
A

UNIÃO EUROPEIA

Fundo Social Europeu

ISSN 0871-7354 2,50



58

Por:  Ana Teresa Penim
Administradora Delegada do INV – Instituto de Negociação e Vendas
Fotografias:  Plinfo

Acho muito interessante uma reflexão sobre os ciclos da 
vida, que diz o seguinte:
– quando queremos brincar, mandam-nos estudar;

– quando queremos estudar, mandam-nos trabalhar;
– quando queremos trabalhar, mandam-nos reformar! 

Isto era totalmente assim no tempo dos meus avós e dos meus 
pais. E hoje, será que isto hoje ainda é mesmo assim? Será que 
os ciclos continuam tão bem definidos? Existirão mais ciclos do 
que estes? Serão as fronteiras entre os ciclos estanques? Como 
lida o ser humano do século XXI com a sua evolução pessoal e 
profissional ao longo dos vários estádios da vida e na transição 
entre os mesmos?
Se voltarmos atrás e reflectirmos um pouco mais sobre as quatro 
dimensões – brincar, estudar, trabalhar e reformar – facilmente 
concluímos que uma delas se assume hoje como transversal a 
todo o percurso de vida: estudar, ou melhor, aprender. Aprender 
continuamente é, no século XXI, a valência maioritariamente res-

ponsável pela capacidade que os cidadãos terão de se manterem, 
e de se sentirem, incluídos social e profissionalmente.
Tal como referido no Parecer n.º 1/2001 do Conselho Nacional de 
Educação sobre Aprendizagem ao Longo da Vida, em cuja elabo-
ração tive o privilégio de participar na qualidade de Conselheira 
em representação das Entidades Patronais do Comércio e Ser-
viços: «Por Aprendizagem ao Longo da Vida deve entender-se o 
sistema que ajuda as pessoas a obterem os conhecimentos e a 
adquirirem as capacidades que as auxiliam na adaptação aos di-
ferentes estádios da sua vida, nelas se incluindo: (i) o período de 
infância após o início da vida; (ii) o período de escolarização; (iii)
o período de juventude, concluída a escolarização; (iv) o período 
de vida de trabalho como membro activo da sociedade, durante 
o período adulto; e (v) o período de vida como adulto mais velho 
após a passagem à reforma.»
Hoje em dia, o ciclo de vida do ser humano é o único ciclo de vida 
que tem vindo a crescer em duração. As pessoas não só vivem 
mais tempo, como vivem melhor! Além disso, mesmo na velhi-
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ce, as pessoas querem manter-se saudáveis, bonitas, na moda 
e em forma. Esta é uma realidade que todos podemos confirmar 
no nosso dia-a-dia, na rua ou nas nossas famílias, em qualquer 
ponto de Portugal.
Se nos focarmos na transição da juventude para a idade adulta, 
e desta para a «velhice», facilmente concluímos que as mes-
mas foram alvo de profundas transformações nos últimos anos. 
É também interessante verificar que a segmentação já não é tão 
simples. Ou seja, ao contrário de antigamente, hoje existem diver-
sos grupos de tendências dentro das mesmas faixas etárias.

  Analisemos o caso dos jovens adultos
Os jovens adultos, regra geral, estão hoje mais acomodados. Um 
número de cada vez maior de jovens adultos, apesar de possuí-
rem emprego e autonomia financeira, sentem-se confortáveis 
a viver em casa dos pais. Este sintoma revela uma nova atitude 
face à vida. Ter uma ocupação profissional já não significa, por 
si só, independência. Independência, por seu lado, também já 
não significa deixar de viver com os pais. O conceito de liberda-
de alterou-se significativamente. Muitos destes jovens adultos 
têm carreiras profissionais altamente competitivas. Viver com os 
pais até tarde (para além dos 30 anos) é encarado como cómo-
do e conveniente. Por outro lado, existe um outro grupo de jovens 
adultos que o fazem exactamente pelas razões opostas. Estes 
vivem com os pais ou porque não têm emprego ou porque consi-
deram que ainda não têm um emprego suficientemente estável 
para se fazerem à vida. O medo de não se reunirem as condições 
todas para ter sucesso aumenta a percepção de risco, limitando 
a sua capacidade de agir com criatividade. 
Também a transição da idade adulta para a chamada «terceira 
idade» se alterou profundamente nos últimos anos e enquadra 
distintas realidades de pessoas. A geração que está actualmente 
na casa dos 70/80 anos ainda pertence a uma geração que inter-
pretava o fim do período de trabalho activo como o fim da sua vida 
activa. Isto sempre aconteceu de forma mais significativa aos 
homens do que às mulheres. A diversidade de papéis assumida 
pela mulher ao longo dos tempos (dona de casa, esposa, mãe, 
trabalhadora), se por um lado a sobrecarregou, por outro lado 
defendeu-a do tédio e da solidão a que os homens sucumbiam 
de forma mais sistemática após a reforma. Hoje, esta tendência 
apresenta sinais evidentes de transformação. As pessoas que 
ainda se encontram no mercado de trabalho possuem um leque 
de interesses cada vez mais alargado. Há uma maior consciência 
colectiva de que «existe mais vida para além do trabalho». Uma 
consciência protectora contra o tédio, a solidão e a falta de von-
tade de viver. 
A rápida evolução das tecnologias da informação e comunica-
ção tem desempenhado um papel importante na vida de muitos 
seniores. Pessoas que na casa dos 70 anos são cativadas pelas 
potencialidades da Internet, não só para acederem facilmente a 

muita informação, mas também para comunicarem com os ami-
gos, os filhos e os netos. Em associações, casas do povo ou pa-
róquias, é cada vez maior o número de seniores a frequentarem 
cursos de informática.
A «moda» das reformas antecipadas, por seu lado, criou uma 
nova geração de reformados na nossa sociedade. Pessoas com 
50 anos, ou pouco mais, aproveitaram esta oportunidade para 
recomeçarem a sua vida profissional e reinventarem a sua vida 
pessoal. Muitos tornaram-se empresários, outros dedicaram-se 
a actividades totalmente diferentes daquilo que sempre tinham 
feito.   
Seja qual for a idade de que estejamos a falar, a questão é na es-
sência a mesma: curiosidade, interesse e vontade de aprender 
preenchem o ser humano e ajudam-no a enfrentar o dia-a-dia 
com sucesso, sem receio do futuro. Quem se entrega encontra 
sentido. Quem procura descobre novas possibilidades para uma 
vida que faz sentido ser vivida todos os dias.

A IDADE DE SER FELIZ
Existe somente uma idade para se ser feliz, 
somente uma época na vida de cada pessoa 
Um época em que é possível sonhar, fazer planos, 
e ter energia bastante para os realizar
a despeito de todas as dificuldades e obstáculos. 
Uma só idade para nos encantarmos com a vida e viver 
apaixonadamente 
desfrutando de tudo, com toda intensidade, 
sem medo, nem culpa de sentir prazer. 

Fase dourada em que podemos criar 
e recriar a vida, 
à nossa própria imagem e semelhança,
vestir todas as cores 
experimentar todos os sabores 
entregarmo-nos a todos os amores 
sem preconceitos nem pudores.

Tempo de entusiasmo e coragem 
em que todo o desafio é mais um convite à luta 
que se enfrenta com toda a disposição 
de tentar algo NOVO, de NOVO e de NOVO,
quantas vezes for preciso.

Essa idade tão fugaz na nossa vida  
chama-se PRESENTE 
e tem a duração do instante que passa.

(autor desconhecido)




