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ESTUDO ETNOGRÁFICO 

1. TESE DE DOUTORAMENTO: 

1.1. OBJECTO DE ESTUDO: Envelhecimento e velhice. 

1.2. ÁREA: Sociologia. 

1.3. TÍTULO: “Se fosse tudo bem, a velhice era boa de enfrentar!”   

Racionalidades leigas sobre envelhecimento e velhice - um estudo no Norte de 

Portugal. 

1.4. AUTORA: Maria Ester Vaz da Silva 

1.5. ORIENTADORA: Professora Doutora Luísa Ferreira da Silva 

1.6. INSTITUIÇÃO: Universidade Aberta. 

1.7. CIDADE: Lisboa. 

1.8. PAÍS: Portugal. 

1.9. ANO DE DEFESA: 2006 

1.10. MOTIVO DA ESCOLHA DA TESE: esta escolha foi feita tendo em conta a 

metodologia de investigação nela utilizada que se enquadra naquilo que tem sido 

designado por estudos etnográficos. 

1.11. FUNDAMENTAÇÃO DA ESCOLHA DA TESE: tendo-nos sido oferecida a 

possibilidade de optar por fazer uma análise crítica de uma tese de doutoramento 

que fosse ou um estudo de etnográfico ou um estudo de avaliação, escolhemos 

fazer opção de analisar um estudo de carácter etnográfico dada a dificuldade que 

tivemos em encontrar uma tese que fosse um estudo de avaliação. 

Atendendo às caracterizações que têm sido efectuadas por diversos autores 

especialistas em metodologia de investigação sobre o que é um estudo de carácter 

etnográfico, entendemos, após profunda reflexão, optar por analisar esta Tese de 

Doutoramento. 

Na perspectiva de trabalhos consultados (Denzin e Lincoln, 2005; Fick, 2005; Carmo 

e Ferreira, 2008; Stake, 2009) o interesse dos estudos etnográficos não se limita ao 

campo da Etnologia e da Antropologia. Presentemente, as várias Ciências Sociais 

podem recorrer à etnometodologia como estratégia de investigação. No caso desta 
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tese, trata-se de uma investigação em Sociologia que recorre à etnometodologia 

como adiante se poderá verificar. Quando a autora apresenta a sua metodologia um 

dos primeiros autores a que faz referência é Luze (1997), especialista em 

etnometodologia. 

“Os estudos etnográficos pressupõem uma extensa recolha de dados durante um 

período de tempo mais ou menos longo, de uma forma naturalística, isto é sem que 

o investigador interfira na situação que está a estudar” (Carmo e Ferreira, 2008: 

237). O trabalho que seleccionamos apresenta este requisito. 

 A etnometodologia não se restringe apenas aos métodos que os investigadores 

utilizam na recolha de dados; refere-se, outrossim, à matéria substantiva a ser 

investigada. “ Para os etnometodólogos os sujeitos não são os membros de tribos 

primitivas, são pessoas que se encontram em várias situações nas sociedades 

modernas”(Bogdan & Biklen, 1994: 60). Os sujeitos estudados nesta tese são 

pessoas, de um determinado grupo etário, que vivem em áreas geográficas 

concretas e que partilham determinadas características vivenciais.  

O conceito de cultura é fundamental nos estudos etnográficos. “Qualquer grupo 

humano que viva em conjunto durante um certo período de tempo, desenvolve uma 

cultura própria, entendida como um conjunto de padrões de comportamento e 

crenças que permitem compreender o modo de agir dos elementos do grupo em 

questão” (Carmo e Ferreira, 2008: 237). Embora não fazendo referência explícita ao 

conceito de cultura, a autora da tese pretende estudar as representações sociais de 

um grupo de idades, numa determinada área geográfica. Sabemos que as 

representações sociais são uma criação cultural e pertencem ao domínio da cultura 

porque são partilhadas, são socialmente transmitidas e contêm valores.  

“Iniciando o seu trabalho pela recolha de dados, através da observação 

participante, o investigador recorrerá posteriormente a outras técnicas: 

entrevistas, questionários, escalas de atitudes, análise documental, recolha 

de artefactos, gravações em vídeo e áudio, etc.” (Carmo e Ferreira, 2008: 

237). 
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Na tese em análise, podemos mesmo considerar que a autora começa por fazer 

observação participante, pois ela estuda um grupo de idades do qual faz parte 

(como afirma na página 164 da tese) e numa área geográfica na qual está integrada, 

por via da sua residência e da sua actividade profissional, como se perceba quando 

justifica a escolha de determinado local para realizar as entrevistas. Posteriormente, 

a investigadora realiza entrevistas sobre as quais desenvolve um tratamento 

qualitativo. Estes procedimentos são próprios da investigação etnográfica. 

“Tendo como ponto de partida um interesse pelo estudo de uma dada 

organização ou grupo, vai recorrer inicialmente à observação, e 

progressivamente irá definindo com maior rigor o problema de investigação 

e tomando decisões sobre os elementos da organização que deverá 

preferencialmente observar e entrevistar. Após interagir com estes 

elementos, poderá tomar outras decisões em relação à continuação do 

estudo. O investigador procura “emergir” na organização e tenta 

compreender os comportamentos dos sujeitos, não através do seu ponto de 

vista, mas do ponto de vista daqueles que observa” (ob. cit.: 238). 

Atendendo àquilo que a autora da tese nos diz nas páginas 157-158 e em todo o 

capítulo que dedica à apresentação da metodologia da sua tese, o percurso de 

investigação etnográfica acima citado é cumprido com bastante rigor. 

2. DESCRIÇÃO DA UTILIZAÇÃO. 

A tese de doutoramento analisada teve como propósito o estudo da representação 

social do conceito de velhice e de envelhecimento, com indicativos de 

desconstrução do conceito de velhice como problema social, sendo uma 

investigação com abordagem metodológica qualitativa, do tipo etnográfica, com 

campo de investigação centrado no norte de Portugal. 

O trabalho em apreço compõe-se de duas partes: uma primeira parte e carácter 

mais teórico e de revisão da literatura sobre a problemática do envelhecimento numa 

perspectiva, sobretudo, sociológica e uma segunda parte com características mais 

práticas, onde a sua autora explica as opções metodológicas e procede à recolha e 

tratamento de informação através de entrevistas, numa área geográfica do norte de 

Portugal. 
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A desconstrução do conceito de velhice é objecto da I Parte deste texto e foi 

organizada em cinco capítulos. O capítulo um - O envelhecimento humano: 

realidade biológica e psíquica - delimita a evolução contextual das concepções 

biológica e psíquica sobre o envelhecimento e a velhice e os seus efeitos no 

desenvolvimento da interiorização actual dessa concepção. O capítulo dois - A 

construção social da velhice - evidencia a categoria idade como medida abstracta de 

manipulação social, política e económica e indutora de conflito de gerações. Vê-se 

como a idade é associada a reforma e inutilidade e, apesar da sua interiorização, 

como a auto-percepção de velhice dela se demarca. No capítulo três - As políticas 

sociais - da emergência ao desmantelamento faz-se uma abordagem histórico-

política das políticas sociais. Explica-se o contexto da sua emergência, a sua função 

reguladora da sociedade e a reacção da contemporaneidade aos efeitos dessa 

regulação. O capítulo quatro – A identidade social da velhice completa o 

equacionamento da problemática à luz da teoria sociológica da estruturação da(s) 

identidade(s) na sociedade moderna. São mobilizados quer o conceito de habitus 

(Bourdieu, 1979, citado em Vaz da Silva 2006) que orienta a noção de identidade 

para a diversidade de inserção social quer o de agência (Giddens, 1999, citado em 

Vaz da Silva 2006) que a situa mais do lado das trajectórias individuais. A essa luz, 

a identidade de ‘velho/a’ desmultiplica-se, obrigando à destruição da representação 

de senso comum sobre ‘uma’ velhice. O capítulo cinco - Representações sociais da 

velhice na sociedade actual fecha esta I Parte com uma revisão do conceito de 

representações sociais e a leitura dos estudos empíricos sobre as representações 

sociais de velhice (Vaz da Silva, 2006:19-20). 

A II Parte estrutura-se em dois capítulos onde se evoca uma leitura 

sociologicamente reflexiva da realidade empírica. No capítulo seis -Objectivos e 

metodologia da investigação apresentam-se os pressupostos que fundamentam os 

objectivos da pesquisa e o seu equacionamento metodológico. A compreensão do 

processo de envelhecimento e velhice contextualizados, orientou-se para a 

observação do auto-conhecimento do envelhecimento e da velhice justificando a 

opção pelo método qualitativo onde os discursos ganham relevância, com recurso à 

técnica de entrevista compreensiva (Kaufmann, 1996, citado em Vaz da Silva, 2006). 

O capítulo sete - Racionalidades leigas sobre envelhecimento e velhice apresenta os 



5 

 

principais resultados da análise dos dados empíricos sobre o envelhecimento e 

velhice. Por fim, elaborou-se uma síntese conclusiva onde se evidencia a 

complexidade leiga da noção de velhice - “e é isso que a gente pensa na velhice, 

que não sabe o que será de nós. Não podermos e fazerem-nos mal. Por que, de 

resto, se fosse tudo bem, a velhice era boa de enfrentar”” (Vaz da Silva, 2006:20). 

2.1. Objectivos e metodologia de investigação utilizados na tese  

O objetivo geral da investigação centra-se na compreensão dos significados de 

velhice como construção social interiorizada pelos indivíduos que sobre essa 

construção agem, modificando-a, perpassando pela necessidade de identificação 

das diferenças entre a representação desses significados peculiar a cada pessoa 

diante do conceito construído pelo senso comum e a própria vivência no processo 

de envelhecimento confrontando as práticas e os comportamentos da vida actual e 

de como imaginava que seria. 

A construção social da realidade opera-se com base em três processos 

fundamentais. “A externalização que constitui a criação de um artefacto ou prática 

através da acção dos indivíduos. Essa criação ao ganhar em dimensão entra na 

esfera social e torna-se num objecto de consciência para os indivíduos 

desenvolvendo-se numa objectivação que passa a ser uma verdade aceite pelos 

agentes como não dependente das suas interacções. O terceiro processo é a 

internalização das ideias pré-existentes à vida dos indivíduos. A compreensão da 

natureza do mundo faz-se a partir da consciência dessas ideias pré-existentes. 

Nesse sentido os significados não são fixos, mas abertos a questionamento, 

contestáveis e temporários” (Berger e Luckman, 1999, citados em Vaz da Silva, 

2006:154). 

A investigadora diz-nos que dirigiu a observação ao auto-conhecimento do 

envelhecimento e da velhice no sentido de reconstituir os significados que os 

agentes atribuem ao ‘nós’ que define a identidade de um certo grupo por oposição 

ao ‘outros’ que a ele não pertencem. Analisar a interpretação da conduta humana 

pelo senso comum “reenvia necessariamente para o ponto de vista subjectivo, a 

saber a interpretação da acção e dos seus contextos do ponto de vista do actor” 
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(Schutz, 1987 citado por Luze, 1997:17 e por Vaz da Silva, 2006:155). Falar em 

significados de velhice, no plural, “justifica-se na medida em que, tendo em conta a 

revisão feita sobre a sua construção social, a noção de velhice deve ser encarada no 

contexto da sua mutabilidade o que é o mesmo que dizer que não serão 

coincidentes as representações sociais sobre ela com a cognição, a percepção e até 

a imaginação que sobre ela circulam nas consciências” (Vaz da Silva, 2006: 155). A 

pesquisa faz apelo às práticas e comportamentos da vivência actual em confronto 

com a vivência do passado - a memória construída que se tem do que se esperava, 

de como se imaginava que tal vivência viria a ser. Em que medida elas são 

reveladoras da percepção do envelhecimento e velhice e de si próprio enquanto 

‘pessoa de idade’, baseada na relação com a inserção sócio-profissional do passado 

(vida activa) e com a inserção social actual (‘pessoa de idade’). Foi objectivo da 

autora “apreender as distinções que se podem supor presentes entre a 

representação, essa 'imagem complexa' íntima que o indivíduo tem do que é a 

velhice e que é, de certa forma, uma visão estereotipada, e a forma como 

intimamente percepciona o seu próprio envelhecimento” (ob. cit.: 155). 

No contexto das “mudanças sociais da modernidade avançada em que o ‘eu’ se 

torna um projecto reflexivo” (Giddens, 1994, citado em Vaz da Silva, 2006: 156), 

será a velhice percebida (mais) como uma 'nova' identidade que valoriza sobretudo o 

estatuto atribuído de exclusão do mundo do trabalho, determinante essencial do 

sentimento de inclusão social, ou será ela percebida (mais) como uma 'auto-

reconstrução' da identidade que valoriza sobretudo a continuidade da trajectória 

pessoal apesar das mudanças exteriores? 

No contexto da modernidade avançada “as relações familiares, na sua forma 

tradicional, dão lugar ao protagonismo de “instâncias secundárias””( Beck, 1998, 

citado em Vaz da Silva, 2006:156) como as instituições que configuram o curso de 

vida do indivíduo (lares, centro de dia, centro de convívio, turismo sénior).Como são 

aceites na velhice os novos modelos de regulação social da modernidade que 

retiram as pessoas 'de idade' das relações sociais desinstitucionalizadas? Como é 

encarada a relação com a família numa época em que ganha terreno a presença 

virtual através das formas de comunicação modernas como telefone, telemóvel, e-
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mail, video e mensagens? Que tipo de relação social se imagina para a velhice, que 

tipo de protagonismo das ‘pessoas de idade’?  

Estas foram interrogações que a autora da tese colocou a si própria e às quais 

pretendeu dar resposta com recurso às entrevistas que efectuou. 

Assim, podemos afirmar que tais questionamentos serviram para nortear a sua 

investigação, tendo três eixos fundamentais relacionados com a vida dos sujeitos 

informantes, voltados para: 

- a aceitação dos modelos contemporâneos de normas sociais que definem as 

relações sociais das pessoas com a sua idade; 

- a relação familiar influenciada pela era virtual; 

- o tipo de relação social quando se é protagonista do processo. 

2.2. Opções metodológicas da tese 

Segundo a autora, os objectivos da pesquisa justificam duas opções metodológicas 

fundamentais. Uma é a opção pelo método qualitativo, onde os discursos têm 

relevância, na intenção de captar as representações sobre o processo de 

envelhecimento e sobre o que é ou virá a ser, ser velho(a). Outra é a opção de não 

constituir como amostra apenas pessoas com idades incluídas no estatuto de 

velhice (igual ou superior a sessenta e cinco anos), mas também pessoas com 

idades que desse estatuto as aproximam (igual ou superior a cinquenta anos). 

Encaremos cada uma delas separadamente. 

Para compreensão do universo subjetivo de cada sujeito informante, a autora optou 

pela utilização da observação direta e pela entrevista, em determinados momentos 

gravada, como técnicas de coleta de dados que possibilitassem a percepção 

abrangente das expressões orais e corporais reveladoras do universo pessoal e 

social, dando condições para uma análise de interpretação abrangente acerca do 

objeto investigado. 
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A técnica de entrevista é uma ferramenta de observação sociológica que utiliza o 

discurso (onde se incluem as manifestações que o acompanham tais como o riso ou 

o choro, o silêncio, a mímica, etc.) como material de observação. Foi esta a técnica 

utilizada na pesquisa já que a identidade, simultaneamente ser e devir, expressa 

pela linguagem a narração através da qual se dota de sentido. A entrevista 

compreensiva (Kaufmann, 1996), reveladora das representações e significados que 

o indivíduo atribui ao mundo que o rodeia e aos relatos que faz dos acontecimentos 

da sua história, permite entrar no universo subjectivo do indivíduo (Lalanda, 1998). 

Este projecto contemplou a aplicação de duas entrevistas, das quais a primeira 

centrada na abordagem do ponto de vista leigo sobre a noção de saúde/doença e de 

vida saudável. A segunda fase reflete os indicadores referenciados pelos dados da 

primeira fase exploratória do tema.  

“Cada entrevista teve a duração aproximada de duas horas e meia, havendo casos 

em que a conversa continuava depois da entrevista terminar. Esses momentos eram 

de maior familiaridade com a entrevistadora levando os entrevistados a mostrar 

objectos pessoais, desde fotografias suas e de familiares a obras de melhorias que 

tinham feito nas casas e, por vezes, a querer continuar a conversar de forma “mais 

solta” dado que o gravador estava desligado” (Vaz da Silva, 2006: 163) 

 Foi notório nas atitudes dos indivíduos, um querer falar das suas vidas pessoais 

entrando em confidencialidades da sua intimidade o que esclarece sobre a boa 

receptividade das entrevistas. 

“No decurso das entrevistas foi por vezes evidente, por olhares e tom de voz, a 

cumplicidade com a entrevistadora por a verem como próxima deles, especialmente 

na idade. Queremos dizer que os/as entrevistados/as projectavam na entrevistadora 

uma pessoa com quem podiam partilhar as angústias e os prazeres vividos e 

sentidos com a garantia de serem ouvidos e compreendidos. Na condução da 

entrevista fomos recorrendo a falares anteriores do entrevistado como forma de 

encadear os assuntos” (ob.cit.: 166). 

2.3. A construção da amostra 



9 

 

A coleta de dados iniciou-se com a realização de entrevistas a 24 mulheres e 13 

homens, com idades entre os 25 e os 68 anos, pertencentes a diferentes classes 

sociais, visando identificar as perspectivas e a compreensão acerca do processo de 

envelhecimento, destacando como gostariam de viver a própria velhice no contexto 

social contemporâneo e se o tipo de vida que estavam construindo propiciava a 

vivência condizente com a perspectiva de estado de velhice que relatavam em seus 

depoimentos. 

Numa segunda etapa, os sujeitos informantes para amostragem compreendiam 24 

pessoas, dentre homens e mulheres, parte contemplada pelo estatuto de velhice de 

Portugal, com idade igual ou superior a 65 anos, mas também, aquelas que se 

aproximavam da vivência dessa fase de desenvolvimento do ser humano, estando 

estas com idade igual ou superior a 50 anos, por representarem no contexto 

investigado o grupo que possibilitava a aproximação com as intenções da 

investigação, considerando o objeto de estudo. 

Esse grupo de informantes foi dividido em dois subgrupos, um de moradores da 

zona rural e outro de moradores da zona urbana, ambos constituídos com 

quantidades iguais de pessoas do gênero feminino e do masculino, quantificados por 

faixa etária: 

Entre 50 e 60 anos = 12 pessoas; 

Entre 60 e 70 anos = 10 pessoas; 

73 anos = 1 pessoas; 

88 anos = 1 pessoa. 

“No sentido de melhor compreender as intersubjectividades dos indivíduos, 

privilegiou-se o conhecimento e proximidade sociocultural de duas áreas geográfico-

sociais: na área rural e semi-rural situámo-nos nos concelhos de Cinfães e Vale de 

Cambra, áreas que conhecemos, a primeira por relações desenvolvidas quer na 

origem familiar quer de amizades pessoais, a segunda por relações de trabalho e de 

amizades pessoais. Na área urbana situámo-nos na Área Metropolitana do Porto 
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cuja evolução acompanhamos, quer pelo facto de termos vivido cerca de 40 anos no 

concelho do Porto, quer por nele termos trabalhado cerca de 29 anos” (ob.cit.:167). 

Nesta opção poderá equacionar-se a questão ética e subjectiva da investigadora 

que, ao conhecer e ter vivido no local onde se realizam as entrevistas, poderá ser 

condição de interferência na relação entre o objecto de pesquisa e a pesquisadora 

no sentido de enviesar as representações e os significados que o actor, enquanto 

objecto de pesquisa, atribui ao mundo que o rodeia. “Atenta a esta possibilidade 

fomos eliminando situações e contextos propiciadores desse envolvimento de 

subjectividade íntima. Por um lado, encaramos esse conhecimento contextual como  

um privilégio para a nossa pesquisa no sentido de que dele nos distanciamos 

naquilo que de mais íntimo a nossa relação pudesse ter. Esse distanciamento 

alicerçou-se nas reflexões teóricas sobre o envelhecimento e a velhice que induziu 

os nossos quadros de referência organizativos do objecto de pesquisa. Outro factor 

de distanciamento associa-se ao reencontro do nosso olhar com o contexto 

conhecido no domínio da intimidade subjectiva e desconhecido no domínio da 

objectividade da pesquisa. Prosseguimos na ideia de Lalanda (1998) ao atribuir ao 

sociólogo a exigência do conhecimento do meio onde se realiza o trabalho de campo 

associado a um olhar crítico da realidade observada. O envolvimento do 

entrevistador na criação de uma relação de confiança pauta-se pela objectivação do 

seu conhecimento científico não sendo confundido com um envolvimento 

personalizado e subjectivo” (Vaz da Silva, 2006: 168). 

“O procedimento de constituição progressiva da amostra teve como ponto de partida 

as relações de amizade em cada uma das áreas. Em Cinfães o ponto de partida foi 

uma professora do ensino básico e em Vale de Cambra foi a Directora Técnica de 

uma IPSS, a quem pedimos que nos indicassem uma pessoa que correspondesse 

aos critérios por nós definidos para cada caso em termos de género, idade e tipo de 

família e que fossem nossas desconhecidas. Na Área Metropolitana do Porto 

socorremo-nos de amizades pessoais e profissionais para estabelecermos o 

primeiro contacto com pessoas de cada grupo social. A partir do primeiro contacto 

com as pessoas de cada uma das áreas, pedimos que nos indicassem outra pessoa 

das suas relações, de acordo com os termos de género, idade e tipo de família. 
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Prosseguimos com este método até constituirmos a amostra definida por se 

considerar suficiente para a saturação de informação” (ob-cit.: 169). 

2.4. Procedimentos de análise dos resultados 

A interpretação dos dados recolhidos pretendeu atender à integração de cada 

elemento numa imagem organizada, não num sentido fechado no próprio indivíduo, 

mas no sentido do que essa imagem representa para si. Numa primeira 

aproximação exploratória da temática do envelhecimento, a autora optou por um 

caminho de pesquisa que contemplasse uma percepção abrangente no sentido de 

dar a ver os significados dados ao envelhecimento e à velhice por indivíduos de 

diferentes grupos de idade e variada inserção social. Essa primeira pesquisa teve 

como objectivo explorar as dimensões de relevância contidas nos discursos com o 

intuito de posteriormente, em entrevista mais dirigida, as aprofundar. Nesse sentido, 

a autora diz-nos que se integrou num projecto de investigação com objectivos mais 

amplos (Silva, 2004). 

A análise do conteúdo numa perpectiva compreensiva não parte de uma proposta de 

verificação de uma teoria, ou de hipóteses preexistentes, onde os conceitos 

constitutivos da teoria e as categorias sugeridas comandam, de forma articulada, a 

classificação dos segmentos do material a analisar. 

Esta postura levou para uma descrição simples com base numa grelha previamente 

elaborada com a predefinição das diferentes categorias e suas relações. 

No seguimento de Maroy, (1997: 121) “a preocupação dos sociólogos não deve 

resumir-se a verificarem as teorias preexistentes, desenvolvidas de maneira lógico-

dedutiva, mas devem desenvolver outras, partindo dos campos de investigação. 

Deste modo, a teoria é concebida não tanto como um corpo definitivo de 

proposições, mas mais como um ‘processo’, um conjunto de conceitos que 

continuarão a ser desenvolvidos”. 

O esquema geral de análise teve como ponto de partida os materiais existentes que 

suportaram o corpus de análise, ou seja, as narrativas das pessoas (Miles e 

Huberman, 1984). “O trabalho desenvolveu-se no sentido da descoberta das 
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categorias pertinentes passíveis de dar a compreender a realidade observada. 

Procurou-se com isto evitar que o trabalho importasse esquemas de raciocínio e 

categorias preconcebidas que não se encaixassem no universo sócio-simbólico do 

sujeito entrevistado” (Vaz da Silva, 2006: 170). 

A interpretação do material recolhido levanta continuamente questões, necessitando 

de ser revista face a dados novos emergentes de novas leituras, sendo modificadas, 

alongadas ou eliminadas se necessário (Strauss e Corbin, 1998). Estes autores 

argumentam que é necessário explorar as ideias no sentido de serem consideradas 

de diferentes ângulos ou perspectivas tendo em conta as implicações da teoria. 

Impõe-se testar a robustez das interpretações derivadas da análise qualitativa 

tornando-as pertinentes e plausíveis, uma vez que podem existir várias 

interpretações para os casos. 

Ao mergulhar nos dados, a autora diz que procurou manter, simultaneamente, o 

equilíbrio entre ser objectivo, fazendo uma interpretação imparcial e cuidadosa das 

representações sobre o problema, e o ser sensível, apreendendo os significados 

contidos nos dados recolhidos (Strauss e Corbin, 1998). Embora a objectividade e a 

sensibilidade pareçam excluir-se, em investigação qualitativa são ambas importantes 

para fazer descobertas. A primeira pressupõe da parte do investigador abertura e 

disponibilidade para “dar voz” aos entrevistados e para ouvir o que eles têm para 

dizer enquanto que a segunda sugere criatividade para obter insights, dar sentido 

aos acontecimentos e descobrir novas concepções a partir dos dados (Strauss e 

Corbin, 1998). 

“Nesse sentido, iniciámos o trabalho com uma análise vertical (intra-caso) que 

consistiu em confrontar os discursos com a nossa compreensão dos mesmos. Dessa 

análise sobressaíram elementos importantes para a compreensão da experiência de 

envelhecimento e velhice. Pretendeu-se com isso ver como é que, em cada caso, os 

entrevistados expressavam esses conceitos e de que forma eles ajudavam a 

compreender a experiência vivida. No final da análise de cada caso fizemos um 

resumo integrativo das conclusões. No sentido de aproximarmos as análises 

verticais, prosseguimos com a análise horizontal (inter-casos), ou seja, comparamos 
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os dados compreensivos de cada caso com vista ao fortalecimento da construção 

dessa compreensão. Estes exercícios constituíram os momentos mais intensos da 

análise, dado que se constituíam em oportunidades de colocar várias hipóteses 

compreensivas sobre a experiência de envelhecimento e velhice. A comparação 

sistemática suportou todos os dados fazendo com que fossem apresentados e 

organizados de forma a facilitar a emergência de um esquema lógico, sistemático e 

compreensivo” (Vaz da Silva, 2006:171). 

3. ANÁLISE CRITICA DA UTILIZAÇÃO 

Partindo do aporte teórico estudado na primeira parte desta atividade em que 

aprofundamos nossos conhecimentos acerca da etnografia enquanto estratégia de 

investigação científica, a tese de doutorado analisada nos proporcionou a 

aproximação e melhor domínio dos procedimentos metodológicos que caracterizam 

este tipo de estudo. 

Assim, considerando que o estudo etnográfico caracteriza-se pela definição 

minuciosa, rica em detalhes, da cultura de um determinado contexto social 

observável, descrevendo modos de vida, práticas, valores, hábitos, crenças, 

significados e linguagens, a investigadora Maria Ester Vaz da Silva concentrou seus 

estudos tendo como contexto social a região norte de Portugal, tendo com material 

de análise o modo de pensar e agir dos moradores dessa região acerca do conceito 

de velhice e de envelhecimento, em que foi possível detectar a aceitação do 

envelhecimento físico enquanto velhice heterogênea, diferentemente da velhice 

cronológica e social, sendo, as doenças e o envelhecimento intelectual “natural”, que 

ocorre por meio do isolamento das atividades e do convívio social, também outras 

formas de variedade do estado de velhice, podendo ocorrer em qualquer idade da 

vida. 

Percebemos que a investigadora utilizou como técnicas a observação participante e 

a entrevista, mantendo um intercâmbio com o objeto estudado, principalmente, 

quando descreve a segunda fase de coleta de dados, em que priorizou sua 

participação direta na realização das entrevistas, mantendo contato direto e 

prolongado com os sujeitos informantes da amostragem, valorizando e respeitando 
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seus conceitos e suas relações para que lhe possibilitassem a compreensão 

detalhada da realidade em que viviam e do significado de suas representações 

acerca de suas experiências e do mundo que os cercam. 

Portanto, sendo um estudo detalhado e longo, detectamos que a autora propiciou a 

utilização de uma metodologia flexível e aberta, constituída de um processo de 

construção contínua para enriquecimento da teorização de sua investigação, 

variando os instrumentos de coleta de dados e considerando a valorização do 

processo de desenvolvimento de seu estudo. 

Contudo, é sempre delicado e exigente criticar um trabalho quando se percebe que 

nele o seu autor teve um grande empenhamento e procurou encontrar as soluções 

mais viáveis. Mas na tentativa de alcançarmos o solicitado nesta etapa do nosso 

trabalho em que a análise crítica se faz necessária, destacamos alguns aspectos 

relevantes acerca da tese apresentada.  

Nesse sentido, poderemos fazer uma auto-crítica, dizendo que talvez tivesse sido 

mais fácil se tivéssemos escolhido uma tese com um conteúdo etnográfico 

tradicional, ou seja, que se debruçasse sobre um objecto “tipicamente” etnográfico 

como, por exemplo, uma pequena aldeia do interior do país. Tal não aconteceu, não 

porque achemos pouco interessantes as pequenas comunidades tradicionais mas, 

sim, porque elas são cada vez mais escassas na sociedade em que vivemos e 

entendemos que nos devemos exercitar com objectos com os quais poderemos vir a 

trabalhar (grupos mais alargados e mais próximos de nós nos estilos de vida) num 

futuro próximo.  

Estamos num doutoramento em Educação e procuramos objectos de estudo que, de 

alguma forma, se aproximem do nosso futuro “métier”.  

A terceira idade, não sendo um objecto de estudo convencional em Educação, 

poderá vir a sê-lo em educação intercultural se pensarmos no grupo etário como um 

grupo que tem uma cultura própria, que merece reflexão por parte do educador e 

que poderá vir a ser educado. 
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Quanto ao conteúdo da tese, propriamente dito, pensamos que alguma coisa se 

poderia fazer de diferente. Poder-se-ia ter alargado o número de entrevistas e 

estratificado mais a amostra de modo a conseguir fazer uma análise mais rigorosa 

das representações sociais da velhice por idades. O grupo de idades compreendido 

entre os cinquenta anos e os noventa anos é muito alargado, compreende vivências 

e experiências muito diferenciadas. Poderia ser estudado em maior profundidade e 

extensão. 

Se a investigadora tivesse recorrido a uma equipa de entrevistadores bem treinados, 

teria sido possível alargar a amostra e ter uma visão mais exaustiva do que é a 

terceira idade e das representações que sobre ela existem ao nível dos grupos de 

idades e das diferentes idades. 

A investigadora restringiu a amostra dos entrevistados a pessoas residentes em 

habitação própria (sós ou com família). Pensamos que teria sido muito interessante 

sob o ponto de vista sociológico, a inquirição de pessoas institucionalizadas (a viver 

em lares) pois” intui-se” que estas possam ter uma representação bem característica 

(ou não?) do que é a “velhice”. 

A forma de selecção dos entrevistados também merece algumas considerações: a 

opção foi pela personalização da escolha inicial e depois funcionou a “bola de neve”. 

Este procedimento pode ter levado as que os entrevistados tivessem todos visões 

muito próximas e coincidentes sobre a velhice porque partilhavam universos 

socioculturais e mantinham relações de inter-conhecimento. O referido facto pode ter 

conduzido a enviesamentos e a distorções nas análises e consequentes conclusões.  

Contudo, na globalidade, a metodologia adoptada conduziu a resultados que 

consideramos muito sedutores dada a escassez de estudos sociológicos sobre este 

grupo de idades que é cada vez mais numeroso e que se prevê continuará a 

aumentar. 

Finalmente, apresentamos uma análise minuciosa correspondente a cada item 

composto na tese em destaque, confirmando o exposto anteriormente. 

1- “O problema está bem definido?”    
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Neste caso sim. 

2- “ A justificação do estudo é convincente? É lógica, É suficiente? É indicado como 

os resultados do estudo terão implicações tanto ao nível teórico como prático? ´ 

A justificação do estudo é convincente apesar de a autora não ter tirado partido das 

conclusões no sentido de repensar as práticas com as pessoas idosas. 

3- As questões ou hipóteses de investigação estão claramente formuladas? São 

apropriadas? É possível responder-lhes? 

As hipóteses não fazem sentido neste estudo.  

As questões norteadoras foram apropriadas ao tipo de estudo. 

4- Os conceitos utilizados e termos empregues são claros e não oferecem qualquer 

ambiguidade na interpretação? 

Os conceitos são claros e sem ambiguidades 

5- A investigação realizada anteriormente sobre o mesmo assunto é 

convenientemente referida? Existe articulação entre ela e o texto da presente 

investigação? 

Sim faz referência a outros estudos. 

6- O plano de investigação (não faz sentido aqui) 

7- Que tipo de amostra foi utilizada? Está claramente definido o processo de 

selecção utilizado? São discutidas eventuais limitações do estudo? 

Aqui faz-se o estudo dum grupo específico havendo o cuidado de o caracterizar e 

explicar como se foi sucessivamente aumentando a amostra.  

8- As técnicas e os instrumentos são devidamente caracterizados? 

Apesar de descrever e justificar os seus procedimentos em nenhum lado aparece 

explicita a natureza do estudo. Apenas refere que se trata dum estudo qualitativo 
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com recurso a entrevistas. Parece-nos uma classificação bastante vaga, cabendo 

aqui diferentes tipos de estudos. Contudo, estes aspectos, aliados ao que diz ser um 

dos objectivos da investigação, o estudo das representações sobre a velhice, pode 

fazer-nos pensar que se trata dum estudo etnográfico. 

9- Faz descrição das actividades realizadas? 

Sim. 

10- Quais as ameaças à validade interna? 

Esta questão não se põe neste tipo de estudo. 

11- Os dados estão sintetizados e foram apresentados com clareza? 

Sim. 

12- Os resultados e descrição dos mesmos estão claramente apresentados? 

Sim foram feitas transcrições do discurso, 

13- As conclusões são satisfatórias 

Sim. As conclusões são satisfatórias e pertinentes. 

14- O autor apresenta sugestões pertinentes? 

Não faz nenhuma sugestão, o que parece estranho pois seria possível, apesar de do 

ponto de vista metodológico faltarem condições para a generalização, embora não 

pareça que esse fosse o objectivo. 

15- A apresentação? 

Não parece que seja relevante para o nosso trabalho. 

16- A linguagem é clara? 

Sim. A tese é escrita numa linguagem clara. 
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