um serviço diurno multidisciplinar dirigido a utilizadores que apresentam um grau problemático sócio-assistencial, configurado como uma estrutura que proporciona assistência continuada durante tempo indefinido e possibilita a vida laboral do resto dos elementos da família (Manchola, 2000).  De um modo geral, atrevemo-nos a definir o Centro de Dia como uma estrutura de serviços comunitários (Conrad, et al., 1993), de funcionamento diurno (Cid e Dapia, 2007) dirigido a idosos. De acordo com Cid e Dapia (2007) este tipo de estrutura caracteriza-se por ser uma alternativa ao internamento do idoso, permitindo, assim, que este se mantenha o máximo de tempo possível integrado no seu contexto. Esta resposta social multidisciplinar (Manchola, 2000) 



21 
é direcionada a pessoas que apresentem incapacidades a nível funcional (Conrad et al., 1993), bem como dificuldades ao nível sócio assistencial (Manchola, 2000). O objetivo básico de um Centro de Dia é o de manter, desenvolver ou melhorar as funções físicas e/ou mentais do idoso, tendo como principais áreas de intervenção a manutenção da saúde, as atividades da vida diária e interação social (Conrad et al., 1991). O Centro de Dia surge como um serviço de acolhimento diurno, de assistência às atividades da vida diária para pessoas idosas com dependência. Os objetivos a alcançar são a recuperação e a manutenção do máximo grau de autonomia do idoso, de acordo com as suas próprias potencialidades e capacidades (Benet, 2003). Este programa procura a satisfação do indivíduo numa dimensão global, tendo em consideração as suas necessidades individuais e familiares, mantendo-o integrado no seu ambiente domiciliar (Benet, 2003).  De um modo geral, os Centros de Dia favorecem condições de vida dignas às pessoas idosas e seus familiares, contribuindo para a manutenção e continuidade do seu modo de vida e maior nível de autonomia (Castiello, 1996).  2.6. Motivos para a frequência do Centro de Dia   A procura de um Centro de Dia pode ser originada por razões familiares, sociais, reabilitação física ou psíquica, solidão etc. Segundo Cerrato (1996), as pessoas recorrem a estas estruturas para permanecerem várias horas durante o dia, por motivos sociais e/ou de saúde. Os Centros de Dia oferecem um espaço de convergência e conjugação entre serviços de cariz social e de saúde, no que respeita à planificação e intervenção nos cuidados, objetivando a saúde e o bem-estar da pessoa idosa (Arrazola et al., 2003). Garcia Huete, citado por Benet, (2002) define a saúde como um estado de bem-estar psicológico e social em equilíbrio com o meio. A perspetiva de promoção da saúde e prevenção do envelhecimento patológico têm como principal objetivo atingir as etapas tardias da vida no melhor estado possível. O Centro de Dia torna-se útil na medida em que fornece resposta a pessoas que, por motivos de saúde, começam a desenvolver problemas de dependência, no sentido de colmatar as necessidades básicas da pessoa idosa não sendo necessário retirá-la do seu ambiente habitual (Benet, 2003). O programa tenta, entre outros serviços, satisfazer as necessidades diárias de alimentação e cuidado nutricional dos idosos de um modo controlado e baseado em critérios 
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científicos. Os principais objetivos assentam na diminuição de hábitos dietéticos não apropriados para a saúde em geral e, individualmente, para cada paciente de acordo com as suas patologias. No âmbito de análise da saúde, pode-se também apontar um outro tipo de intervenção associada aos cuidados de higiene que permite dar a conhecer ao utente e familiares a importância da higiene pessoal, de modo a que seja entendido por todos como um hábito de vida saudável. Neste domínio, as ações a desenvolver prendem-se com o grau de higiene do idoso, hábitos de higiene adquiridos, programação das higienes, cuidados especiais com os pés, higiene do cabelo e da boca (Cortés et al., 1996). Uma outra intervenção prende-se com realização de atividade física controlada que possibilita a melhoria da qualidade de vida do idoso, uma vez que potencia a manutenção, por um maior período de tempo, da sua autonomia e independência (Shephard, citado por Ermida, 2000). A atividade física é um elemento preponderante num Centro de Dia, sendo que o principal objetivo é a manutenção da máxima mobilidade possível do idoso (Alda e Montón, 1996). Os Centros de Dia fornecem o acompanhamento a idosos potenciando a sua continuidade em meio social. Também oferecem um espaço de convívio com atividades lúdicas e formativas, que incluem uma gama de serviços, tanto preventivos como reabilitadores, de enfermagem e de vigilância médica de patologias leves (Silva,2011, p.36).  As pessoas idosas apresentam-se como um grupo bastante heterogéneo e, como tal, com necessidades distintas, procurando nas instituições respostas igualmente diferenciadas e diversificadas. Torna-se por isso necessária, a implementação de uma multiplicidade de intervenções que permitam aos idosos eleger aquela ou aquelas que melhor se adaptam às suas necessidades (Benet, 2003).  2.7. Teorias do envelhecimento    Sendo o envelhecimento um processo complexo e multifacetado, consequentemente, surgiram diversas teorias e modelos que procuram explicar o envelhecimento. Fernández-Ballesteros (2004 citado por Oliveira, 2005) delimita as teorias do envelhecimento em teorias biológicas (genéticas, celulares, cistémicas, entre outras), teorias psicológicas (teorias do desenvolvimento segundo Erikson) e teorias sociológicas (teorias da desvinculação, da subcultura, da modernização e outras).  Deste modo, pode-se dividir o envelhecimento em três teorias, sendo elas as teorias 
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biológicas, psicológicas e sociais do envelhecimento. Esta teoria liga-se ao envelhecimento orgânico, podendo, de forma geral, ser classificada em duas categorias, mais precisamente as de natureza genética e as de natureza estocástica (Fonseca, 2006). No entanto, apesar das teorias divergirem sobre as causas, são concordantes quanto ao resultado, particularmente na perda de funcionalidade progressiva com a idade, no aumento da suscetibilidade e incidência de doenças com consecutivo aumento da probabilidade de morte (Mota, Figueiredo, & Duarte, 2004). Do ponto de vista psicológico e biopsicológico, o envelhecimento é visto como um retrato do envelhecimento cronológico, que diverge de indivíduo para indivíduo, sendo regulado pelo próprio através das decisões e opções que toma, ao longo da sua vida (Rosa, 2012). Neste seguimento, salienta-se aqui a Teoria Psicossocial de Erikson, que pressupõe que o processo de desenvolvimento ocorre ao longo da vida, ao mesmo tempo que afirma que a experiência da vida pessoal no processo de desenvolvimento é crucial, dando-se este desenvolvimento por etapas, existindo no final de cada uma, uma crise que auxilia o indivíduo a preparar a etapa seguinte (Fonseca, 2006). Falar do envelhecimento do ponto de vista social, segundo Rosa (2012) implica distinguir e referi-lo como sendo demográfico e societal, referindo-se o primeiro aos indicadores, números e estatística dos idosos em conexão com os outros segmentos da população, referindo-se o segundo ao envelhecimento demográfico, estando assim relacionado ao papel do idoso na sociedade e às expectativas da sociedade para a entrada na velhice (Rosa, 2012). Por fim, ao articular-se o envelhecimento numa lógica de mercado, ou seja, da passagem para a reforma, o indivíduo deixa de ser um contribuinte ativo, vivenciando vários tipos de perda, sobretudo na saúde, dinheiro, emprego, algumas vezes perda da casa, familiares e amigos (Rosa, 2012). Além destas perdas, perdem também de forma íngreme papéis sociais que dantes tinham, o que faz com que a velhice seja vista como um peso para a sociedade (Rosa, 2012). Realça-se ainda que, a diminuição das relações sociais, também pode explicar-se com base na teoria da desvinculação, teoria da atividade e, teoria da seletividade emocional (Oliveira, 2012, p. 60). Na teoria da desvinculação, considera-se que o indivíduo consoante vai envelhecendo vai destituindo-se ou afastando-se dos papéis sociais que anteriormente desempenhava, envolvendo-se cada vez menos, quer social quer emocionalmente (Oliveira, 2005). Isto ocorre em consequência de a sociedade limitar a oferta de papéis aos idosos, sendo o envelhecimento inevitável para todos os indivíduos. A teoria da atividade realça a importância da atividade para um envelhecimento saudável, influenciando as políticas sociais que potenciam a atividade na velhice, mais precisamente o Envelhecimento Ativo (Dias, 2005). É indispensável que o envelhecimento, acima de tudo, seja um prolongamento da 
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idade ativa do sujeito, embora que condicionada por exemplo, por problemas de saúde. Portanto, independentemente da perspetiva teórica adotada, a realidade é que o envelhecimento é universal e remete-nos para um conjunto de mudanças físicas, cognitivas e psicossociais, sendo por isso crucial manter a interação social de modo a manter as habilidades cognitivas, evitar situações de depressão e isolamento. Carvalho (2013) destaca quatro modelos de envelhecimento, sendo eles o modelo do envelhecimento saudável, bem-sucedido, produtivo e por último, do Envelhecimento Ativo. O modelo do envelhecimento saudável, relacionado com a condição de saúde numa ótica biomédica, de acordo com Carvalho (2013), considera o envelhecimento como positivo no sentido de um envelhecimento normal (sem doenças), negativo enquanto envelhecimento patológico (com doenças) e por último normal, emergindo da capacidade dos sujeitos, por si só, evitarem o envelhecimento patológico.  Nesta linha de análise, este envelhecimento saudável reconhece questões associadas às doenças degenerativas, à dependência e à necessidade de cuidados e realça o facto de os indivíduos se afastarem da vida social, ser um motivo para o aumento das doenças. Referindo-se a Almeida (2007), Carvalho (2013), refere que no modelo de envelhecimento bem-sucedido, considera o normal e o patológico, como um percurso intersetado onde estão presentes determinantes biológicos, psicológicos e sociais.  Embora existam várias abordagens deste modelo, de acordo com Carvalho (2013) destaca-se a abordagem de Baltes e Margaret (1990), que revela um processo contínuo, onde os sujeitos, resultante das expetativas e interesses, podem participar e escolher o modo de vida desejam, embora dentro das possibilidades que lhes são oferecidas e/ou estão disponíveis na sociedade. Contudo, no final da década de 90, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2005) substituiu a expressão Envelhecimento Saudável por Envelhecimento Ativo (OMS, 2005), outro dos modelos apresentado por Carvalho (2013). Assim, as várias teorias apresentadas são cruciais na compreensão do papel do indivíduo na sociedade, contudo, existem dificuldades em encontrar modelos gerais e teorias que descrevam um processo tão complexo e diversificado como é o do envelhecimento.   
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  3. Metodologia   3.1. Problemática e pergunta de partida  Na sociedade tem-se observado um aumento da longevidade dos indivíduos que, conjugada com a diminuição das taxas de fecundidade, traduzem-se num progressivo envelhecimento da população (Rebelo,2015, p.12).  Os idosos do século XXI serão em maior número e mais velhos, mas usufruirão de maior rendimento, mais saúde, mais instrução e melhores condições habitacionais, serão mais conscientes dos seus direitos e mais disponíveis para a cultura e para o lazer (Monteiro & Neto, como citado em Barros, 2013). Este aspeto representa um triunfo da sociedade e proporciona uma maior visibilidade dos idosos cujo tempo de reforma mais extenso e com maiores ofertas de ocupação leva a um olhar e a novas formas de intervenção junto destes (Rebelo, 2015, p.11). Entre as diversas respostas da sociedade em torno do envelhecimento ativo surgem os centros de dia que emergem como uma alternativa ao internamento do idoso, permitindo que este se mantenha no seu meio natural de vida o máximo de tempo possível contribuindo assim para que este não se sinta excluído da sociedade.  O Centro de Dia, enquanto equipamento direcionado à população idosa, tem um papel ativo na promoção do envelhecimento ativo. Assim na emergência deste estudo está a seguinte questão:  De que forma o Centro de Dia da Fundação Bomfim contribui para o Envelhecimento Ativo?    3.2. Objetivos da investigação  Com o presente estudo pretendo dar resposta à problemática anteriormente exposta através 
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dos seguintes objetivos de investigação: 1. Perceber de que forma o Centro de dia da Fundação Bomfim pode ser considerado um promotor do Envelhecimento Ativo; 2. Perceber as razões que influenciam os idosos a integrarem o Centro de Dia; 3. Perceber na perspetiva de funcionários, utentes e direção técnica, qual a importância do envelhecimento ativo.    3.3. Métodos e técnicas de recolha de dados   Tendo em conta a instituição em análise e o público-alvo optei por uma intervenção baseada em metodologias de caráter qualitativo através da realização de uma entrevista (semiestruturada).   A metodologia qualitativa é importante para a investigação uma vez que centra o seu foco na compreensão dos problemas através da análise do comportamento, atitudes e valores (Batista & Sousa, 2011). Neste tipo de investigação procura-se a construção do conhecimento, através da 
compreensão dos acontecimentos que ocorrem no contexto real, em que é “essencial que a capacidade interpretativa do investigador nunca perca o contacto com o desenvolvimento do acontecimento” (Meirinho & Osório, como citado em Barros, 2013, p. 83).  3.3.1. Métodos   Boddan e Biklen (1994) referem que a investigação qualitativa decorre no ambiente natural do fenómeno a estudar. O investigador torna-se num instrumento fundamental de recolha de dados e de informações, frequentando os locais de estudo e valorizando os contextos em que passam as ações. Sendo este tipo de investigação descritiva, já que os dados apresentados surgem sob a forma de palavras ou imagens e não de números.  Este tipo de investigação é indutivo e descritivo, na medida em que o investigador desenvolve conceitos, ideias e entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados, em vez de recolher dados para provar modelos, teorias ou verificar hipóteses como nos estudos quantitativos (Batista & Sousa, 2011).  Ainda segundo Batista e Sousa (2011) a investigação qualitativa carateriza-se da seguinte forma: 
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 O investigador desempenha um papel fundamental na recolha de dados – a qualidade (validade e fiabilidade) dos dados depende muito da sua sensibilidade da sua integridade e do seu conhecimento; 
 O plano de investigação é flexível, pois o investigador estuda sistemas dinâmicos; 
 A investigação qualitativa é descritiva. É uma investigação que produz dados descritivos a partir de documentos, entrevistas e da observação e por tal a descrição tem que ser profunda e rigorosa.   3.3.2. Técnicas de recolha de dados   Para concretizar os objetivos definidos anteriormente para o trabalho a que me propus, utilizei como instrumento de recolha de dados a entrevista semiestruturada na modalidade de entrevista individual, em virtude de me parecer a mais indicada, face à natureza da investigação, porque os participantes podem expressar o que pensam, sentem, desejam e sabem.  A entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupo com várias pessoas cuidadosamente selecionadas. O grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspetiva dos objetivos da recolha de informações Ketele (como citado em Batista e Sousa, 2011, p. 79).  A entrevista segundo Batista & Sousa (2011) tem como objetivos:  
 Recolha de informação; 
 Transmissão de informação; 
 Possibilita diversidades relativamente às questões e respostas; 
 Interação direta; 
 Oportunidade para aprofundar; 
 Recolha oral da informação.  Entre os vários tipos de entrevista optei pela semiestruturada, pois esta possui um guião com um conjunto de tópicos ou perguntas a abordar na entrevista. Embora não deixe fugir muito do tema, dá alguma liberdade ao entrevistado. Realizei três entrevistas semelhantes a utentes, funcionários e responsáveis pelo centro de dia (guiões em anexo).    
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3.3.3. Procedimentos associados à utilização da entrevista  O instrumento adotado para a recolha de dados foi, como já referi, a entrevista individual, pois trata-se de uma técnica de recolha de dados adequada para a recolha de informação à acerca dos participantes. Neste sentido optei, então, por elaborar uma entrevista semiestruturada, baseada em três guiões de tópicos, previamente pensados e elaborados com perguntas abertas, já previamente estabelecidas.  Os guiões de entrevista foram aplicados: 

 Responsáveis pelo Centro de dia – 1 (Anexo II); 
 Funcionários – 2 (Anexo III); 
 Utentes – 5 (Anexo IV). Numa entrevista é fundamental ter em conta a comunicação não-verbal, como a utilização do espaço interpessoal, as posturas corporais, os gestos, os movimentos do corpo e o contacto visual. Devem também considerar-se os tempos de comunicação, como os silêncios e hesitações, as variações no tom e o volume de voz, o riso e o choro. Todos estes elementos da comunicação não-verbal podem revelar-se importantes para o investigador compreender melhor a mensagem (Fontana & Frey, 2005).  Ao adotar a entrevista como instrumento de recolha de dados na investigação obtive as vantagens a cima referidas.  A construção dos guiões de entrevista foram elaborados a partir da leitura de autores que me ajudaram a construir um instrumento, com uma estrutura que me pareceu adequada em que a sequência das perguntas vão de encontro às temáticas essenciais de forma a responder aos objetivos definidos.     3.3.4. Preparação da entrevista   Para a preparação da entrevista foram realizados os seguintes processos: foi solicitada a autorização à Diretora Técnica do Centro de Dia. Foi também comunicado a todos os participantes (idosos, funcionários e diretora técnica) o que se pretendida com o estudo, bem como os respetivos objetivos, garantindo absoluta confidencialidade dos dados recolhidos, solicitando ainda autorização para a gravação das entrevistas, sendo ainda solicitado a assinatura de um consentimento informado (anexo).     
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3.4. Universo de estudo     Devido à abrangência da população, em ciências sociais o investigador seleciona uma pequena parte dessa população (amostra) para estudar, que contenha ou pertença a um conjunto de características que sejam pertinentes ao estudo (Gil 1987:91). O universo do estudo é constituído pela direção técnica (2 elementos), funcionários (4 elementos) e utentes (7 elementos do sexo masculino e 17 elementos do sexo feminino) do centro de dia da Fundação Bomfim localizada na freguesia da Sé (União de Freguesias de Maximinos, Sé e Cividade) no concelho de Braga.   Devido ao fator tempo e às características da população em estudo selecionei uma amostra para a minha investigação: 

 O membro da direção técnica em funções há mais tempo; 
 Os dois funcionários que demonstraram estar mais recetivos à participação na investigação; 
 Dois utentes do sexo masculino e três utentes do sexo feminino com autonomia psicológica (condições cognitivas que possibilitem a realização das entrevistas semiestruturadas).    Relativamente aos utentes estes situam-se numa faixa etária bastante ampla (entre os 56 e os 86 anos).   3.5. Caracterização da Fundação Bomfim – Centro de Dia     Segundo o site http://bomfim.org/ a Fundação Bomfim foi fundada a 15 de Fevereiro de 1993, pela Igreja Evangélica Batista de Braga. A Fundação Bomfim é uma instituição particular de solidariedade social (IPSS) de direito privado e estatuto de utilidade pública. Com a consciência de se assumir como um ator minoritário, numa sociedade global, propõe-se cumprir a missão de servir a todos, em especial os mais desprotegidos e em situação de exclusão, sem qualquer tipo de discriminação, na defesa dos direitos fundamentais e da família numa perspetiva de desenvolvimento de quem cuida e de quem é cuidado.  A Fundação Bomfim dispões de várias valências: 

http://bomfim.org/
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 Colégio (dos 3 meses aos 6 anos); 
 Apoio Domiciliário; 
 Centro de Dia; 
 Minilar (2); 
 Academia de Música.  O Centro de Dia acolhe pessoas idosas em situação de risco ou perda de dependência, por um período temporário ou permanente, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida através da prestação de cuidados diários, e possibilitando a manutenção dos idosos no seu domicílio.  O Centro de Dia presta os seguintes serviços: 
 Cuidos de higiene e conforto pessoal; 
 Cuidados nutricionais; 
 Serviços de transporte; 
 Apoio psicossocial; 
 Serviços médicos e de enfermagem; 
 Administração da medicação; 
 Apoio na gestão doméstica e da vida; 
 Atividades de lazer e passeios; 
 Acompanhamento a serviços no exterior; 
 Custódia de chaves.    3.6. Procedimento e tratamento dos dados      Depois de concluídas as entrevistas procedi ao tratamento dos dados recolhidos.  Devido às variedades de respostas procedi à análise de conteúdo (Anexos V, VI e VII). 
A análise de conteúdo é descrita segundo Gil (1987) como “uma técnica de investigação que, através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tem por finalidade a interpretação das mesmas comunicações”.    
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  4. Análise e discussão de resultados   Após a recolha e o tratamento dos dados a fase seguinte é a da análise. Nesta fase organiza-se e sintetiza-se os dados de forma a darem resposta à problemática. Na interpretação dos dados procura-se o sentido das respostas obtidas com os conhecimentos anteriormente adquiridos.  A análise tem como objetivo organizar e sintetizar os dados obtidos para que estes deem resposta ao problema inicial (Gil, 1987).  No presente capítulo procedi à apresentação e interpretação dos dados recolhidos na instituição onde foi realizada a investigação.  Sendo a senescência uma fase de perdas, cabe aos profissionais das áreas da gerontologia, procurarem medidas e estratégias que pretendem retardar e/ou minimizar os efeitos do envelhecimento e fazer com que esta população possa disfrutar ao máximo desta etapa.  
 

 4.1. Caracterização sociodemográfica  
 Neste ponto pretendo caraterizar do ponto de vista demográfico e social, a população constituída pelos utentes que participaram na investigação.  Como se pode verificar na tabela, os utentes apresentam idades muito díspares entre os 57 e os 86 anos. Tal reflete que os problemas de saúde levam a que muitas pessoas me reformem mais cedo do que seria suposto. O estado civil foi outro aspeto tido em consideração na caraterização sociodemográfica dos utentes entrevistados. Neste domínio é possível observar através da tabela apresentada que apenas um dos utentes é casado sendo os restantes viúvos.    No que se refere ao nível de escolaridade, podemos verificar que os idosos entrevistados apresentam um nível de qualificações diversificadas. Temos três utentes que detêm a denominada antiga quarta classe, um dos utentes possui o curso de Magistério Primário.     
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Entrevistado Idade Estado Civil Habilitações Académicas Profissão 

1 82 Viúvo 4º Ano (antiga quarta 

classe) 

Operária fabril 

2 57 Viúvo Secundário incompleto  Comerciante 

3 82 Casado 4º Ano (antiga quarta 

classe) 

Domestica  

4 84 Viúvo Magistério Primário  Professora primária 

5 59 Viúvo 4º Ano (antiga quarta 

classe) 

Desenhador Projetista  Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica dos utentes entrevistados 
 4.2. O Centro de Dia   Neste ponto procuro conhecer as razões ou motivações que levam os idosos a procurarem o Centro de Dia, como é que estes se adaptam assim como as relações sociais estabelecidas pelos mesmos. 

  4.2.1. Motivos da inserção  Quando questionados sobre a forma como conheceram o Centro de Dia os utentes revelaram predominantemente duas respostas. Através dos filhos ou dos serviços de saúde como ilustram os seguintes exemplos:   
“Foram as minhas filhas que me falaram neste Centro de Dia.” (E4) 
“A minha médica de família aconselhou-me este Centro de Dia.” (E5) 

 São de diversa ordem as razões que desencadeiam o processo de institucionalização do idoso.    Como referi anteriormente, o envelhecimento biológico conduz a uma degradação das capacidades funcionais e cognitivas do indivíduo, e, consequentemente pode conduzir a diferentes situações de dependência. Tal situação poderá motivar a necessidade de prestação de cuidados de longa duração. O principal motivo subjacente à institucionalização dos idosos entrevistados prende-se com 
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questões relacionadas com o estado de saúde. A esta situação junta-se a indisponibilidade da família na prestação de cuidados ao idoso. Deste modo, a família prefere que o idoso esteja institucionalizado em vez de passar o dia em casa sem acompanhamento.  Alguns idosos também referem que a institucionalização veio retirá-los da solidão/isolamento, como se pode verificar nos seguintes exemplos:   

“Vim para aqui por causa de uma depressão. Para me distrair e não ficar sozinha.” (E1) 
“Não estar sempre com a mesma pessoa. Ter com quem conversar. Levar uma vida mais alegre.” (E3) 
“Não podia estar sozinha em casa.” (E4)  4.2.2. Reações à incursão  O período de tempo em que os idosos estão inseridos na instituição é variável. Por um lado, existem casos de idosos que entraram recentemente na instituição (menos de um ano), por outro lado há situações de idosos que já se encontram na instituição há mais de dois anos, como se pode verificar nos seguintes casos:  
“Estou no centro há cerca de 3 anos.” (E2) 
“Não sei precisar bem mas devo ter vindo para cá deve estar a fazer 9 meses.” (E3) 
“Já cá devo estar há 2,5 anos.” (E5)  Todos os utentes entrevistados afirmam sentirem-se bem e felizes na instituição como se verifica nos exemplos seguintes:  
“Sim, gosto de cá estar. Sinto-me bem e feliz aqui.” (E1) 
“Sim. Gosto de frequentar o Centro de Dia.” (E2)  Uma das responsáveis pela valência quando questionada sobre este assunto refere que a frequência do Centro de Dia por parte dos idosos tem levado a que estes adotem uma postura mais positiva perante a vida. 
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“Posso dar o exemplo de um utente que quando cá chegou não queria ficar, mas agora depois de ficar a conhecer melhor gosta de frequentar.” (E8)  No que se refere às mudanças ocorridas desde que estão na instituição todos os idosos referem que estas foram muitas. É o caso dos exemplos a seguir apresentados:  
“Mudou muita coisa. Encontrei aqui a alegria.” (E1) 
“Mudou muita coisa. Já não posso fazer as minhas coisas, preciso de ajuda. A vida virou quase ao contrário. A privacidade acabou.” (E2) 
“Sair da vida torta e errada em que vivia. Desde que venho para cá já não passo o tempo todo só com o meu marido.” (E3)  4.2.3. Relações sociais do idoso na instituição   A maior ou menor facilidade de integração e aceitação da realidade institucional depende, em parte, das relações sociais que os idosos estabelecem dentro da instituição. Como tal, a convivência forçada e a partilha de um mesmo espaço que se desconhece pode refletir-se de forma negativa ou positiva na adaptação do idoso a uma realidade que lhe é estranha e muitas vezes entendida como hostil. No que diz respeito às relações entre idosos, de acordo com o testemunho dos entrevistados de um modo geral, os utentes interagem entre si de forma amistosa. No entanto são poucos os que procuram outras formas de laser como jogar às cartas ou ao dominó.  Todos os utentes referem ter uma boa relação com os responsáveis pelo Centro de Dia e com os funcionários, no entanto uma pequena minoria destes pouco ou nada se relaciona com os restantes.  
“Dou-me bem com toda a gente desde colegas a funcionários. As responsáveis são boas senhoras e ajudam-me muito.” (E1) 
“Não me relaciono com os colegas. Apenas uma senhora simpática vem às vezes conversar comigo e há uma senhora que me cumprimenta sempre. As senhoras que mandam são muito simpáticas, mas andam sempre muito atarefadas. As 
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funcionárias são boa gente.” (E3)  4.3. Perceções sobre o Centro de Dia   Neste ponto, procuro essencialmente perceber se os idosos sabem o que é um Centro de Dia e quais são os seus objetivos e se consideram as atividades fornecidas adequadas aos seus objetivos. Também pretendo perceber quais os benefícios que os idosos têm com a frequência desta resposta social.   4.3.1. O Centro de Dia   São várias as respostas sociais de apoio à população idosa. Das várias respostas sociais destaco a que faz parte do estudo, o Centro de Dia. Como referi anteriormente o Centro de Dia pode ser definido de um modo geral como uma estrutura de serviços comunitários de funcionamento diurno dirigido a idosos. Quando questionados sobre o que é um Centro de Dia apesar dos utentes não darem uma definição muito clara todos citam aspetos positivos da valência, como mostram os exemplos:  
“É um sítio maravilhoso. As pessoas que gostam podem conversar e fazer atividades.” (E3) 
“Local onde estou bem acompanhada, ativa e tenho atividades. Sinto-me bem.” (E4)  No seguimento deste ponto questionei os funcionários e uma das responsáveis pelo Centro de Dia sobre os objetivos da valência e todos colocam o idoso como sendo o centro de todos os objetivos da valência como demonstram os exemplos seguintes:   
“Dar a melhor qualidade de vida aos idosos.” (E6) 
“Promover a qualidade de vida dos idosos. Promover a independência e a autonomia de forma a retardar ao máximo a integração em lar.” (E8)  Relativamente às prioridades do Centro de Dia os utentes consideram que são adequadas: 
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“O principal é a forma como somos acolhidos. Os objetivos são cumpridos.” (E4) 
“Sim, não falta nada é muito bom.” (E5)  No seguimento deste ponto a responsável pelo centro de dia refere que nem sempre é fácil dar resposta às expetativas e necessidades demonstradas pelos seniores:  
“Nem todas são fáceis de dar resposta. Quando as expectativas são sentir-se em casa, divertir-se, relacionar-se é fácil. Quando a expectativa é (re) estabelecer laços familiares por vezes torna-se complicado quando não se torna mesmo impossível.” (E8)  Relativamente às atividades oferecidas a maioria considera serem adequadas e um dos entrevistados afirma serem poucas.   
“Algumas sim, mas deveriam existir mais.” (E2) 
“Sim, muito.” (E4)  A opinião dos funcionários é semelhante à dos utentes como se pode verificar no exemplo apresentado:   
“Algumas sim, outras não.” (E7) 

 4.3.2. Importância do Centro de dia   Nesta fase da vida, a rede de relações familiares, por norma, sofre um conjunto de transformações. Parte-se de pressuposto de que o idoso já passou pela experiencia do luto e, dessa forma, pela perda do conjugue. Neste caso, muitos idosos acabam por viver sozinhos ou em alternativa passam a viver com os filhos.  Neste sentido o Centro de Dia desempenha um papel mais importante para uns utentes do que para outros. Se para uns o Centro de Dia é só um local onde podem passar o tempo e distraírem-se para outros o Centro de Dia é a sua segunda casa, é como se fosse a sua família. Como se demonstra nos exemplos: 
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“É muito importante. Desde que vim para cá (Centro de Dia) ganhei saúde.” (E1) 
“Muito importante. Aqui sentimo-nos bem, temos atividades e não nos sentimos sós. Em casa isso é difícil.” (E4)  Tanto os funcionários como a responsável reforçam está opinião, como demonstram os exemplos:  
“É uma forma de os manter ocupados. Quando não tem quem tome conta deles ao longo do dia é uma forma de estarem acompanhados e terem ajuda para realizarem as suas tarefas.” (E6) 
“Para muitos é a sua segunda casa. Muitos deles não têm família que fique com eles durante o dia. Praticamente somos uma família para eles.” (E7) 
“Para alguns é apenas uma forma de ocuparem o tempo, para outros é como estarem na casa deles, ter uma família.” (E8)  4.4. Perceções sobre o Envelhecimento Ativo   Neste ponto pretendo analisar a promoção do Envelhecimento Ativo em contexto institucional, bem como, a noção que os idosos têm sobre o que é o envelhecimento ativo. Também pretendo conhecer de que forma é que o idoso olha para o seu envelhecimento assim como a noção que este tem sobre a forma como a sociedade olha para a população idosa.   4.4.1. Definição de Envelhecimento Ativo   Nas últimas décadas verificou-se o surgimento e a proliferação de um conjunto de serviços de âmbito comunitário e domiciliário que retardam ou evitam o recurso à institucionalização definitiva do idoso. Neste contexto temos como exemplo os Centros de Dia que são equipamentos sociais de utilização diurna e orientados para os idosos que sofram de algum grau de dependência. Simultaneamente, este serviço visa apoiar as necessidades básicas e socioculturais dos idosos, promovendo a sua autonomia e a permanência no meio sociofamiliar.  
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Sempre que existem recursos humanos e económicos para tal, o envelhecimento ativo tem sido uma estratégia adotada por muitos Centros de Dia.  Quando questionados sobre o conceito de Envelhecimento Ativo as respostas são divergentes e nem todos sabem o que é, como se pode verificar no exemplo a seguir apresentado:   

“Para mim isolamento é igual a envelhecer mais rapidamente, ativamente.” (E1)  Posso destacar um exemplo que demonstra claramente saber o que é o Envelhecimento Ativo:  
“O Envelhecimento Ativo é colocar a pessoa a funcionar mentalmente e fisicamente, estar englobado socialmente, conviver.” (E5)  A forma como os idosos encaram a promoção do Envelhecimento Ativo em contexto institucional é diversificada e está diretamente relacionada com o grau de conhecimento que estes tem sobre o tema, como demonstra o exemplo seguinte:  
“Claro que sim, é óbvio que o Centro contribui para o Envelhecimento Ativo.” (E5)  Uma estratégia de envelhecimento ativo em contexto institucional deve visar a manutenção e autonomia do idoso ao nível das atividades básicas e instrumentais da vida diária, o desenvolvimento de novos contactos sociais e o aumento da qualidade de vida e de saúde.  Na abordagem do conceito de Envelhecimento Ativo, para além da saúde, a participação social constitui um outro pilar de suporte do mesmo. Neste âmbito, conforme revela o discurso da responsável existe uma preocupação em estimular os contactos sociais entre os idosos e entre estes e os profissionais e o meio que os rodeia.   
“É interessante que eles participem nos assuntos da atualidade, que visitem locais de interesse e que participem no dia-a-dia da cidade. É importante que interajam com diferentes pessoas e em diferentes situações, isso é que é o quotidiano.    Sim. A participação cívica de ajudar uns aos outros, há utentes que se entreajudam em várias tarefas.  
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A estimulação cognitiva, nas conversas, jogos e nas escolhas musicais e de tarefas que querem realizar.” (E8) 

 4.4.2. O envelhecimento visto pelo idoso e pela sociedade   O envelhecimento da sociedade é um facto inegável. Neste sentido é importante que se comece a pensar desde cedo no envelhecimento uma vez que não começamos a envelhecer apenas quando entramos na reforma mas, começamos antes desde o primeiro segundo de vida. Não podemos pensar que envelhecer é algo que acontece só aos outros pois, todos nós envelhecemos a diferença é que não envelhecemos todos ao mesmo ritmo.  No seguimento deste tema questioneis os utentes como viam o seu envelhecimento quando eram jovens. Todos me disseram que que era algo em que não pensavam. Como demonstram os exemplos a seguir apresentados:  
“Não pensava. Só me lembrava que gostava de ter uma velhice como a da minha mãe.” (E3) 
“Não via, nem sequer pensava no envelhecimento.” (E4)  Hoje em dia, com a experiência e o saber acumulados de toda uma vida de trabalho e 

sacrifício e porque em muitos casos “os anos já pesam”, a visão sobre o próprio envelhecimento é outra.  Há idosos que encaram o envelhecimento de uma forma mais otimista do que outros como demonstram os exemplos apresentados:  
“Razoavelmente. Aceitando o que aparece da melhor maneira.” (E3) 
“Nunca penso no envelhecimento, até porque não me sinto velho, é como se tivesse nascido ontem. Pensar no envelhecimento é mau.” (E5)  Atualmente atinge-se idades superiores a 80 anos, facto que se tornou um marco histórico. No entanto a forma como se perspetiva a velhice continua a ser marcada pela ambiguidade situando-se entre aqueles que a veem de forma positiva, encarando a velhice como mais uma etapa tão importante como as outras e, por outro lado aqueles que veem a velhice de forma 



40 
negativa, preconceituosa, ou seja, uma fase decadente, marcada pela doença e pela dependência, fazendo com que estes se sintam um fardo para a sociedade.  Quando questionados sobre a forma como a sociedade olha para o envelhecimento todos os utentes têm uma visão negativa, como demonstram os exemplos a seguir:  

“Muito mal e retrograda. A sociedade encara mal e os governantes não apoiam devidamente os idosos.” (E2) 
“Olha muito mal, com desprezo. São vistos como ‘coitadinhos’, sem valor e um estorvo.” (E4)  Os funcionários partilham da mesma opinião dos utentes como se pode verificar no exemplo seguinte:   
“Muito mal. A maior parte das pessoas olha para os idosos como um estorvo. Alguém que só dá despesas e não serve para nada.” (E6)  Opinião um pouco mais otimista tem a responsável sobre este assunto.   
“Ainda não está perfeito. Passamos de uma sociedade do início do século passado que via o idoso como alguém importante, portador de sabedoria, para uma sociedade que vê o idoso como um inútil que só serve para dar despesas. Ainda existem muitos estereótipos sobre os idosos. O idoso volta em alguns casos a sentir-se útil na família. É importante para o idoso poder ajudar a cuidar dos netos.” (E8)  4.4.3. Como o idoso encara a vida   O bem-estar do idoso depende de inúmeros fatores, não só externos como também internos. O seu grau de satisfação vai resultar do êxito de um processo adaptativo às transformações que se sucedem. A qualidade de vida da pessoa que envelhece é naturalmente afetada pelas perdas e carências que a atinge e o significado que esta lhes atribui.  De uma forma geral quando questionados sobre a forma como encaram a vida apenas um 
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utente dá uma resposta totalmente negativa como demonstram os exemplos:  

“Por vezes não da melhor maneira. O companheiro e a restante família são muito importantes. Os meus filhos não me ajudam a viver feliz.” (E3) 
“Encaro bem. Vivendo um dia de cada vez e vai-se passando bem.” (E4) 
“Encaro a vida de forma normal. Temos que ser positivos. O pessimismo gera depressão.” (E5)    4.5. Síntese final  O capítulo que aqui se encerra teve como enfoque a análise e reflexão das informações recolhidas sobre o meu objeto de pesquisa. Em traços gerais, tendo em consideração as hipóteses teóricas apresentadas no terceiro capítulo, concluímos que o agravamento das condições de saúde constitui a principal causa de inserção dos idosos na Fundação Bomfim. De facto, tal como já foi mencionado no presente trabalho, uma das razões adjacentes à inserção dos idosos na valência Centro de Dia diz respeito aos cuidados de saúde. Não poderíamos deixar de frisar que a questão da solidão também foi apontada por alguns entrevistados aquando questionados acerca dos motivos que os levaram a recorrer a esta valência. Como refere Benet (2003), os idosos que vivem sozinhos, por viuvez, problemas de relacionamento com os familiares, entre outros, têm maior dificuldade em encontrar um sentido para esta nova etapa do seu ciclo de vida. Dessa forma, o Centro de Dia surge para estes idosos como uma alternativa à solidão e isolamento social na medida em que lhes permite encontrar um novo sentido para a vida, fomentar as suas relações sociais e proporcionar um sentimento de integração. Ao longo das entrevistas realizadas posso destacar três entrevistas:  

 O entrevistado 2 foi sempre muito ponderado nas respostas dadas de forma a não se comprometer com nenhum assunto; 
 O entrevistado 3 revelou desde o início não se sentir muito à vontade a responder a perguntas que direta ou indiretamente estavam relacionadas com a tomada de decisões. Revela que provavelmente as decisões importantes da sua vida não são tomadas por si; 
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 O entrevistado 5 desde que foi contactado para a entrevista revelou ser uma pessoa sempre muito bem-disposta e de bem com a vida, nem os problemas que teve de saúde e tem lhe tiram a alegria de viver.      
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  Conclusão  O presente trabalho é o resultado de um longo percurso de pesquisa, análise, reflexão e construção do conhecimento sociológico, que se desenvolveu tentando dar resposta à seguinte questão de partida: “De que modo o Centro de Dia da Fundação Bomfim contribui para o 

envelhecimento ativo?” A par do processo de envelhecimento, não poderíamos deixar de refletir sobre a questão da institucionalização. De facto, o aumento exponencial da longevidade da população permitiu que os indivíduos vivessem mais anos. No entanto, viver mais não significa, necessariamente, viver melhor. Viver mais, traduz-se também numa maior probabilidade de ocorrência de doenças crónicas, o que se denomina de envelhecimento patológico. Neste domínio, observamos que o agravamento das condições de saúde do idoso constituiu o principal motivo subjacente à sua inserção no Centro de Dia da Fundação Bomfim. A essa situação juntou-se a indisponibilidade da família na prestação de cuidados ao idoso. Destaco o facto de, por um lado, o aumento da esperança média de vida conduzir a maiores e prolongados cuidados dirigidos a esta faixa etária, o que se pode tornar extremamente penoso para a família e, por outro lado, a inserção da mulher no mercado de trabalho dificultar ou impossibilitar a prestação de cuidados adequados aos idosos. Neste sentido, muitas famílias têm optado pela transferência desta responsabilidade ou a sua partilha com as instituições públicas ou privadas de solidariedade social.  Apesar do agravamento das condições de saúde ser o principal motivo de institucionalização do idoso, importa salientar que a solidão e o isolamento também contribuíram para a necessidade do idoso recorrer ao Centro de Dia da Fundação Bomfim. Neste sentido, com o decair das relações familiares e interpessoais, os centros de dia surgem para muitos idosos, como uma alternativa à solidão e isolamento.  Associado ao processo de institucionalização do idoso está a questão da promoção do envelhecimento ativo. Neste caso, uma estratégia de envelhecimento ativo em contexto institucional deve visar a manutenção da independência e autonomia do idoso ao nível das atividades básicas e instrumentais da vida diária, a valorização e o desenvolvimento de novas 
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competências e o aumento da qualidade de vida. No que diz respeito á instituição em estudo, observamos que a mesma possui recursos humanos capacitados para promover o envelhecimento ativo, designadamente a responsável e os funcionários. Em suma, considero que o envelhecimento ativo enquanto programa de intervenção social nos Centros de Dia tenderá a desempenhar um papel cada vez mais importante na qualidade de vida dos idosos. Nesse sentido, torna-se premente que as instituições, independentemente de serem públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, invistam nessa vertente. De facto, para que os idosos tenham um envelhecimento com qualidade de vida, não basta a satisfação das suas necessidades básicas (alimentação e higiene). É igualmente importante promover um conjunto de atividades socioculturais com o intuito de, por um lado, manter ou melhorar a sua capacidade física e mental, e por outro, evitar situações de isolamento e depressão nos idosos.    
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Anexo I – Consentimento informado   CONSENTIMENTO INFORMADO  Investigação sobre Os Centros de Dia como promotores do Envelhecimento Ativo   Declaro que consinto participar no estudo sobre Os Centros de Dia como promotores do Envelhecimento Ativo, para o qual foi solicitada a minha colaboração para a realização de uma entrevista. Declaro que autorizo a gravação do meu depoimento e utilização posterior dessa informação. Declaro ainda que fui informado acerca do carácter confidencial e anónimo das respostas que der no âmbito do referido estudo, tendo-me sido concedidas garantias de que a minha identidade não será revelada. Declaro por fim que me foi dada oportunidade de colocar as questões que julguei necessárias e que fui informado acerca do direito de recusar a qualquer momento a participação no estudo.  ____ / ____ / _____  Nome: _____________________________________________________________  Assinatura: __________________________________________________________     
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Anexo II – Guião de entrevista: Responsáveis   I. Caracterização sociodemográfica  1. Qual a sua idade? 2. Qual o seu estado civil? 3. Qual a profissão exercida antes de se reformar? 

 II. Valorização pessoal integração social e envelhecimento ativo    4. Considera que o Centro de Dia contribui para a integração social dos seniores? De que forma? 5. Quais são as necessidades e expectativas que os seniores demonstram e que o Centro de Dia procura dar resposta? 6. O Centro de Dia contribui para o envelhecimento ativo? De que forma? 7. A frequência do Centro de Dia tem levado os seniores a adotarem uma postura mais positiva perante a vida? 8. Quais os benefícios da frequência do Centro de Dia por parte dos seniores?   III – Valorização pessoal e integração social e envelhecimento ativo   9. As atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia vão de encontro às motivações e interesses dos utentes? 10. Considera que o Centro de Dia contribui para a integração social dos seniores? De que forma? 11. O Centro de Dia contribui para o envelhecimento ativo? De que forma?  
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Anexo III – Guião de entrevista: Funcionários   I. Papel e objetivos da Universidade  1. Quais são os objetivos o Centro de Dia? 2. Considera que os objetivos do Centro de Dia seniores vão de encontro às necessidades dos utentes? 3. Qual o papel que o Centro de Dia desempenha na vida dos seniores que a frequentam? 

 II. Resposta às necessidades e Bem-estar 
 4. Considera que o Centro de Dia contribui para a integração social dos seniores? De que forma? 5. Quais são as necessidades e expectativas que os seniores demonstram e que o Centro de Dia procura dar resposta? 6. O Centro de Dia contribui para o envelhecimento ativo? De que forma? 7. A frequência do Centro de Dia tem levado os seniores a adotarem uma postura mais positiva perante a vida? 8. Quais os benefícios da frequência do Centro de Dia por parte dos seniores?   III. Valorização pessoal e integração social e Envelhecimento Ativo   9. As atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia vão de encontro às motivações e interesses dos utentes? 10. Considera que o Centro de Dia contribui para a integração social dos seniores? De que forma? 11. O Centro de Dia contribui para o envelhecimento ativo? De que forma? 
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Anexo IV – Guião de entrevista: Utentes   I. O Centro de Dia  1. Como conheceu o Centro de Dia? 2. Quais as razões que o/a levaram a frequentar o Centro de Dia? 3. Há quanto tempo frequenta o Centro de Dia? 4. Gosta de frequentar o Centro de Dia? 5. Como é o seu relacionamento com a direção técnica, funcionários e colegas? 6. O que mudou na sua vida desde que frequenta o Centro de Dia?  II. Motivações   7. Na sua opinião o que é um Centro de Dia? 8. Acha o Centro de Dia importante? Para quem e porquê?  III. Perceções sobre o Centro de Dia   9. Quais deveriam ser as prioridades do Centro de Dia? 10. As atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia vão de encontro às motivações e interesses dos utentes? 11. Considera que o Centro de Dia contribui para a integração social dos seniores? De que forma? 12. Considera que a frequência do Centro de Dia pode ser um meio para retirar as pessoas do isolamento e/ou da solidão? 13. Quais os benefícios da frequência do Centro de Dia por parte dos seniores?      
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IV. Perceções sobre o envelhecimento   14. Para si em que consiste o envelhecimento saudável e ativo? 15. Quando era mais jovem como é que via o envelhecimento? 16. Como é que a sociedade olha para o envelhecimento? 17. Hoje como como é que lida com o envelhecimento? 18. Como encara a vida?  
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Anexo V – Grelhas de análise das entrevistas: Utentes  Dimensão de análise II – O Centro de Dia 1. Como conheceu  2. Quais as razões que o/a levam a frequentar  3. A quanto tempo frequenta  4. Gosta de frequentar  5. Relacionamento com Direção Técnica, funcionários e colegas  6. O que mudou na sua vida  Fui encaminhada pelo psiquiatra do hospital. (E1) Depressão.  Distração  Não ficar sozinha. (E1) +/- 2 anos (E1) Sim. Sinto-me bem e feliz aqui (E1) Dou-me bem com toda a gente. As responsáveis são boas senhoras e ajudam-me muito. (E1) Mudou muita coisa. Encontrei aqui a alegria. (E1) Através de uma pesquisa na internet feita pela minha filha. (E2) Estar ocupado e não fazer asneiras. (E2)  +/- 3 anos (E2) Sim, Gosto de frequentar. (E2)  O melhor possível desde que as pessoas mostrem/criem simpatia. (E2) Mudou muita coisa. Já não posso fazer as minhas coisas, preciso de ajuda. A vida virou quase ao contrário. A privacidade acabou. (E2) Não conheço outro. (E3) Não estar sempre com a mesma pessoa. Ter com quem conversar. Levar uma vida mais alegre. (E3) +/- 1 ano. (E3) Sim. (E3)  Não me relaciono com os colegas. Apenas uma senhora simpática vem às vezes conversar comigo e um senhor que me cumprimenta sempre.  As senhoras que mandam são muito simpáticas mas andam sempre muito atarefadas. (E3) Sair da vida torta e errada em que vivia. (E3) Através das minhas filhas. (E4) Não podia estar sozinha em casa. (E3) +/- 8 meses. (E4) Gosto muito. (E4) Dou-me bem com toda a gente e com as responsáveis não é exceção. (E4) Sinto-me mais ativa e confortável. (E4) Através da médica de família. (E5). Não sei bem. Talvez tenha sido por causa dos meus 4 AVCs. (E5) +/- 2.5 anos. (E5) Gosto. (E5) Dou-me bem com toda a gente. (E5) Passei a ter uma vida mais calma. (E5) 
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Dimensão de análise III – Motivações 7. Na sua opinião o que é um Centro de Dia  8. Acha o Centro de dia importante? Para quem e porquê? É uma coisa muito boa. Somos cá bem tratados. (E1) É muito importante. Desde que vim para cá ganhei saúde. (E1) Local de convívio. (E2) É importante mas, ainda pode ser melhor. (E2)  É um sítio maravilhoso. As pessoas que gostam podem conversar e fazer atividades. (E3) Sim. Vir para a aqui tira as pessoas da rotina e do marasmo da vida de casa. (E3) Local onde estou bem acompanhada, ativa e tenho atividades. Sinto bem. (E4) Muito importante. Aqui sentimo-nos bem, temos atividades e não nos sentimos sós. Em casa isso é difícil. (E4)  Local onde as pessoas passam o dia ocupadas, entretidas. (E5) Sim. Para todos nós porque quem cá está é porque precisa. (E5) 
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Dimensão de análise IV – Perceções sobre o Centro de Dia  9. Quais deveriam ser as prioridades do Centro de Dia? 10. As atividades vão de encontro às motivações e interesses dos utentes? 11. Contribuição para a integração social  12. Considera ser um meio para retirar as pessoas do isolamento e/ou solidão? 13. Benefícios da frequência do centro de dia   Está tudo bem. Não tenho nada a dizer. (E1) Sim. Não falta nada. (E1) Sim. Sentimo-nos felizes. (E1) Sim. Sentimo-nos felizes. Temos amigo. Somos bem tratados. (E1) Somos tratados com carinho por toda a gente. Somos bem alimentados. (E1) Há muitas prioridades. Não sou ninguém para falar. (E2) Algumas sim mas, deveriam existir outras. (E2) Sim. (E2) Relacionadas com o diálogo e o isolamento. (E2) Manter a mente a funcionar. A mente não pode parar. (E2) O Centro de dia está bem pensado nas atividades que nos oferece. (E3) Não temos quase atividades nenhumas. (E3) Nas conversas. Não se faz mais nada. (E3)  Sim. (E3)  Ter com quem conversar. Tornar-se mais ativa. (E3) O principal é a forma como somos acolhidos. Os objetivos são cumpridos. (E4) Sim, muito.  Sim, muitos. Todas as atividades fazem-nos sentir ativos e muito melhor. (E4) Sim, muito. Entes de vir para aqui sentia-me só em casa. (E4) Estar mais ativa mais sossegada. Estar sempre em casa não é bom. (E4) Sim, não falta nada. É muito bom. (E5)  Não tenho razões de queixa. Se não fosse bom já cá não estava. (E5) Sim. É o mais importante num centro de dia. (E5) Logico. É por isso que existe o centro de dia. (E5) Principalmente para a cura mental. Para que a mente funcione bem. (E5) 
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Dimensão de análise V – Perceções sobre o Envelhecimento   14. Conceito de envelhecimento ativo e saudável  15. Na juventude como via o envelhecimento   16. Como é que a sociedade olha para o envelhecimento  17. Hoje como lida com o envelhecimento  18. Como encara a vida  Isolamento = envelhecer mais rapidamente, ativamente (não sabe o que é). (E1) Nunca me lembrei do envelhecimento. (E1) Se não fossem estas casas, os idosos eram mal tratados. (E1) Vivo feliz. Estou conformada. (E1) Tenho que a encarar como ela é. Sinto-me alegre quando chego aqui. (E1) A todos os níveis. Na troca de emoções no carinho. Há quem tenha medo por causa da família. (E2)  Nunca pensei em ser velho. (E2) Muito mal e retrograda. A sociedade encara mal e os governantes não apoiam devidamente os idosos. (E2)  Se não fosse o que me aconteceu ainda hoje não pensaria no envelhecimento. Desde que a sociedade me dê os meios que preciso ainda posso fazer alguma coisa. (E2) Encaro de forma natura, da melhor maneira possível. Tudo o que nasce tem um fim. (E2) Sabe o que é mas sem conseguir explicar. (E3) Não pensava. Só me lembrava que seria bom ter uma velhice como a da minha mãe. (E3) De uma forma triste. Os idosos que têm apoio institucional (lar, centro de dia) são felizes, os outros nem sempre. Só 

interessam os idosos “ilustres”. (E3)   Razoavelmente. Aceitando o que aparece da melhor maneira. (E3) Por vezes não da melhor maneira. O companheiro e a restante família são muito importantes. Os filhos não me ajudam a viver feliz. (E3)    Ter atividades, ter companheiros e boas responsáveis. Tudo junto torna-nos mais ativos. (E4) Não via, nem sequer pensava no envelhecimento. (E4) Olha muito mal, com desprezo. São visto como coitadinhos, sem valor e um estorvo. (E4) Vejo que é bom poder estar aqui bem zelada e acompanhada. Há sempre coisas que se podem fazer. Ter atividades e ocupar bem o tempo. (E4) Encaro bem. Viver um dia de cada vez e vai-se passando bem. (E4) O Envelhecimento Ativo é colocar a pessoa a funcionar mentalmente e fisicamente, estar englobado socialmente, conviver. Envelhecer parado é envelhecer mais rapidamente. (E5) Nunca pensei no envelhecimento. Isso é uma coisa triste. (E5) Muito mal, por enquanto porque as coisas estão a mudar. Politicamente já existe uma maior preocupação com o idoso. Há mais proteção. (E5) Nunca penso no envelhecimento, até porque não me sinto velho, é como se tivesse nascido ontem. Pensar no envelhecimento é mau. (E5) Encaro a vida de forma normal. Temos que ser positivos. O pessimismo gera depressão. (E5) 
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Anexo VI – Grelhas de análise das entrevistas: Funcionários 

 Dimensão de análise I – Papel e objetivos do Centro de Dia  1. Objetivos do Centro de dia  2. Os objetivos vão de encontro às necessidades dos utentes  3. Qual o papel que desempenha na vida dos sénior que o frequentam?  Dar a melhor qualidade de vida aos idosos. (E6) Um parte sim outra não. Faltam mais atividades ao longo do dia para os manter mais ativos. (E6) É uma forma de os manter ocupados. Quando não tem quem cuide deles ao longo do dia é uma forma de estarem acompanhados e terem ajuda para realizar as suas tarefas. No entanto desempenha um papel sedentário. (E6) Promover o Envelhecimento Ativo; Criar mais dinamismos entre públicos-alvo; (E7) Sim. (E7) Para muitos é a sua segunda casa.  Muitos deles não têm família que fique com eles durante o dia. Praticamente somo uma família para eles. (E7) 
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Dimensão de análise II – Respostas às necessidades e bem-estar   4. Contribuição para a integração social 5. Necessidades e expectativas demonstradas pelos seniores a que o Centro de Dia procura dar resposta? 6. Contribuição para o Envelhecimento Ativo   7. A frequência do Centro de Dia tem levado os seniores a adotarem uma postura mais positiva perante a vida?  8. Quais os benefícios da frequência do centro de dia? Não. (E6) Nenhuma. As respostas dadas para o Centro de Dia são cada vez mais escassas. (E6) Não contribuiu em nada. (E6) Não. Nunca vi cá nenhuma atividade que os levasse a ver a vida de forma mais positiva. (E6) Podem estar num local onde cuidam deles, onde lhes dão alimentação e cuidados de saúde. Também têm algumas atividades como a psicologia. (E6) Terem companhia durante o dia o que não conseguem fora daqui. Terem mais atividades lúdicas. (E7) Algumas delas sim. (E7) Sim. Nos jogos que se realizam entre os idosos e os seniores. Quando se realizam passeios. Quando se tenta promover passeios entre utentes. (E7)  Alguns deles sim. (E7) Muitos deles é muito importante tirá-los de casa para que possam conviver com outras pessoas. Para muitos deles é um local onde podem passar o dia e têm onde comer. (E7) 
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III- Valorização pessoal, integração social e Envelhecimento Ativo   9. As atividades desenvolvidas vão de encontro às motivações e interesses dos utentes? 10. Como é que a sociedade olha para o envelhecimento? 11. Trabalhando diretamente com idosos como perspetiva o seu envelhecimento?    Algumas sim outras não. (E6) Muito mal. A maior parte das pessoas olha para os idosos como um estorvo. Alguém que só dá despesas e que não serve para nada. (E6) Vejo-me como uma pessoa ativa, sem depender de ninguém. Espero ser uma velha moderna. (E6) Algumas sim outras não. (E7) Mal. Espero que melhore. Os idosos são tratados como lixo e despejados em lares e hospitais. Hoje não vejo qualquer melhora. (E7) Espero sentir-me como uma jovem. Espero que os meus filhos e familiares não me façam o mesmo que muitas pessoas fazem aos seus familiares.  Espero ser um exemplo e que seja tratada como espero tratar os meus familiares. (E7)  
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Anexo VII – Grelhas de análise das entrevistas: Responsáveis 

 

 Dimensão de análise I – Papel e objetivos do Centro de Dia  1. Objetivos do Centro de dia  2. Os objetivos vão de encontro às necessidades dos utentes  3. Qual o papel que desempenha na vida dos sénior que o frequentam?  Promover a qualidade de vida dos idosos. Promover a independência e autonomia de forma a retardar ao máximo a integração em lar. (E8) Sim. (E8) É um papel muito importante, fundamental. Para alguns é apenas uma forma de ocupar o tempo, para outros é como estar na casa deles, ter uma família. (E8) 
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Dimensão de análise II – Respostas às necessidades e bem-estar   4. Contribuição para a integração social 5. Necessidades e expectativas demonstradas pelos seniores a que o Centro de Dia procura dar resposta? 6. Contribuição para o Envelhecimento Ativo   7. A frequência do Centro de Dia tem levado os seniores a adotarem uma postura mais positiva perante a vida?  8. Quais os benefícios da frequência do centro de dia? Espero que sim. É de interesse que eles participem nos assuntos da atualidade que visitem locais de interesse e que participem no dia-a-dia da cidade. É importante que interajam com diferentes pessoas e em diferentes situações, isso é que é o quotidiano. (E8)   Nem todas soa fáceis de dar resposta. Quando as expectativas são sentir-se me casa, divertir-se, relacionar-se é fácil.  Quando a expetativa é (re) estabelecer laços familiares por vezes torna-se complicado. (E8)     Sim. A participação cívica de ajudar uns aos outros, há utentes que se entreajudam em várias tarefas.  A estimulação cognitiva, nas conversas, jogos e nas escolhas musicais e de tarefas que querem realizar. (E8)  Sim. Algumas pessoas quando cá chegaram não queriam ficar mas, agora gostam.  Tem vários benefícios. Ter uma rotina, ter regras, estar acompanho, sentir-se integrado. (E8)  

 

 Dimensão de análise III – Valorização pessoal, integração social e Envelhecimento Ativo  9. As atividades desenvolvidas pelo Centro de Dia vão de encontro às motivações e interesses dos utentes? 10. Na sua opinião como é que a sociedade olha para o envelhecimento? Sim. Tentamos que todas as atividades sejam do interesse dos utentes. (E8)   Ainda não está perfeito. Ainda existe muitos estereótipos sobre os idosos. O idoso volta em alguns casos a sentir-se útil na família.  É importante para o idoso poder ajudar a cuidar dos netos. (E8)   
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